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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Há número regimental.

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

trabalhos.

Sobre a mesa, proposta de emenda à Constitui-

ção que será lida.

É lida a seguinte:
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – A Proposta de Emenda à Constituição que acaba 
de ser lida está sujeita às disposições constantes dos 
art. 354 e seguintes do Regimento Interno.

A matéria vai à Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, 
§ 3º ao § 5º, do Regimento Interno, sem que tenha 
sido interposto recurso no sentido da apreciação, pelo 
Plenário, dos seguintes Projetos de Lei do Senado:

– Nº 417, de 2005, do Senador Magno Malta, que alte-
ra o Decreto-Lei nº 667, de 1969, estabelecendo 
exames periódicos para os membros das Polícias 
Militares e Corpo de Bombeiros dos Estados e 
Distrito Federal;

– Nº 415, de 2009, da Senadora Marisa Serrano, 
que acrescenta os §§ 6º e 7º ao art. 2º da Lei nº 
8.560, de 29 de dezembro de 1992, para pos-
sibilitar o exame de código genético - DNA em 
ação de investigação de paternidade, nos casos 
que especifica;

– Nº 578, de 2009, da Senadora Serys Slhessarenko, 
que altera a Lei nº 10.048, de 8 de novembro de 
2000, que dá prioridade de atendimento às pes-
soas que especifica, e dá outras providências, 

para determinar a reserva de assentos especiais 
nos sistemas de transporte para as pessoas com 
obesidade mórbida;

– Nº 27, de 2010, do Senador Flávio Arns, que acres-
centa dispositivo à Lei nº 8.899, de 1994, para 
estender a concessão do passe livre interestadu-
al ao acompanhante de pessoa com deficiência 
que dele necessite;

– Nº 152, de 2010, da Senadora Marisa Serrano, que 
inclui parágrafo único no art. 17 da Lei nº 11.692, 
de 10 de junho de 2008, que dispõe sobre o Pro-
grama Nacional de Inclusão de Jovens - Projo-
vem, para estabelecer o atendimento prioritário 
de jovens egressos de abrigos pelo Projovem 
Trabalhador;

– Nº 114, de 2011, do Senador Rodrigo Rollemberg, 
que altera a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro 
de 2000, que estabelece normas gerais e crité-
rios básicos para a promoção da acessibilidade 
das pessoas portadoras de deficiência ou com 
mobilidade reduzida, e dá outras providências, 
para garantir vagas destinadas a pessoas com 
deficiência nos estacionamentos privados e cor-
rigir o uso da expressão “pessoas portadoras de 
deficiência”;

– Nº 348, de 2011, da Senadora Vanessa Grazziotin, 
que altera a Lei nº 5.991, de 17 de dezembro 
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de 1973, estabelecendo a retenção da receita 
de medicamentos sujeitos à prescrição de pro-
fissionais habilitados; e

– Nº 436, de 2011, do Senador Humberto Costa, que 
altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993- 
Lei Orgânica da Assistência Social-, para definir 
o termo “situação de vulnerabilidade temporária” 
de que trata o seu art. 22.

O Projeto de Lei do Senado nº 417, de 2005, 
tendo sido rejeitado em apreciação terminativa pela 
Comissão de Assuntos Sociais, vai ao Arquivo.

Com referência aos Projetos de Lei do Senado 
nºs 415 e 578, de 2009; 27 e 152, de 2010; 114, 348 
e 436, de 2011, tendo sido aprovados terminativamen-

te pelas Comissões competentes, vão à Câmara dos 
Deputados.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Encerrou-se ontem o prazo para apresenta-
ção de emendas ao Projeto de Decreto Legislativo 
n° 201, de 2007, que autoriza, nos termos do § 3º do 
art. 231 da Constituição Federal, o aproveitamento dos 
recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, 
situados no Rio Branco, no Estado de Roraima.

Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia opor-

tunamente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/

PT – SP) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão à 
publicação.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 26, de 2012
, da Comissão de Assuntos Econômicos, que conclui 
pela prejudicialidade do Projeto de Lei do Senado 
nº 418, de 2011 – Complementar, do Senador Paulo 
Bauer, que altera a Lei Complementar n° 123, de 14 
de dezembro de 2006, para atualizar os limites de en-
quadramento no Simples Nacional.

A matéria será incluída em Ordem do Dia opor-
tunamente, a fim de ser declarada prejudicada, nos 
termos do § 1º do art. 334 do Regimento Interno.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 27 
e 28, de 2012, das Comissões de Ciência, Tecnologia, 
Comunicação e Informática; e de Assuntos Econômicos, 
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 375, de 2011 – Com-
plementar, do Senador Blairo Maggi, que altera o pará-
grafo único do art. 64 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 
1964, para dispor sobre a obrigatoriedade de documento 
com código de barras em todos os pagamentos realiza-
dos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

A matéria ficará perante a Mesa durante cinco 
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do 
art. 235, II, d, do Regimento Interno.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:

OFÍCIO N° 11/2012 – PRESIDÊNCIA/CAS

Brasília, 8 de fevereiro de 2012

Assunto: Criação de Subcomissão Temporária

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comis-

são, em Reunião Extraordinária realizada no dia 8 de 
fevereiro do corrente ano, aprovou o Requerimento n° 4, 
de 2012-CAS, cópia em anexo, de iniciativa do Senador 
Cyro Miranda, que cria, com base nos artigos 73, 74 e 76, 
combinados com o inciso IV do artigo 89 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a Subcomissão Temporária 
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
composta por cinco (5) membros titulares e cinco (5) 
membros suplentes, com a finalidade de, até o final des-
ta sessão legislativa, examinar as questões pertinentes 
à remuneração das contas vinculadas ao FGTS, a sus-
tentabilidade de capitalização desse Fundo, bem como 
propor o devido aprimoramento na legislação específica.

Respeitosamente – Senador Cassildo Malda-
ner, Vice-Presidente no Exercício da Presidência da 
Comissão de Assuntos Sociais.

REQUERIMENTO N° 4, DE 2012 – CAS

Requeiro, com base nos arts. 73, 74 e 76, combi-
nados com o inciso IV do art. 89 do Regimento Interno 
do Senado Federal, a criação, no âmbito da Comissão 
de Assuntos Sociais, da Subcomissão Temporária do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com-
posta por cinco membros titulares e cinco suplentes, 
com a finalidade de, até o final desta sessão legislati-
va, examinar as questões pertinentes à remuneração 
das contas vinculadas ao FGTS, a sustentabilidade de 
capitalização desse Fundo, bem como propor o devido 
aprimoramento na legislação específica.

Justificação

Uma das principais finalidades do FGTS é a de 
ser uma espécie de seguro social, por meio do qual 
o trabalhador teria um montante de recursos que lhe 
servisse no período de inatividade permanente. Sig-
nifica dizer que o FGTS foi criado para ser, antes de 
tudo, patrimônio do trabalhador.

Para o governo, os depósitos no FGTS represen-
tam importante fonte de poupança compulsória, capaz 
de contribuir de forma significativa para o financiamen-
to de algumas políticas sociais, por meio da oferta de 
crédito a setores não atendidos pelo sistema finan-
ceiro privado, assim como promover o financiamento 
da habitação e a melhoria dos equipamentos públicos 
de saneamento.

No entanto, em que pese as implicações sociais 
positivas para dirimir o déficit habitacional do País e 
estimular a demanda por mão de obra na construção 
civil, é preciso reavaliar o papel e os resultados alcan-
çados pela performance do Governo enquanto gestor 
de um fundo de capitalização destinado a políticas 
compensatórias de bem-estar social.

Nesse sentido, infelizmente, no que tange à re-
muneração dos depósitos do FGTS, tal desempenho 
não tem sido satisfatório. É de Conhecimento geral 
que tais depósitos têm tido rentabilidade real negati-
va nos últimos anos. Ou seja, a remuneração nominal 
sequer cobriu a perda do poder de compra da moeda. 
Os juros pagos nas contas vinculadas do FGTS foram 
inferiores à inflação.

À questão da baixa rentabilidade das contas vin-
culadas ao Fundo agrega-se o tempo de permanência 
das aplicações. Os depósitos aplicados no FGTS per-
manecem por tempo muito superior ao tempo médio 
das demais aplicações financeiras de renda fixa exis-
tentes no mercado. Assim, a combinação entre o tempo 
de aplicação (superior ao mercado) e a rentabilidade 
(inferior ao mercado) retira do participante do Fundo 
um ganho considerável que ele obteria com certa fa-
cilidade e segurança no sistema financeiro.
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Os bons resultados do FGTS nos últimos exercí-
cios têm fomentado ainda mais a discussão no sentido 
de que parte desses resultados sejam efetivamente 
distribuídos aos trabalhadores. Muitas alternativas fo-
ram propostas e estão em discussão no Congresso 
Nacional, mas a análise de cada uma delas acaba 
sendo fragmentada, dificultando a formulação de pro-
jetos consensuais e que realmente melhorem a remu-
neração das contas do FGTS.

Dessa forma, entendemos que cabe ao Senado 
Federal, no âmbito de sua competência, buscar alter-
nativas legislativas que contemplem a solução dessa 
questão, com vista a satisfazer, definitivamente, as 

necessidades dos cotistas do FGTS. Afinal, esta Casa 
– por intermédio de sua Comissão de Assuntos So-
ciais – tem o poder/dever de zelar pela existência de 
instrumentos legais que ofereçam prioridade absoluta à 
satisfação dos critérios de justiça que devem embasar a 
utilização e o retorno do patrimônio dos trabalhadores.

Certo da necessidade da criação da Subcomis-
são Temporária do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço esperamos contar com o apoio dos nobres 
pares para aprovação deste requerimento.

Sala das Sessões, 8 de fevereiro de 2012. — Se-
nador Cyro Miranda.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

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

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

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Presidenta Marta, eu gostaria de solicitar ins-
crição no período de comunicação inadiável. 

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – V. Exª é a primeira inscrita, Senadora.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Eu agradeço ao Senador Paulo Paim, que me 
cedeu o primeiro lugar.

Obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Pois não. 
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Eu fico em 

segundo lugar, Senadora, para comunicação inadiável.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/

PT – SP) – Pois não, Senador. V. Exª é o segundo; e 
o primeiro orador inscrito é o Senador Paulo Bauer, 
que já se encontra presente e tem a palavra por dez 
minutos regimentais.

O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Obrigado, Srª Presidente, Senadora Marta Suplicy.

Prezados Senadores, Srªs Senadoras, boa-tarde 
a todos, boa-tarde ao Brasil e aos brasileiros!

Nesta sessão que se inicia, eu apresento e for-
mulo um pronunciamento que considero de grande im-
portância porque aborda um tema que é muito atual e 
que, sem dúvida alguma, diz respeito à preocupação 
e ao interesse do mundo inteiro com relação à quali-
dade de vida, ao futuro do Planeta, às condições de 
vida da própria humanidade. Por isso, peço atenção 
de V. Exªs e faço a leitura do pronunciamento que pre-
parei para esta tarde.

Srª Presidenta, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, 
estamos às vésperas da Rio+20, um evento de caráter 
internacional que será realizado no Brasil e que cuida 
das questões ambientais do nosso Planeta.

No final do ano passado, durante a 17ª Confe-
rência das Partes da Convenção do Clima das Nações 
Unidas, discutiu-se, de maneira bastante intensa, a 
renovação ou não do Protocolo de Kyoto.

Enquanto isso, novos estudos amparam a tese 
de que o aquecimento global efetivamente afeta a na-
tureza de forma alarmante.

Indiferentemente a esses acontecimentos, o Brasil 
se assenta em uma biodiversidade invejável, o que, en-
tendo, nos obriga a uma responsabilidade ainda maior 
em prol da segurança de nosso patrimônio ecológico. 
Todavia, pergunto: fora algumas ações pontuais, a le-
gislação brasileira conta com um instrumento norma-
tivo perene de proteção ao meio ambiente? Se conta, 
não o consegui identificar, na grandeza que o atual 
momento exige – nem eu nem a douta Consultoria que 
nos assessora nesta Casa e que é de altíssima compe-
tência e qualificação no trabalho que desenvolve para 
que possamos trabalhar bem as questões legislativas 
que apresentamos e defendemos.

Acredito que, em vez de a destruição cega e sui-
cida, a cultura da sustentabilidade econômica aliada 
à consciência da preservação do patrimônio natural 
deve prevalecer como lema central em nossas políticas 
públicas atuais. No entanto, muito ainda deve ser apri-
morado nesse longo percurso em direção à cultura da 
produção e do consumo ecologicamente equilibrados. 
Por isso mesmo, aperfeiçoamentos constantes devem 
constar de nossas práticas ambientalistas.

Com esse espírito em mente e motivado por es-
sas preocupações, formalizo hoje a apresentação de 
uma proposta de emenda constitucional que preten-
de alterar o art. 150 da nossa Constituição Federal, 
com o propósito de instituir imunidade de impostos 
incidentes sobre produtos elaborados com material 
reciclado ou reaproveitado. Repito, Srª Presidente: 
pretende instituir a imunidade de impostos incidentes 
sobre produtos elaborados com material reciclado ou 
reaproveitado.

Trata-se, em verdade, de uma tentativa de re-
dução de nossa brutal carga tributária – mais uma 
proposta que apresento nessa direção, nesta Casa, 
como fiz quando propus a redução dos impostos sobre 
medicamentos de uso humano –, em contrapartida de 
avanços efetivamente pragmáticos em nossa legislação 
ambiental, ao mesmo tempo em que cumpro compro-
missos assumidos durante a campanha de 2010, re-
gistrados nesta pequena publicação exibida no período 
eleitoral e que hoje orienta meu trabalho nesta Casa. 
Este caderninho, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, foi 
distribuído aos milhares por toda Santa Catarina, e 
muitos catarinenses votaram no meu nome para aqui 
cumprir os compromissos que anunciei neste livreto, 
que é, na verdade, a minha bíblia, o meu manual de 
trabalho como Senador nesta Casa.
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Até onde se sabe, Srª Presidente, essa proposição 
poderá ser coroada como norma legislativa excepcional 
entre as nações. As tentativas são muitas, mas irrisórias 
têm sido as chances de países encerrarem, em texto 
constitucional, algum dispositivo tão determinativo em 
defesa dos produtos reciclados e, por consequência, 
em defesa do meio ambiente. De um modo ou de outro, 
a julgar pela opinião dos analistas, a verdade é que 
nosso País passaria a se alinhar, certamente, com as 
legislações mais modernas do mundo.

Senador Mozarildo Cavalcanti, no Brasil, a 
classe política parece ter despertado para o tema 
ambiental em tempo suficiente para endossar a PEC 
em apreço.

Todas as Srªs Senadoras e todos os Srs. Senado-
res com assento nesta Casa subscreveram nosso pe-
dido de abertura de discussão desta matéria. Por isso, 
sou grato pela inequívoca demonstração de confiança 
depositada nesta iniciativa por todos e cumprimento-
-os pela demonstração de desprendimento ideológico-
-partidário em favor do meio ambiente

Nesse quadro de convergência dos interesses 
ambientais, o Senado Federal demonstra uma rara e 
eloquente conscientização sobre o papel da proteção 
ecológica no rumo do desenvolvimento econômico 
sustentável neste século.

Senadoras e Senadores, no fundo, por detrás des-
sa iniciativa legislativa, vigora uma consciência muito 
atenta sobre o esgotamento dos recursos naturais para 
atender à demanda de bens de uso pela humanidade. 
Tal realidade, Senadora Vanessa Grazziotin, requer 
providências urgentes por parte da sociedade e do 
Estado, do qual se esperam medidas que protejam o 
estoque de recursos da natureza. Isso, logicamente, 
não constitui tarefa fácil, diante do crescimento popu-
lacional, do crescimento da renda e das exigências do 
mundo moderno.

Como se não bastasse, a sociedade do novo sécu-
lo contemporiza com práticas culturais nada saudáveis 
para nossa sobrevivência, como é o caso do culto ao 
descartável e ao desperdício de materiais. A acelera-
da obsolescência dos produtos de consumo por parte 
das tecnologias modernas provoca, necessariamente, 
acúmulo gigantesco de bens precocemente descarta-
dos, ainda portadores de vida útil.

No plano ideológico, cabe realçar que a economia 
industrial global se sustenta sob sofisticadas técnicas 
de propaganda maciça, persuadindo consumidores a 
um mecanismo automático de substituição de bens, 

conforme o ritmo de novos e sucessivos lançamentos 
mercadológicos. O fascínio pela novidade, pelo mo-
dismo do momento é logo abandonado pelo descarte 
trivial da versão anterior.

No plano econômico da produção – já ouço em 
seguida a Senadora Vanessa Grazziotin, que me pede 
um aparte –, a indústria reduz o ciclo dos bens como 
requisito para elevação da escala de produção. Com 
isso, comprime-se o peso dos custos, ampliando, em 
escala geométrica, o consumo das famílias. Desse ci-
clo vicioso resulta, evidentemente, o esgotamento dos 
recursos naturais de todo o Planeta, associado dire-
tamente à geração de toneladas e toneladas de lixo.

Por sua vez, proporções incalculáveis de lixo 
industrial provocam transtornos ainda mais crônicos 
aos países. Não é à toa que, irresponsavelmente, al-
gumas economias cometem barbaridades comerciais, 
exportando lixo de alta periculosidade para o quintal 
das nações mais pobres – até o Brasil já foi vítima 
disso. Composto de materiais tóxicos e sintéticos, a 
reintegração desse lixo à natureza, no médio prazo, é 
de remotíssima probabilidade, sendo que, na maioria 
das vezes, são dejetos totalmente desprovidos de ca-
racterísticas biodegradáveis.

Ouço a Senadora Vanessa Grazziotin, que me 
pede um aparte.

A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) 
– Eu serei breve, porque o tempo de V. Exª já se vai. 
Mas eu não poderia deixar de cumprimentá-lo pelo 
pronunciamento, estando eu aqui no plenário, Senador 
Bauer. Quando a gente fala de meio ambiente, Rio+20, 
Conferência do Clima, nós falamos muito no Brasil em 
relação ao desmatamento, que é responsável por 75% 
da emissão de gases tóxicos. Mas não podemos dei-
xar de lado essa questão levantada por V. Exª, que é 
o lixo industrial, o lixo doméstico, em que o Brasil está 
muito atrasado. Nós precisamos dar passos largos 
em relação a essa questão. Santa Catarina, Estado 
onde nasci e que V. Exª representa aqui, tem sido um 
exemplo para o Brasil de como tratar essas questões. 
E, Senador Bauer, o Brasil precisa avançar muito. Te-
mos a Lei dos Resíduos Sólidos. Vejo essa lei como 
o primeiro passo para que mudemos paradigmas. Pa-
rabéns por vossa preocupação tão importante para o 
Brasil todo, Senador.

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) – 
Agradeço à Srª Senadora.
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Peço à Srª Presidente Marta Suplicy a genero-
sidade de me conceder mais um minuto para concluir 
o meu pronunciamento.

No Brasil, a história do ambientalismo já remon-
ta a duas décadas, ora atenuando, ora revertendo os 
estragos do industrialismo desenfreado. Graças à pro-
moção inexaurível da reciclagem desde então, volun-
tários altruístas lograram, ainda que modestamente, 
sensibilizar setores econômicos cruciais, a ponto de 
hoje o apelo comercial constituir a fonte privilegiada 
de convencimento ecológico.

Por conta do apelo econômico, montou-se um 
bem-sucedido mercado de reciclados, unindo-se as 
etapas de captação, comercialização e industrializa-
ção dos materiais recicláveis. No entanto, a depender 
apenas dos interesses privados, jamais alcançaremos 
uma economia ecologicamente sustentável na esca-
la e na velocidade desejadas. Sem dúvidas, para a 
produção de efeitos práticos, faz-se imprescindível a 
intervenção do Estado, sobretudo...

(Interrupção do som.)

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Para encerrar, Senador.

O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) – Pois 
não. Agradeço, Srª Presidente.

...sobretudo na forma da elaboração de um corpo 
normativo compatível com a urgência das transforma-
ções e adaptações ambientais.

Diante do exposto, nada mais apropriado do que 
o Senado acenar com a apresentação desta PEC, in-
troduzindo na Constituição um poderoso e confiável 
motivador em favor da economia dos reciclados. Por 
estar fixada na própria Constituição, a incidência da 
imunidade de impostos sobre tais produtos pode desen-
cadear iniciativas que solidifiquem um mercado efetivo 
de reciclagem e de reaproveitamento de materiais, via 
perene e inexorável desoneração fiscal.

Ao lado de uma parcela já significativa de con-
sumidores ciosa de eleger produtos ecologicamente 
corretos na hora das compras, empreendedores bra-
sileiros de distintos segmentos econômicos sentir-se-
-ão bem mais estimulados a cooperar com o mercado 
sustentável dos reciclados. 

Como se sabe, em conjunto com a Convenção 
das Nações Unidas...

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PMDB – SP) – Senador, por favor.

O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) – ...so-
bre mudanças do clima, o Protocolo de Kyoto, mes-
mo que polêmico, constitui um incontestável progres-
so multilateral na busca de soluções para o impasse 
ambiental e econômico das modificações climáticas.

Em resumo, Srª Presidente, acredito que esta PEC 
se destina, essencialmente, a promover o crescimento 
de riquezas em consonância direta com a preservação 
ambiental. Assim, posso solicitar ao Presidente da CCJ, 
Senador Eunício Oliveira, a rápida designação de um 
relator para a matéria tramitar no Senado.

Finalizo meu pronunciamento, primeiro, agrade-
cendo a generosidade de V. Exª e a compreensão dos 
Pares desta Casa, agradecendo pela atenção e pela 
oportunidade.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senador Paulo Bauer.
Com a palavra, a Senadora Vanessa Grazziotin 

para uma comunicação inadiável.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

– AM. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão 
da oradora.) – Muito obrigada, Srª Presidenta, Sena-
dora Marta.

Srª Presidenta, venho ocupar esta tribuna hoje, 
com muita alegria, para relatar alguns índices do de-
senvolvimento econômico do País.

A pesquisa do IBGE divulgou agora, recente-
mente, dados relativos ao crescimento industrial. Dos 
14 locais pesquisados, 9 obtiveram um crescimento 
importante e, desses 9 locais pesquisados que cres-
ceram no País, 6 deles tiveram um crescimento aci-
ma da média nacional, como o Estado do Paraná, 
por exemplo. 

A média nacional de crescimento da indústria, 
obviamente, poderia ter sido muito mais significativa, 
não fosse essa crise econômica internacional que, em 
2008 e 2009, atingiu os Estados Unidos e, a partir do 
ano passado, muito fortemente, a Comunidade Eu-
ropeia, a União Europeia e países importantes como 
Portugal, como Espanha. Não fosse esse fato, talvez o 
crescimento da produção industrial brasileira pudesse 
ter sido muito mais positivo do que foi. Entretanto, o 
fato de termos alcançado no Brasil, ainda no ano de 
2011, um crescimento na produção industrial é algo 
que merece destaque.

Dos seis Estados que tiveram um crescimento aci-
ma da média nacional, quero aqui destacar o Paraná, 
que cresceu 7%, contra a média nacional, Senadora 
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Marta, de 0,3%; o Espírito Santo cresceu 6,8%; Goiás, 
6,2%; o meu Estado do Amazonas, o meu querido Es-
tado do Amazonas, 4%; seguido do Pará, com 2,7%; 
Rio Grande do Sul, com 2%; Minas Gerais, 0,3%; assim 
como o Rio de Janeiro e o Estado de São Paulo, 0,2%.

Para nós do Amazonas, Srª Presidente, registrar 
um crescimento na produção industrial, que é a base 
da economia do Estado do Amazonas, na ordem de 
4% é um fator extremamente relevante. Relevante por-
que nós sabemos que o avanço tecnológico... Aqui o 
Senador Bauer acabou de falar como cresce o con-
sumo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, com a 
substituição de produtos e o descarte de muitos outros, 
com o avanço rápido da tecnologia. 

O avanço da tecnologia tem levado a uma pre-
ocupação muito grande de todos nós do Estado do 
Amazonas, porque o polo industrial lá instalado tem 
mais de 400 indústrias gerando, aproximadamente, em 
torno de 113 a 120 mil empregos diretos, e a base da 
nossa produção são produtos eletroeletrônicos, além 
dos segmentos de duas rodas e outros segmentos que 
têm sido importantes. 

Entretanto, o setor eletroeletrônico, Senadora Mar-
ta, sofre algo que deve ser visto e tratado com muita 
atenção, não só pela Bancada do Amazonas, mas pelo 
Governo Federal, porque esse modelo de desenvolvi-
mento centrado no coração da Amazônia, no Estado 
do Amazonas, na cidade de Manaus, baseia-se em 
incentivos fiscais, é um modelo que baseia a produção 
industrial a partir de incentivos fiscais. E, como disse, 
produzimos quase que a totalidade dos televisores, 
dos aparelhos de televisão que são comercializados 
no Brasil. E a convergência digital hoje tem aproxi-
mado cada vez mais os mais diferentes produtos, ao 
ponto de não sabermos mais classificar determinado 
produto como monitor de computador ou aparelho de 
televisão ou computador com teclado embutido, como 
é o caso dos tablets, hoje, de aparelhos maiores. Essa 
é uma preocupação que nós temos, entretanto, mui-
to longe daquilo que a oposição ao Governo Federal, 
ao Governo estadual procura propagar no Estado do 
Amazonas, um verdadeiro terror, determinando ou 
pré-determinando, ou pré-concebendo o fim da Zona 
Franca de Manaus. 

Ora, Srª Presidente, os dados, os números estão 
aqui: nós estamos crescendo em uma média superior 
à média nacional, mas precisamos crescer ainda mais, 
precisamos continuar a nossa luta pelo fortalecimento 
da Zona Franca de Manaus.

Por isso é que eu não canso de dizer: entre os 
desafios que tem o Poder Legislativo esse ano está a 
votação de duas matérias de iniciativa do Poder Exe-
cutivo, uma que prorroga a Zona Franca de Manaus 
por 50 anos e outra que expande...

(Interrupção do som.) 

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Senadora Marta, com um minuto eu concluo.

E outra expande a Zona Franca de Manaus para 
a Região Metropolitana.

Então, é importante a gente ver que tem valido 
muito a pena o esforço do Governo do Estado – e 
aqui eu cito o Governador Omar Aziz –, o esforço da 
Bancada do Amazonas e o apoio inequívoco, como 
foi o do Presidente Lula, agora da Presidenta Dilma. A 
Zona Franca mais benefícios traz para o País do que 
prejuízos – é comum ouvirmos dizer. Mas são muitos 
recursos que deixam de ser arrecadados a partir da 
Zona Franca. E quantos recursos são economizados 
porque a floresta está preservada? Quantos recursos 
são economizados? E os benefícios com a geração 
de empregos?

Enfim, é um dado que precisamos comemorar. 
Agora, eu sou daquelas que comemora lutando, lu-
tando para que, no ano que vem, os índices sejam 
ainda melhores.

Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/

PT – SP) – Obrigada, Senadora Vanessa Grazziotin.
Com a palavra o Senador Mozarildo Cavalcanti, 

como orador inscrito.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente, apesar de marcar meu tempo antes 
de eu chegar à tribuna, quero cumprimentá-la ao pre-
sidir os trabalhos e dizer que vou procurar ser o mais 
conciso possível, mas quero me referir a algumas ma-
térias jornalísticas publicadas que têm muito a ver com 
o trabalho que desenvolvi aqui em 2002 e 2003, que 
dizem respeito a organizações não governamentais.

O jornal Folha de S.Paulo publicou hoje a se-
guinte matéria:

APÓS DESVIOS, GOVERNO CANCE-
LA 181 CONVÊNIOS COM ONGs IRREGU-
LARES.

Depois de uma série de escândalos no 
ano passado, o governo decidiu cancelar 181 
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convénios com ONGs (organizações não go-
vernamentais) que estavam irregulares.

A entidade que teve convénio cancelado 
fica impedida de assinar contrato com o poder 
público federal.

Um grupo de trabalho formado por inte-
grantes da Casa Civil, Controladoria-Geral da 
União e Ministério do Planejamento analisou 
1.403 convénios desde que surgiram denúncias 
de fraudes no Ministério do Turismo.

Os problemas levaram a Polícia Federal 
a deflagrar a Operação Vaucher, que levou 
integrantes do ministério à cadeia. Pedro No-
vais (PMDB), que era titular da pasta, acabou 
demitido.

Problemas com convénios também atin-
giram o Esporte e o Trabalho.

Segundo a CGU informou no final do ano 
passado, os prejuízos com irregularidades só 
no Turismo podem chegar a R$ 67 milhões.

Esse montante é referente a 54 convénios 
e cinco contratos analisados, num total de R$ 
281,8 milhões em verbas públicas.

Dos 1403 convênios analisados, 917 es-
tavam irregulares e 305 precisam de esclare-
cimentos.

Após esse novo processo, poderão ser 
regularizados ou irão constar de cadastro de 
restrição para realizar convênios com o Poder 
Público Federal.

(...)
O Governo tornou obrigatório o “cha-

mamento público para convênio dessas or-
ganizações não governamentais. O sistema 
foi disciplinado por portaria conjunta entre o 
Ministério do Planejamento e a CGU, no dia 
10 de novembro de 2011.

Ora, Srª Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Sena-
dores, este é um assunto que, finalmente, o Governo 
Federal – leia-se a Presidente Dilma – enfrenta com 
muita coragem. 

Lembro-me de que quando fui Presidente da 
CPI das ONGs, a primeira CPI que o Senado fez, era 
praticamente um pecado falar que uma organização 
não governamental fazia qualquer coisa de errado. 
Era como se fossem entidades sacrossantas onde só 
havia anjinhos tratando do interesse dos mais pobres, 
dos desvalidos. Naquela época, nós indicamos dez 

instituições que possuíam irregularidades graves na 
aplicação dos recursos públicos.

Além de apontar essas dez instituições, o que 
a CPI daquela época, de 2003, fez? Apresentou um 
projeto que era um marco regulatório para atuação das 
ONGs no Brasil. E ninguém quer, em nenhum momento, 
a CPI quis, nem ninguém pensa assim, que não de-
vam existir as organizações não governamentais. Aliás, 
eu sempre repito: quem mais devia ter interesse em 
haver uma legislação ou um marco regulatório, como 
queriam chamar, para que se possam separar as boas 
ONGs das ONGs picaretas deveriam ser exatamente 
as ONGs sérias. E existem muitas.

Agora, também leio no jornal O Estado de 
S.Paulo que a discussão sobre as regras do terceiro 
setor, que é justamente onde atuam as ONGs – quer 
dizer, não é o setor público, nem o setor privado; é um 
terceiro setor, promovido, portanto, pela sociedade ci-
vil organizada.

Diz a matéria:

Passada a temporada de escândalos 
que custou a cabeça de três ministros (...), o 
Governo começou a definir, enfim, o marco re-
gulatório das organizações não governamen-
tais (ONGs). Já se bateu o martelo contra os 
convênios tidos como inadequados para essa 
relação entre Governo e terceiro setor, que, em 
2011, movimentou, R$5,2 bilhões.

Para mencionar só dois dos seus peca-
dos, admite-se – agora – que os convênios 
serviam para se fugir de licitações [Vejam bem, 
isso também já detectamos] e punham no 
mesmo saco, por exemplo, acordos com Mi-
nistério da Agricultura e com associações de 
pais e mestres.

O segundo ponto será uma “operação 
limpeza” para definir o tipo de entidade auto-
rizada a fazer contratos. Isso vai tirar de cena 
as ONGs criadas de véspera, por muitos po-
líticos [ou por certos grupos] para receber di-
nheiro público. “Imagine que há no País 338 mil 
CNPJs registrados como Terceiro Setor” [Quer 
dizer, mais de 338 mil ONGs, organizações 
não governamentais, que atuam para receber 
dinheiro público.]. E uns 70% deles não têm 
nenhum funcionário registrado. 

Olhem o absurdo: dessas organizações existen-
tes, com seus CNPJs, 70% delas não têm um funcio-
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nário sequer registrado. Portanto, são apenas arapucas 
para pegar dinheiro público, isto é, dinheiro do povo! 
Roubar, na verdade! 

Então, é preciso, de fato, que haja esse trabalho. 
Repito: é preciso que a Associação Brasileira de Orga-
nizações Não Governamentais, a Abong, que espero 
ter de fato interesse em sanear o setor, colabore com 
essa questão.

É provável que até o início de março te-
nhamos o rascunho desse marco regulatório”, 
diz Sergio Alli, assessor do Ministro Gilberto 
Carvalho. O rascunho passará então pela Casa 
Civil e só então um projeto de lei será enviado 
ao Congresso.

Ora, Srª Presidente, lógico que é melhor antes 
tarde do que nunca. Mas existem pelo menos três de-
zenas de projetos na Câmara, fora o que foi fruto da 
CPI das ONGs, esperando votação e que visam exa-
tamente a isso. Agora o Governo vai mandar e vai ser 
aprovado. Repito: antes tarde do que nunca. Mas não 
foi por falta de iniciativa do Senado, principalmente, 
que não se detectou essa roubalheira que já se fazia; 
não se detectou inclusive que a maioria dessas orga-
nizações não governamentais eram de fachada, eram 
apenas para realmente pegar dinheiro. Portanto, vamos 
dizer a palavra certa, como se diz popularmente, eram 
para roubar, para roubar dinheiro do povo, dizendo que 
estavam fazendo boas ações em benefício do povo, 
quando não era verdade.

Fico, portanto, feliz, embora lamentavelmente, 
porque finalmente o Governo da Presidente Dilma toma 
uma posição. É preciso separar a questão da ideologia 
nesses casos. Aqui se trata de dinheiro público. Não 
interessa o nome que tenha a instituição – organização 
a, b ou c –; se ela faz convênio com dinheiro público, 
ela tem de observar regras, tem de ser transparente. 
Não pode haver qualquer tipo de acobertamento para 
essas instituições.

Fui o Presidente da CPI das ONGs, a primeira 
que houve no Senado, que funcionou até 2003. Pro-
duzimos o projeto do chamado marco regulatório, que, 

aprovado no Senado, foi para a Câmara e está lá há 
praticamente dez anos sem, sequer, ser votado. Agora, 
quando chegar o projeto do Poder Executivo, os Srs. 
Deputados vão votar, mas, repetindo: é melhor tarde 
do que nunca.

Por fim, Senadora Marta, quero fazer referência 
a outra matéria publicada pelo jornal O Estado de 
S.Paulo, que diz o seguinte:

GOVERNO DÁ SOBREVIDA A CONVÊ-
NIO COM ONGS

Planalto decide esticar prazo, já encerra-
do, para entidades com contrato sob restrição.

Nove dias depois de encerrar o prazo 
para regularização de convênios e da abertu-
ra de processo de cobrança do dinheiro des-
viado, o governo resolveu dar mais um tem-
po às ONGs responsáveis por 305 contratos 
“avaliados com restrição”, que ainda poderão 
ter pagamentos liberados.

Espero que tanto a CGU como o Tribunal de 
Contas da União se aprofundem bastante sobre esse 
tema, porque não é possível nós compactuarmos com 
essa questão.

Fico feliz ao ver que a Presidente Dilma resolveu 
realmente enfrentar essa questão de maneira séria. 
Ela sempre disse que ia cuidar de cada tostão que o 
brasileiro paga de imposto. Aqui está um dos maiores 
ralos, um dos maiores sumidouros de dinheiro público. 
Essa roubalheira é disfarçada num manto de institui-
ções solidárias, de pessoas desinteressadas, quando, 
na verdade, há muita gente de mau caráter, muito la-
drão escondido por trás dessas instituições.

Para finalizar, Senadora Marta, quero pedir a V. 
Exª que autorize a transcrição das matérias a que me 
referi como parte integrante do meu pronunciamento.

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

(Inseridos nos termos do art. 210, I, § 2º, 
do Regimento Interno.)
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – V. Exª será atendido na forma do Regimento, 
Senador Mozarildo Cavalcanti. 

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) – 
Senadora Marta.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Srª Pre-
sidente, questão de ordem.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não.

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) – 
Eu queria me inscrever para uma comunicação inadi-
ável, por favor.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O senhor é o terceiro inscrito.

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) – 
Muito obrigado.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Agora, com a palavra, no sistema de alternância...

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Srª 
Presidente, eu gostaria de solicitar a minha inscrição 
no horário de liderança.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O Senador Paulo Davim pela liderança, e o 
Senador Cyro Mirada para uma comunicação inadiável.

Agora, pelo sistema de alternância, temos o Se-
nador Paulo Paim, para uma comunicação inadiável.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Fora do 
microfone.) – Parece que a Senadora Ana Amélia 
tem compromisso. Se ela quiser falar antes, não há 
problema.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não. Eu tinha aqui que trocou com o Se-
nador Luiz Henrique.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Fora 
do microfone.) – Ele está inscrito para comunicação 
inadiável.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Tudo bem. Então, são duas mudanças. Não 
tem nenhum problema. Fala a Senadora Ana Amélia 
e, depois, o Senador Paulo Paim.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Obri-
gada, Presidenta Marta Suplicy.

Srªs e Srs. Senadores, nossos telespectadores 
da TV Senado, agradeço ao Senador Paulo Paim e 
também ao Senador Luiz Henrique, que é o próximo 
inscrito, porque temos reunião agora, da Comissão 
de Agricultura e Reforma Agrária, e temos algumas 
matérias para examinar no âmbito dessa comissão 
temática. Então, muito obrigada mais uma vez, Se-
nador Paim.

A indústria brasileira, Srª Presidente Marta Su-
plicy – e este tema também foi abordado por V. Exª 

aqui, em função de representar o Estado de São 
Paulo, que é o motor da economia do nosso País; e 
vi ontem numa reunião da Agenda Legislativa da CNI 
–, está apreensiva com mais uma ofensiva protecio- está apreensiva com mais uma ofensiva protecio-
nista promovida pela Argentina contra a importação 
de produtos brasileiros.

Desde o dia 1º de janeiro, entrou em vigor, no 
país vizinho, o sistema de declaração antecipada 
das importações, que exige que os exportadores 
que fornecem bens de consumo aos argentinos 
apresentem uma declaração antecipada de impor-
tação, analisada por diferentes organismos estatais 
argentinos, que deveriam validar a operação em um 
prazo de três dias.

No entanto, esse sistema tem se mostrado inefi-
ciente e tem atrapalhado principalmente a exportação 
brasileira de calçados e de componentes para a sua 
fabricação, afetando diretamente o meu Estado e do 
Senador Paim, o Rio Grande do Sul, que é um grande 
centro produtor e exportador de calçados.

O cadastro prévio de intenção de exportações 
para a obtenção de licença automática, exigido pela 
União Industrial Argentina, não tem cumprido o prazo 
estipulado para a liberação. Em alguns casos, a espera 
supera 14 dias para a concessão de tais autorizações. 
O cadastro de intenções é apenas mais uma das bar-
reiras comerciais impostas pela Argentina à entrada 
de produtos brasileiros.

Há dez anos, o vizinho país vem desrespeitando 
o Tratado de Assunção, colocando em risco inclusive 
a estabilidade institucional do Mercosul, pois, além 
de afetar o comércio bilateral, essas barreiras podem 
prejudicar as relações diplomáticas entre os países 
componentes do bloco.

A determinação do governo argentino deixou 
os produtores brasileiros de calçados e componentes 
em alerta. O Brasil já chegou a exportar 20 milhões 
de pares de calçados ao ano para a Argentina, e no 
ano passado exportou apenas 14 milhões de pares.

Em janeiro, ao anunciar a implementação desse 
regime, o governo argentino argumentou que, em um 
contexto de crise global, a sua prioridade é manter um 
superávit comercial de US$10 bilhões mediante políti-
cas de acompanhamento das importações e incentivos 
à produção nacional.

Segundo dados do Ministério da Indústria ar-
gentino, em 2011 o déficit no comércio com o Brasil 
foi de US$5,8 bilhões. De acordo com o governo da 
Argentina, foi detectado um universo de 436 itens 
tarifários de manufaturas de origem industrial que 
o Brasil importa do mundo todo por US$37 bilhões, 
dos quais apenas US$6,1 bilhões são importados da 
Argentina. Por isso considera que existe um potencial 
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de US$31 bilhões de compras que o Brasil poderia 
fazer na Argentina.

Mas essa medida causou polêmica entre os par-
ceiros da Argentina no Mercosul, tanto entre represen-
tantes governamentais como entre os líderes indus-
triais brasileiros e também do Paraguai e do Uruguai.

Por essa razão, na última quinta-feira, o Presidente 
da Federação das Indústrias de São Paulo, Paulo Skaf, 
viajou a Buenos Aires para se reunir com autoridades 
argentinas e analisar o impacto que a medida poderia 
ter nas exportações brasileiras.

De acordo com a Fiesp, a declaração antecipada 
de importações pode afetar 74% dos produtos que o 
Brasil exporta para a Argentina, que é um importante 
parceiro comercial, e vizinho também, com o qual é 
preciso buscar soluções amigáveis e criativas.

Só na área do transporte de cargas, portanto na 
área de serviços, a ABTI do Rio Grande do Sul, pre-
sidida pelo José Carlos Becker, fez a estimativa de 
que, no início deste ano, comparativamente ao ano 
passado, na movimentação de cargas no transporte 
internacional, a queda foi de 25% até este momento, 
ou seja, os reflexos não se dão apenas na exportação 
em si, mas também numa área importantíssima que é 
a área de transporte.

Enquanto isso, o Presidente da Apex Brasil, Mau-da Apex Brasil, Mau-
rício Borges, minimiza os prejuízos na relação comercial 
entre o Brasil e a Argentina, afirmando que:

É uma norma argentina e temos que 
tentar entender melhor e antecipar o processo 
para manter os prazos estipulados [pelo go-
verno do vizinho país]. É um grande parceiro 
do Brasil e que respeita as regulamentações 
da Organização Mundial do Comércio e do 
Mercosul.

Será mesmo que está acontecendo isso na visão 
do Sr. Maurício Borges?

Provavelmente o Presidente da Apex desconhe-
ce os termos do Tratado de Assunção, que originou o 
Mercado Comum do Sul, e não desconhece também 
os prejuízos que as barreiras comerciais argentinas 
têm causado à indústria brasileira em diversos setores.

Surpreende que exatamente o órgão destinado 
a incentivar e a promover as exportações brasileiras 
minimize os efeitos lesivos das barreiras impostas pela 
Argentina no comércio bilateral. Essas barreiras já cus-
taram milhares de empregos em nosso País!

O Governo brasileiro precisa marcar posição fir-
me para que os objetivos traçados no Tratado de As-
sunção sejam alcançados. E, para isso, precisa cobrar 
dos demais países do bloco atitudes coerentes com 
tais objetivos. O Brasil precisa exercer protagonismo 

econômico dentro do Mercosul, para impedir que de-
cisões comerciais unilaterais sejam tomadas, afetando 
negativamente a economia brasileira.

Hoje o Governo prefere as atitudes mais pater-
nalistas e menos pragmáticas. Afinal se sabe que, 
também nas relações diplomáticas, amigos, amigos; 
negócios à parte. 

O mercado argentino é muito importante para a 
indústria brasileira, porque a pauta de importações dos 
nossos vizinhos é composta de produtos manufatura-
dos de alto valor agregado: plásticos (20%), máqui-
nas e equipamentos (16%), veículos e tratores (10%), 
produtos químicos orgânicos (10%) e calçados (5%).

A venda de produtos manufaturados e com va-
lor agregado gera empregos, renda, gera impostos 
para os Estados, para os Municípios e para a União 
e desenvolvimento tecnológico em nosso País, dife-
rentemente da venda de commodities para os paí-
ses asiáticos.

Portanto, fortalecer a equidade comercial entre 
os países membros do Mercosul é, além do cumpri-
mento de um objetivo firmado há vinte anos entre es-
sas Nações, fundamental para que mantenhamos em 
nosso continente os postos de trabalho e a tecnologia 
produtiva, gerando benefícios sociais para toda a po-
pulação brasileira e também latina.

Tenham a certeza, Srs. Senadores, de que se os 
países do Mercosul não fortalecerem suas relações di-
plomáticas e não fornecerem segurança jurídica para 
as relações comerciais, com o cumprimento dos obje-
tivos comuns estabelecidos no Tratado de Assunção, o 
nosso continente perderá mercado para os asiáticos, 
no curto espaço de tempo.

Em pouco, as barreiras comerciais impostas pela 
Argentina irão prejudicar a própria indústria daquele 
país, que não poderá produzir por falta de insumos.

É preciso, com ações integradas, encontrar ma-
neiras de utilizar a capacidade ociosa da indústria ar-
gentina para, além de equilibrar a balança comercial, 
fortalecer muito o parque industrial de todos os países 
membros do Mercosul.

Ontem ouvi do Presidente da Confederação Na-
cional da Indústria, Robson Andrade, a informação 
de que ele, designado pelo Governo brasileiro para 
integrar o Comitê Empresarial Brasil-Argentina, que 
deve retomar suas atividades agora em março, deve 
estabelecer uma interlocução direta com seus pares 
argentinos, no sentido de encontrar um meio termo 
para esse equilíbrio.

É claro que, ao defender o interesse brasileiro, 
da indústria brasileira, do emprego em nosso País, um 
comércio mais equilibrado, queremos um pouco mais 
de entendimento, de compreensão, para defender uma 
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experiência de união aduaneira dentro do Mercosul que 
vai beneficiar os quatro países membros.

Muito obrigada, Srª Presidenta Marta Suplicy.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senadora Ana Amélia.
Com a palavra o Senador Paulo Paim, para uma 

comunicação inadiável.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para uma 

comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidente, Senadora Marta Suplicy, quero fazer dois 
comunicados breves, mas importantes, no meu en-
tendimento.

Primeiro, quero deixar registrado, nos Anais da 
Casa, um Manifesto dos Juristas de São Paulo sobre 
o caso Pinheirinho, em que mostram sua indignação 
com tudo que lá aconteceu.

Ao mesmo tempo também informo à Casa que, no 
dia dois de fevereiro, cerca de cinco mil pessoas parti-
ciparam do ato nacional em solidariedade às famílias 
de Pinheirinho, em São José dos Campos, intitulado 
Somos Todos Pinheirinho.

Podem ter certeza de que a Comissão de Direi-
tos Humanos e Legislação Participativa desta Casa 
também é Pinheirinho. 

Nós acompanhamos a situação. O Senador Su-
plicy tem nos informado. Também temos conversado 
com o Senador Aloysio. No momento, os moradores es-
tão abrigados pela Prefeitura de São José dos Campos.

Hoje pela manhã, recebi um telefonema do Se-
cretário da Casa Civil do Estado de São Paulo, o Sr. 
Sidney Beraldo, e falamos sobre o episódio. Ajustamos 
com ele e com os Senadores Suplicy e Aloysio Nunes 
dia 23 para a realização da audiência sobre Pinheiri-
nhos, na Comissão de Direitos Humanos, às 9 horas.

Tenho certeza de que todos os que estão partici-
pando ou participaram dessa situação da desocupação 
violenta que aconteceu lá, em Pinheirinhos, estarão 
aqui nesse dia para debater o assunto.

Srª Presidenta, peço que considere na íntegra 
esse documento.

Quero também informar que conversei, hoje pela 
manhã, longamente, com o Senador Eunício Oliveira, 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, e chegamos ao acordo que ele vai colocar 
em discussão e, se necessário, fará inclusive audiên-
cias públicas para discutir o Projeto de minha autoria, 
apresentado ainda em 2007, que trata sobre o direito 
de greve dos servidores públicos. É um Projeto de mi-
nha autoria, de número 83. Já foi aprovado na Comis-
são de Assuntos Sociais. A Senadora Ana Amélia foi 
a relatora e fez um belo relatório, inclusive com alte-
rações. Eu tinha dois projetos e ela os fundiu num só.

O Projeto, em resumo, Srª Presidenta, diz que 
é assegurado, sim, o direito de greve para o servidor 
público, porque não dá para agora, de uma hora para 
outra, um Projeto que venho debatendo há mais de vin-
te anos – já o apresentei na Câmara e o reapresentei 
aqui, no Senado –, servir como instrumento para proi-
bir o direito de greve. Nós temos que limitar – isso eu 
entendo; nada é ilimitado. Nós vamos limitar o direito 
de grave, mas é assegurado, sim, o direito de greve 
para os servidores públicos.

E o que diz a redação final desse Projeto que a 
Senadora relatou?

Serão considerados essenciais os serviços ca-
racterizados como de urgência médica, necessários 
à manutenção da vida; os serviços de distribuição de 
medicamentos; as atividades de necropsia, liberação 
de cadáver e exame de corpo de delito; as atividades 
policiais relacionadas à segurança pública e peniten-
ciária e perícias; e também o tráfego aéreo.

Mas, diz em seguida: 
Em caso de deflagração de greve, os servidores 

que exerçam serviço ou atividade arrolada no artigo 
anterior ficam responsáveis pela sua manutenção, 
podendo, para tanto, organizar escalas especiais, os 
chamados plantões de emergência.

O Projeto tem, na verdade, doze artigos e ga-
rante o direito de greve, sim, para esse setor. Claro 
que aqui a Senadora, no seu relatório, diz que não é 
assegurado o direito de greve para Exército, Marinha 
e Aeronáutica.

É um projeto para o debate. O Senador Aloysio 
disse que vai indicar o relator da matéria, que deverá 
então ouvir todos os setores da sociedade; vai ouvir 
não especificamente o caso da Bahia, cujo problema 
todos nós queremos resolver. Estamos todos nos so-
mando, porque entendemos que o povo da Bahia é que 
está perdendo, e muito, com essa paralisação. Mas, 
por outro lado também, nós reconhecemos que esses 
trabalhadores do serviço público não só na Bahia...

(Interrupção do som.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ... mas 
dos outros Estados estão numa dificuldade enorme. 
Por exemplo: o salário mais baixo do meu gabinete, eu 
diria do office-boy, é de R$2.085,00 ou R$2.090,00, 
e o salário de um Policial Militar – vou dizer do meu 
Estado, porque aqui a questão não é desse ou daque-
le Estado – do Rio Grande do Sul é de R$1.200,00. 
Tenho uma lista aqui de Estado por Estado. O único 
Estado que tem um salário um pouco razoável para 
esses homens que dedicam a sua vida para defender 
as nossas vidas e o nosso patrimônio é Brasília, com 
R$4.000,00. Então nós queremos soluções rápidas sim. 
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Estamos entendendo a situação do ex-ministro e ex-
-deputado Jaques Wagner, hoje Governador. Estamos 
torcendo por um acordo e por uma solução rápida. Mas, 
nós temos que discutir o direito de greve numa visão 
nacional, o direito de greve para os servidores federais. 
Esse é o objetivo. Então não precisará ser votado do 
dia para a noite, mas nós temos que debater o direito 
de greve para os servidores públicos.

Por isso, cumprimento o Senador Eunício Oliveira, 
que, na conversa que tive com ele, de imediato, colocou-
-se à disposição para chamarmos, inclusive para uma 
audiência pública, todos os setores da sociedade para 
debater a questão do direito de greve na área pública.

Era isso, Srª Presidente. Agradeço a V. Exª e peço 
que considere na íntegra os meus pronunciamentos.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR PAULO PAIM

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, quero ler o Manifesto do Sindicato dos Ad-
vogados do Estado de São Paulo em relação ao caso 
Pinheirinho, bairro de São José dos Campos, habitado 
por milhares de famílias que foram jogadas nas sarje-
tas de forma truculenta e desumana.

Diz o Manifesto dos Juristas: 

“No dia 22 de janeiro de 2012, às 5 h 
30h da manhã, a Polícia Militar de São Paulo 
iniciou o cumprimento de ordem judicial para 
desocupação do Pinheirinho, bairro situado 
em São José dos Campos habitado por cerca 
de 6 mil pessoas.

A operação interrompeu bruscamente 
negociações que se desenrolavam envolvendo 
as partes judiciais, parlamentares, governo do 
Estado de São Paulo e governo federal.

O governo do Estado autorizou a opera-
ção de forma violenta e sem tomar qualquer 
providência para cumprir o seu dever constitu-
cional de zelar pela integridade da população, 
inclusive crianças, idosos e doentes. 

O desabrigo e as condições em que se 
encontram neste momento as pessoas atingi-
das são atos de desumanidade e grave viola-
ção dos direitos humanos.

A conduta das autoridades estaduais 
contrariou princípios básicos, consagrados pela 
Constituição e por inúmeros instrumentos inter-
nacionais de defesa dos direitos humanos, ao 
determinar a prevalência de um alegado direito 
patrimonial sobre as garantias de bem-estar 
e de sobrevivência digna de 6 mil pessoas.

Verificam-se, de plano, ofensas ao arti-
go 5º, nos 1 e 2, da Convenção Americana de 
Direitos Humanos (Pacto de São José), que 
estabelecem que toda pessoa tem direito a 
que se respeite sua integridade física, psíquica 
e moral, e que ninguém deve ser submetido 
a tratos cruéis, desumanos ou degradantes.

Ainda que se admitisse a legitimidade 
da ordem executada pela Polícia Militar, o go-
verno do Estado não poderia omitir-se diante 
da obrigação ética e constitucional de tomar, 
antecipadamente, medidas para que a popu-
lação atingida tivesse preservado seu direito 
humano à moradia, garantia básica e pres-
suposto de outras garantias, como trabalho, 
educação e saúde.

Há uma escalada de violência estatal em 
São Paulo que deve ser detida. 

Estudantes, dependentes químicos e 
agora uma população de 6 mil pessoas já 
sentiram o peso de um Estado que torna-se 
mais e mais um aparato repressivo. Voltado 
para esmagar qualquer conduta que não se 
enquadre nos limites estreitos, desumanos e 
mesquinhos daquilo que as autoridades esta-
duais pensam ser “lei e ordem.”

É preciso pôr cobro a esse estado de coisas.
Os abaixo-assinados vêm a público expor indig-

nação e inconformismo diante desses recentes acon-
tecimentos e das cenas desumanas e degradantes do 
dia 22 de janeiro em São José dos Campos. 

Denunciam esses atos como imorais e incons-
titucionais e exigem, em nome dos princípios republi-
canos, apuração e sanções.

Conclamamos as pessoas e entidades compro-
metidas com a democracia, com os direitos da pessoa 
humana, com o progresso social e com a construção 
de um país solidário e fraterno se mobilizarem para, 
entre outras medidas, levar à Comissão Interameri-
cana de Direitos Humanos a conduta do governo do 
Estado de São Paulo.

Isto é um imperativo ético e jurídico para que 
nunca mais brasileiros sejam submetidos a condições 
degradantes por ação do Estado”, finalizam.

Infelizmente, este não é um fato isolado, quando 
o assunto é moradia, os pobres continuam sendo vili-
pendiados, seja no campo ou na cidade. 

Não me venham com a balela de ordem judicial 
em nome da defesa da democracia. 

Tenho profundo respeito ao judiciário, mas posso 
assegurar que qualquer discussão sobre a democra-
cia que não tome como ponto de partida as pessoas 
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e a dignidade da pessoa humana, tende a ser mera 
abstração.

Eu mesmo já participei de ocupações na luta 
por moradia digna no Rio Grande do Sul. Lembro-me 
quando ocupamos a Fazenda Guajuviras, hoje bairro 
de Canoas. 

Surgiram situações de tensão e insegurança, no 
entanto, com diálogo e paciência foi possível uma saída 
negociável e hoje milhares de famílias estão no abrigo 
dos seus lares, sendo que isso ocorreu em uma época 
em que não existia o Minha Casa Minha Vida, o PAC e 
outros programas de cunho social em prol da moradia.

A ordem judicial foi cumprida mesmo após a ins-
talação de um grupo de trabalho com a presença do 
Governo Federal, do Município e dos moradores para 
buscar soluções. Ontem, dia 2 de fevereiro cerca de 
5.000 pessoas participaram do Ato Nacional em so-
lidariedade às famílias do Pinheirinho, em São José 
dos Campos, intitulado “Somos Todos Pinheirinho”.

Quero dizer que também sou Pinheirinho, que 
a Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal 
também é Pinheirinho. 

Nós estaremos acompanhando de perto a si-
tuação destas famílias que após serem despejadas 
estão morando em abrigos da prefeitura de São José 
dos Campos. 

Hoje, pela manhã, recebi um telefonema do Se-
cretário da Casa Civil, do estado de São Paulo, Sidnei 
Beraldo, e falamos sobre o triste episódio Pinheirinho. 

Acertamos, juntamente com os Senadores Edu-
ardo Suplicy e Aloisio Nunes, a realização de uma 
Audiência Pública na 5ª feira do dia 23, na CDH, para 
discutir esse caso e de outras ocupações.

A pergunta que fica é: como reconstruir uma alma 
sofrida, um coração partido pelo medo? 

Traumas ficarão, certamente, por toda a vida. E 
como recompensar crianças, idosos, mulheres e ho-
mens das famílias vitimadas? 

Isso só o tempo dirá, mas contem comigo na 
luta para amenizar a dor destas famílias do Bairro Pi-
nheirinho. 

Era o que tinha a dizer. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º do Regimento Interno.)

EMENDA Nº 1 – CAS (SUBSTITUTIVO)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 83, DE 2007 

Define os serviços ou atividades es-
senciais, para os Fins do exercício do direito 
de greve do servidor Público, previsto no 

inciso VII do art. 37 da Constituição Federal, 
e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São reconhecidos como serviços ou ativi-

dades essenciais, para os fins de exercício do direito de 
greve do servidor público, conforme Previsto no inciso 
VII do art. 37 da Constituição Federal:

I – os serviços caracterizados como de urgência mé-
dica, necessários à manutenção da vida;

II – os serviços de distribuição de medicamentos de 
uso continuado pelo serviço único ded saúde;

III - as atividades de necropsia, liberação de cadáver 
e exame de corpo de delito;

IV – as  atividades policiais relacionadas à segurança 
pública e penitenciaria e perícias;

V – os serviços de controle de tráfego aéreo.

Art. 2º Em caso de deflagração de greve os ser-
vidores que exerçam serviço ou atividade arrolada no 
artigo anterior ficam responsáveis pela sua manuten-
ção, podendo, para tanto, organizar escalas especiais 
de plantão.

Parágrafo único. O sindicato ou a assembleia 
geral deverá indicar os servidores que deverão se re-
vezar nas escalas especiais de plantão previstas no 
caput deste artigo.

Art. 3° Os servidores em greve poderão eleger 
comissão para organizar o seu movimento, sendo ve-
dada a dispensa dos seus integrantes em razão da 
paralisação.

Art. 4° A Administração Pública não pode, duran-
te a greve e em razão dela, demitir, substituir, transfe-
rir ou adotar qualquer outra medida contra o servidor 
em greve.

Art. 5° É lícita a ação dos servidores grevistas 
em atividades tendentes a obter a adesão à greve dos 
demais servidores, desde que a ação seja efetuada 
de forma pacífica.

Art. 6° A greve cessará por decisão de assembleia 
geral que a decretar, sendo vedada a interferência da 
Administração Pública.

Art. 7° As reivindicações dos servidores em greve 
deverão ser encaminhadas e recebidas pela Adminis-
tração, sendo obrigatório o estabelecimento de nego-
ciação coletiva, admitida a mediação.

Art. 8° Os abusos cometidos submetem os res-
ponsáveis às disposições da legislação pertinente, 
inclusive penal.

Art. 9° Será nulo todo ato que signifique repres-
são, coação, prejuízo ou discriminação a servidor por 
motivo de adesão ou não adesão a greve.

Art. 10. Os serviços ou atividades não menciona-
dos nesta Lei não são considerados como essenciais 
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ou inadiáveis para os fins de atendimento das neces-
sidades da comunidade.

Art. 11. O art. 6° da Lei n° 7.783, de 28 de junho 
de 1989, passa a vigorar com o acréscimo do seguin-
te parágrafo:

“Art. 6°. .................................................
§ 4° Não se conhecerá de ação de inter-

dito proibitório, de que trata o art. 932 da Lei n° 
5.869, de 11 de janeiro de 1973, no âmbito da 
Justiça do Trabalho e da Justiça Federal rela-
cionadas ao exercício do direito de greve.” (NR)

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data da sua 
publicação.

Sala da Comissão, 17 de agosto de 2011. – Se-
nador Jayme Campos, Presidente – Senadora Ana
Amélia, Relatora

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – V. Exª será atendido, conforme o Regimento, 
Senador Paim. E peço a V. Exª para ocupar a Presi-
dência, porque, numa permuta com o Senador Luiz 
Henrique, ocuparei agora a tribuna e, em seguida, irei 
ao Supremo Tribunal Federal, pois hoje teremos uma 
votação muito importante para todos os cidadãos, mais 
especialmente para nós mulheres, referente à Lei Maria 
da Penha. Ou seja, quando a mulher fizer a denúncia 
ela não poderá mais retirar. Isso vai realmente ajudar 
milhares de mulheres que, pressionadas, retiram a 
denúncia e depois são assassinadas. 

Então, é com muito prazer que transmito a Pre-
sidência a V. Exª.

A Srª Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Está com a palavra a Senadora Marta Suplicy, 
1ª Vice-Presidente da Casa, pelo tempo regimental 
de dez minutos. 

A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Na última segunda-feira, Sr. Presidente, Srªs Sena-
doras, Srs. Senadores, você que está nos escutando 
em casa e pela Rádio, o Governo arrecadou R$24,5 
bilhões com o leilão de concessão dos aeroportos de 
Guarulhos, Viracopos (Campinas) e Brasília, aqui no 
Distrito Federal, o que representou um ágio de quase 
350% em relação aos valores mínimos divulgados no 
Edital de Concessão.

O Aeroporto Internacional de Guarulhos foi con-
cedido por R$16,2 bilhões. Além disso, no período de 
20 anos, o consórcio vencedor realizará investimen-
tos previstos em contrato no valor de R$4,6 bilhões. 

Com a concessão do Aeroporto Juscelino Kubitschek, 
em Brasília, o Governo arrecadou R$4,5 bilhões. No 
prazo de 25 anos, os investimentos privados deverão 
alcançar R$2,8 bilhões. E por fim, o Aeroporto de Vi-
racopos foi concedido, por um prazo de 30 anos, por 
R$3,8 bilhões, e o contrato determina que a empresa 
invista R$8,7 bilhões.

Esses números, que fiz questão de mostrar deta-
lhadamente, mostram o sucesso que foi o leilão, e os 
altos ágios obtidos apenas comprovam o cenário de 
segurança econômica do Brasil, de rentabilidade dos 
investimentos e solidez do marco regulatório proposto.

Estamos, portanto, tratando aqui de uma medi-
da de fundamental importância do Governo Federal, 
com o objetivo de acelerar investimentos estratégicos 
nos principais aeroportos brasileiros, considerando o 
crescente número de passageiros e voos da aviação 
civil, resultado do recente período de significativo 
desenvolvimento econômico e social, bem como a 
demanda que será gerada pelos eventos esportivos 
como a Copa do Mundo, em 2014, e as Olimpíadas, 
em 2016.

Essa prioridade dada pela Presidenta Dilma à 
formulação de políticas e à gestão dos investimentos 
no setor aeroportuário civil vai permitir ao setor quali-
ficar os serviços prestados à população, modernizar 
e ampliar a infraestrutura aeroportuária, atendendo, 
de forma adequada, a demanda crescente da avia-
ção civil.

No entanto, Sr. Presidente, o que nós vimos no 
decorrer de toda esta semana, aqui no plenário do 
Senado e também na mídia, foi uma tentativa da opo-
sição e de diversos setores da Direita de confundir a 
população, afirmando que o PT fez a privatização dos 
aeroportos, que a Presidenta Dilma cometeu um “es-
telionato eleitoral”, que ela vendeu o patrimônio públi-
co. Inflaram. Foi um discurso atrás do outro, inflando 
em vez de informar, procurando apenas fazer parecer 
que o modelo de concessão utilizado pelo Governo 
do PT é igual ao modelo de privatização do Governo 
do PSDB. Não é a mesma coisa, não é verdade. São 
procedimentos completamente diferentes. 

Primeiro, quero esclarecer a confusão que ge-
ralmente se faz entre privatização e concessão. No 
primeiro caso, na privatização, há a transferência de 
patrimônio e de responsabilidade para a iniciativa priva-
da, e esses ativos não retornam mais ao Poder Público. 
A nova empresa – fruto do processo de privatização 
– toma as decisões de acordo com seus interesses e 
sua visão do negócio, como tem sido o caso da Vale 
do Rio Doce, depois que foi privatizada, no Governo 
Fernando Henrique, por R$3,3 bilhões, valor muito 
abaixo do que valia até, na época, no mercado.
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No segundo caso – e foi o que a Presidenta Dil-
ma fez, o que o Governo fez –, trata-se de concessão. 
Toda a infraestrutura e os equipamentos continuam 
sendo do poder concedente, inclusive todas as no-
vas instalações construídas no período do contrato 
e os equipamentos adquiridos. Ou seja, ao final do 
contrato, tudo volta à União, nas condições definidas 
através do edital de licitação e do contrato firmado 
entre a União e a empresa vencedora. Esse é o caso 
das concessões dos aeroportos de Guarulhos, Vira-
copos e de Brasília.

Vou fazer uma analogia bastante simplificadora, 
mas acho ótima porque realmente esclarece a diferen-
ça entre os dois modelos. Vamos imaginar que alguém 
decida vender o seu apartamento. Após a venda, o an-
tigo proprietário, quem vendeu, não dispõe mais nada 
sobre o imóvel. Quem comprou faz o que bem enten-
de. O antigo proprietário, além de não poder interferir 
em nada, não vai receber nenhum aluguel, nenhum 
rendimento que possa ser gerado com o aluguel, nem 
participa da valorização imobiliária porque já vendeu. 
Vendeu, acabou. Isso é privatização. 

É uma situação semelhante à privatização feita 
pelo PSDB. Veja o caso da Vale: vendeu, vendeu. Não 
temos mais nada lá. Agora virou privada.

Se ao invés de vender o apartamento, eu o alugo, 
defino em contrato que o inquilino vai ser obrigado a 
realizar tais benefícios, benfeitorias dentro do aparta-
mento; caso contrário, o contrato vai ser rescindido e 
o inquilino ainda terá que pagar multa pelo descum-
primento das cláusulas do contrato, tudo isso com a 
garantia de que, ao final do contrato, continuarei sendo 
proprietária do imóvel, é completamente diferente. Isso 
é a concessão que o PT fez. 

Nós temos ainda 49% desses aeroportos. Depois 
de tantos anos, eles voltam para a União. E durante 
todo esse tempo nós vamos receber o que tiver en-
trando de lucro.

No nosso modelo de concessão, além de 24,5 
bilhões arrecadados, como contribuição fixa, os con-
cessionários também vão recolher anualmente uma 
contribuição variável ao Sistema Aeroportuário Brasi-
leiro, cujo percentual será de 2% sobre a receita bruta 
da concessionária do Aeroporto de Brasília, 5% de Vi-
racopos e 10% de Guarulhos, ou seja, parte das recei-
tas geradas pelos aeroportos às concessionárias vai 
direto para o Fundo Nacional de Aviação Civil, que vai 
destinar esses recursos a projetos que visam garantir 
aos demais aeroportos do sistema, aeroportos que na 
sua maioria não possuem viabilidade econômica para 
atrair investimento da iniciativa privada.

Ontem, ainda ouvimos aqui, no plenário, a opo-
sição dizer – confundem de propósito, porque todos 

sabem muito bem o que é concessão e o que é priva-
tização –: “Mas quando vendíamos, eles eram obriga-
dos a fazer investimentos x e y”. Eu achei que foi mui-
to adequado desta forma, porque é muito difícil você 
leiloar um filé mignon com um monte de penduricalho 
que ninguém quer, porque depois não vão investir, é 
muito mais complicado.

Então, é muito melhor termos recebido esse re-
curso para nossos investimentos de infraestrutura. Essa 
participação nos lucros vai permitir que a Ifraero e o 
Governo façam os investimentos necessários. Está de 
parabéns esse leilão que fez essa concessão, que foi 
extremamente bem feito, além do ágio maravilhoso que 
aconteceu. Foi o maior sucesso. Não adianta a opo-
sição ficar repetindo que foi isso ou aquilo, que agora 
voltamos atrás. Não tem nenhum problema quando 
volta a traz. Aí não é o caso, não é o caso.

No nosso modelo de concessão a Infraero vai 
participar como acionista da concessionária respon-
sável pela administração de cada aeroporto, pois ela 
tem 49% do capital social. Como acionista relevante, 
a Infraero participará das principais decisões da com-
panhia. Não vai ser como a venda do tal do aparta-
mento que eu estava exemplificando: vendeu, acabou. 
Ela está lá, está nas reuniões mais importantes, nos 
rumos mais importantes, e os dividendos decorrentes 
de sua participação acionária também serão utilizados 
para investimentos nos demais aeroportos da rede.

No nosso modelo de concessão, está prevista 
multa de R$150 milhões em caso de descumprimen-
to do contrato, mais R$1,5 milhão por dia de atraso. 
E no nosso modelo, o controle do espaço aéreo, uma 
atividade estratégica e de soberania nacional, conti-
nuará sob a responsabilidade do Estado, por meio do 
Comando da Aeronáutica. Não podemos esquecer 
isso, que é fundamental.

No nosso modelo, a remuneração da concessio-
nária se dará através de receitas tarifárias ou de ou-
tras receitas decorrentes da exploração de atividades 
econômicas nos espaços do complexo aeroportuário, 
e não de recursos orçamentários, como alguns opo-
sitores insistiram em afirmar.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – No 
nosso modelo, a Anac poderá intervir na concessão 
para assegurar a adequação na prestação dos servi-
ços, bem como o fiel cumprimento pela concessionária 
das normas contratuais. Portanto, vemos diferenças 
flagrantes entre os dois modelos e que a concessão 
de outorga adotada pelo atual Governo resguarda o 
patrimônio público, ao mesmo tempo em que atrai a 
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iniciativa privada para a realização de grandes investi-
mentos em bens e serviços de interesse público.

Para concluir, Senhor Presidente, gostaria de ter 
mais um minuto.

Associo-me à Presidenta Dilma no propósito de 
promover uma verdadeira transformação nessa área 
e saúdo o sucesso das concessões dos aeroportos, 
iniciativa que combina a urgência das obras com a ne-
cessidade do investimento público e privado. O setor 
aéreo apresenta destacada contribuição para o desen-
volvimento e crescimento sustentado do País. Por isso, 
quero mais uma vez parabenizar a Presidenta Dilma 
pela iniciativa que no médio e longo prazo, tenho cer-
teza, permitirá que o setor atinja seu pleno potencial, 
gerando significativo benefício social.

Era isso, Sr. Presidente.
Obrigada pelo minuto a mais.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Passo a palavra, neste momento, ao Senador 
Paulo Davim, pela liderança do PV.

O ciclo é um inscrito e um líder ou uma comu-
nicação. 

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Senador Paulo Paim, Srs. e Srªs Senadoras, o Sis-
tema de Informações de Mortalidade do Ministério 
da Saúde, o SIM, nos apontou dados de 2010 de 
40.610 óbitos por transportes terrestres no Brasil, 
sendo que 25% desses óbitos foram causados por 
acidentes de motocicletas, ou seja, 10.152 óbitos, 
e isso corresponde ao triplo de óbitos do ano de 
2002, que foi de 3.744 óbitos. Portanto, em 8 anos, 
triplicaram-se, no Brasil, os óbitos provocados por 
acidentes de motocicletas.

No meu Estado, tive acesso hoje à estatística do 
ano de 2011, Senador Paim. Para se ter uma ideia, nós 
tivemos, no ano de 2011, no principal pronto-socorro 
do Rio Grande do Norte, o Hospital Walfredo Gurgel, 
6.520 atendimentos por quedas de moto, 1.481 aten-
dimentos por colisão de motos com automóveis, num 
total, Sr. Presidente, de 8 mil atendimentos, no ano de 
2011, só por acidentes provocados por uso inadequa-
do da motocicleta.

No Brasil, esses acidentes envolvendo motoci-
cletas foram responsáveis por 165 mil indenizações, 
dados do DPVAT, seguro de Danos Pessoais Causa-
dos por Veículos Automotores. O número representa 
65% de todas as indenizações, considerando-se que 
a frota de motocicletas no Brasil é algo em torno de 
30%. Portanto, por essa comparação do total da frota, 
do percentual da frota de veículos no Brasil com o total 
de motocicletas e o que é gasto nas indenizações, dá 

para perceber que existe algo de muito errado, muito 
preocupante no Brasil no tocante a acidentes de motos.

Nós vivemos, na verdade, uma verdadeira epide-
mia. O DPVAT gasta aproximadamente R$2,7 bilhões 
no pagamento de indenizações e o mesmo valor no 
custeio de internação e tratamento em hospitais. Um 
dado importante que trago na tarde de hoje a este Ple-
nário é que os motoqueiros do sexo masculino corres-
pondem a 76,56% dos acidentes, e a faixa etária entre 
18 a 34 anos de idade corresponde a 41% de todos os 
acidentes causados por motociclistas no Brasil. O tipo 
de vítima: quando o piloto da moto sofre acidente, corre 
o risco de 6% de óbito, de acordo com as estatísticas, 
e 38% de invalidez; no caso do transportado, ou seja, 
do garupa, essa mortalidade gira em torno de 3%, e 
a invalidez, em torno de 6%.

Esses dados, Sr. Presidente, são alarmantes. Hoje 
a Senadora Ana Amélia deu entrada num requerimento 
que subscrevi, solicitando audiência pública para dis-
cutirmos essa verdadeira epidemia de acidentes de 
motocicleta no Brasil. 

Acho importante que esta Casa, que o Congres-
so se manifeste, discuta o tema. A nossa juventude, 
como foi dito, pela faixa etária, está sendo vítima de 
sequelas irrecuperáveis, está sendo vítima de ampu-
tações. As UTIs públicas estão internando pessoas 
com traumatismos crânio-encefálicos, traumatismos 
torácicos, traumatismos abdominais, oriundos de aci-
dentes de motocicleta.

Portanto, algo muito grave está acontecendo no 
Brasil, e o Senado Federal precisa discutir esse tema 
com responsabilidade, porque passa a ser um problema 
de saúde pública, e nós temos esse olhar, essa visão, 
essa preocupação com os temas que dizem respeito 
à saúde pública no Brasil.

Na verdade, todos os hospitais públicos do Brasil, 
todas as urgências, todos os atendimentos de urgên-
cia no Brasil afora têm a demonstrar números preo-
cupantes no tocante a atendimentos de acidentes de 
motocicletas.

Um dado importante para o qual precisamos 
atentar é que, no interior do Brasil, na zona rural, o 
transporte por cavalo, por jegue, por carroça foi substi-
tuído pela moto. E aí aumenta ainda mais a incidência 
de acidentes com motocicletas no interior do Brasil, 
na região rural.

Um dado importante que conseguimos detectar 
é que esses acidentes passam muito pela falta de ha-
bilitação ou pelo menos de uma habilitação responsá-
vel por parte do condutor do veículo. Nós precisamos 
discutir esse tema. O Senado Federal precisa discutir 
e posicionar-se; precisamos de uma legislação que 
proteja o motoqueiro, o piloto da moto, mas também 
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os pedestres e os motoristas de veículos que não se-
jam as motocicletas.

Portanto, Sr. Presidente, era o que tenho a trazer 
na tarde de hoje a este Plenário.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Muito bem, Senador Paulo Davim.
Agora seria o Senador Luiz Henrique. Como ele 

não se encontra, ele pediu que eu trocasse com o pró-
ximo orador, que é o Senador Humberto Costa.

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) – 
Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador Cyro Miranda.

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) – 
Sr. Presidente, estou inscrito para uma comunicação 
inadiável e houve uma troca da Senadora Marta Su-
plicy com o Senador Henrique. Então, acho que agora 
seria comunicação inadiável, não?

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Não, porque fala um Líder e fala orador inscri-
to. Como o Senador Paulo Davim falou como Líder, 
agora, então, é orador inscrito. Em seguida, seria V. 
Exª, então. Em seguida, V. Exª, antes do Senador 
Luiz Henrique. 

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, es-
pectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, 
volto à tribuna do Senado Federal para, mais uma vez, 
tratar de um assunto que considero de importância fun-
damental para a saúde e o futuro do Brasil. É sobre o 
financiamento do Sistema Único de Saúde.

Ao final do mês de dezembro passado, aprova-
mos, aqui no Senado, o projeto que foi por mim rela-
tado e que regulamenta a Emenda Constitucional nº 
29, definindo o patamar mínimo de investimentos pelos 
três níveis de governo ou entes da Federação: União, 
Estados e Municípios.

Acertamos que o Governo Federal será obrigado 
a repor, anualmente, os recursos direcionados para a 
saúde, levando em conta a variação nominal do Pro-
duto Interno Bruto, o PIB, a cada ano. 

Ou seja, o crescimento da economia mais a in-
flação do período.

Os Estados estão obrigados, a partir deste ano, 
a investir 12% de todas as suas receitas; os Municí-
pios, 15%.

Vale lembrar que, graças ao trabalho da oposi-
ção, o Brasil deixou de aplicar os recursos que vinham 
sendo arrecadados via CPMF – o chamado imposto 
do cheque – na área da saúde. Com isso, a população 

brasileira perdeu nada menos que R$40 bilhões por 
ano por conta dessa atitude irresponsável.

Para impor uma derrota ao Governo do Presiden-
te Lula, a oposição fez uma jogada que terminou por 
prejudicar o nosso povo.

E é por isso que venho aqui hoje, Sr. Presidente 
e nobres colegas do Senado Federal, para lembrar 
que ainda estamos com o mesmo déficit no financia-
mento da saúde.

Precisamos, portanto, retomar a discussão so-
bre novas fontes de financiamento para a área da 
saúde. Temos de assumir essa bandeira e aprofundar 
um debate que me parece mais do que necessário. É 
vital, se queremos seguir no caminho da construção 
de um sistema de saúde universal e verdadeiramente 
comprometido com o bem-estar da maioria da nossa 
população.

Quero lembrar aqui o compromisso feito pelo 
Presidente do Senado, Senador José Sarney, e por 
ele confirmado ontem, de que será instalada, a partir 
da retomada dos trabalhos da Casa, provavelmente 
após o Carnaval e após obviamente o recesso que 
já se fez, uma comissão especial para tratar do tema 
do financiamento da saúde. Essa comissão terá a 
atribuição de discutir com os profissionais de saúde, 
gestores, usuários, especialistas, Senadores, seg-
mentos da sociedade civil, enfim, com toda a socie-
dade, novas formas de financiamento para o SUS. 
Quero crer que essa comissão especial chegará em 
um momento oportuno.

Espero que possamos contribuir, Sr. Presidente, 
para que a comissão seja instalada nos próximos dias 
e consigamos aprofundar esse debate. Quero relem-
brar que o Brasil tem o maior sistema público univer-
sal e gratuito de saúde do Planeta, porque embora 
outros países mais ricos, mais desenvolvidos tenham 
sistemas universais, nenhum deles atende, como o 
SUS, a mais de 145 milhões de pessoas que utilizam 
somente o Sistema Único de Saúde. Ainda assim, 
aplica uma quantidade de recursos públicos na área 
incompatível com a garantia a todos de acesso aos 
serviços de saúde.

Países como França, Alemanha e Canadá, que 
garantem atenção pública universal, não investem 
menos do que 70% de recursos públicos em saúde. 
Ou seja, do gasto público total, pelo menos 70% re-
presentam recursos públicos.

No Brasil, de cada R$100,00 gastos em sasúde, 
pelo setor público e pelo privado, pelas pessoas, di-
gamos assim, a população desembolsa diretamente 
pelo menos R$55,00. O setor público, portanto, gasta 
R$45,00. Esses são gastos equivalentes a sistemas 
segmentados, a sistemas não universais, como o ame-
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ricano e outros sistemas existentes. Só na América La-
tina, por exemplo, Argentina, Uruguai, Chile, que são 
nossos vizinhos, investem mais do que nosso País.

Portanto, reitero aqui o que venho pregando desde 
que tive oportunidade de assumir o mandato de Sena-
dor, eleito pelo povo de Pernambuco. Precisamos de 
mais recursos para a área da saúde. 

Para garantir a atenção à saúde de 192 milhões 
de brasileiros, precisamos de mais dinheiro.

De onde virá esse dinheiro? É o que devemos 
discutir. Sem moralismos, sem a palavra fácil e dema-
gógica em que alguns insistem. Antes de tudo, deve 
ser uma prioridade de governo. Desde o governo Lula, 
nós tivemos o crescimento expressivo de recursos para 
áreas sociais que anterioremente não eram prioritá-
rias. Compare-se o orçamentos da Assistência Social 
em 2003 e o que há hoje. Compare-se o orçamento 
da educação daquela época de 2003 e o de hoje e 
veremos que o crescimento nos gastos nessas áreas 
foi bem mais expressivo do que os gastos com a área 
da saúde.

Portanto, essa é uma das questões. No entanto, 
precisamos discutir outras alternativas, porque não 
podemos cobrir um santo descobrindo outro. É neces-
sário que haja a prioridade, mas é necessário que haja 
novas fontes de financiamento para a área da saúde. 

Não quero lembrar aqui que alguns governos 
estaduais que estão, inclusive, nas mãos da oposição 
há anos, até a regulamentação da Emenda 29, não 
faziam seu dever de casa: investir o mínimo definido 
pela Constituição 

Devemos retomar agora o debate em torno da 
criação de uma contribuição especial sobre grandes 
fortunas, por exemplo. Não somos favoráveis a onerar, 
a gravar, a tributar a classe média, os trabalhadores. 
Mas os ricos, que no Brasil pagam pouco imposto, sem 
dúvida podem dar uma contribuição bem maior do que 
a que dão hoje para a saúde brasileira. Essa taxação 
atingiria algo em torno de 56 mil contribuintes apenas, 
que são os mais ricos deste País. Existem projetos de 
lei com essa formulação, tanto na Câmara quanto aqui, 
no Senado. A estimativa, a depender do conteúdo de 
cada um desses projetos, é de um acréscimo de R$10 
bilhões ao ano, por exemplo.

Quero discutir esse projeto, assim como defen-uero discutir esse projeto, assim como defen-
do que possamos abrir o debate em torno de outros 
pontos, como a criação de uma taxação maior para 
cigarros e bebidas alcoólicas, ou redefinir os critérios 
de distribuição do seguro obrigatório de trânsito, o 
DPVAT, sobre o qual o Senador Paulo Davim falava há 
pouco, aumentar os recursos do DPVAT destinados à 
área da saúde, porque é exatamente onde mais pesa 

a situação das repercussões dos acidentes de trânsito. 
Por que não discutirmos esses assuntos?

O mesmo se dá em torno de outro ponto funda-
mental que precisamos enfrentar: a relação público-
-privada. Continuaremos a permitir que o Imposto de 
Renda seja abatido das pessoas que têm planos de 
saúde privados? Como podemos evitar que os planos 
de saúde não cumpram com o que está definido nos 
contratos com os beneficiários e venham a desembo-
car no SUS as suas necessidades, utilizando exata-
mente os serviços de maior custo no sistema público 
de saúde? Até quando vamos permitir que essa crise 
de subfinanciamento da saúde permaneça?

Obviamente, não quero desmerecer aqueles que 
apontam a questão da gestão da saúde pública como 
um problema. Eu mesmo tive a oportunidade de apre-
sentar aqui no Senado, ainda no ano passado, um pro-
jeto de criação da Lei de Responsabilidade Sanitária, 
para impor ao mau gestor sanções duras. A proposta 
estabelece obrigações e define responsabilidades para 
todos os gestores de saúde nas esferas federal, esta-
dual e municipal. É o meu projeto 174, de 2011, cujo 
mérito é criar mecanismos que asseguram a transpa-
rência na execução e fiscalização das políticas públicas 
de saúde, definir procedimentos de ajuste de conduta 
em situações de não cumprimentos das responsabili-
dades e estabelecer punições administrativas e penais 
para casos de gestão fraudulenta. 

Então, não sou daqueles que acham que a ges-
tão está bem. Não está, e é nossa obrigação tratar 
dessa questão, mas o problema do subfinanciamento 
é real. É chegada a hora de fazermos com coragem 
esse debate.

Hoje o Brasil tem um sistema universal, garanti-
do pela Constituição Federal, que assegura a todos, 
independentemente da sua condição social, da sua 
condição econômica, da sua religião, de gênero, o 
acesso ao Sistema Único de Saúde, inclusive para 
aqueles tratamentos complexos e caros. 

Esse sistema, o SUS, precisa de mais recursos. 
Espero, Sr. Presidente, que essa comissão es-

pecial seja instalada nos próximos dias e quiçá possa 
até ser uma comissão mista.

Vou sugerir ao Presidente Sarney que mais 
uma vez retome contato com o Presidente da Câ-
mara, Marco Maia, para que nós possamos ter uma 
comissão mista, que facilitaria ainda mais este tra-
balho, e que possamos fazer dela um instrumento 
para continuarmos na construção do nosso Sistema 
Único de Saúde. 

Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Esse foi o Líder Humberto Costa, sempre Líder. 
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Passamos a palavra agora, para uma comunica-
ção parlamentar, ao Senador Cyro Miranda. Em segui-
da vai falar o Senador Valdir Raupp, por permuta com 
o Senador Luiz Henrique.

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Paulo Paim, Srªs e Srs. Senadores, 
eu gostaria de registrar em Plenário que aprovamos, 
no âmbito da Comissão de Assuntos Sociais, reque-
rimento para a criação da Subcomissão Temporária 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Composta por cinco membros titulares e cinco 
suplentes, o intuito da Comissão é, até o final desta 
sessão legislativa, examinar as questões pertinentes 
à remuneração das contas vinculadas ao FGTS. 

Queremos examinar, também, a sustentabilida-
de de capitalização desse Fundo, bem como propor o 
devido aprimoramento na legislação específica.

Senador Lindbergh, a finalidade principal do FGTS 
é de ser uma espécie de seguro social, por meio do 
qual o trabalhador teria um montante de recursos que 
lhes servisse no período de inatividade permanente. 

Significa dizer que o FGTS foi criado para ser, 
antes de tudo, patrimônio do trabalhador.

Para o Governo, os depósitos do FGTS represen-
tam importante fonte de poupança compulsória, capaz 
de contribuir de forma significativa para o financiamento 
de algumas políticas sociais. 

Isso ocorre por meio da oferta de créditos a se-
tores não atendidos pelo sistema financeiro privado, 
assim como pelo financiamento da habitação e a me-
lhoria dos equipamentos públicos de saneamento.

No entanto, Sr. Presidente, parece-nos inadiável 
verificar a forma de remuneração desse fundo, que tem 
resultado em perdas significativas para o trabalhador. 

Não adianta existir uma poupança forçada, como 
o FGTS, se, quando é preciso resgatá-lo, o trabalhador 
verifica que não houve remuneração capaz de acom-
panhar a inflação e o mercado. 

O FGTS tem implicações sociais extremamente 
positivas para dirimir o déficit habitacional do País e es-
timular a demanda por mão-de-obra na construção civil.

Mas é preciso reavaliar o papel e os resultados 
alcançados pelo Governo enquanto gestor de um fundo 
de capitalização destinado a políticas compensatórias 
para o bem-estar social. 

Infelizmente, a remuneração dos depósitos do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço não tem sido 
satisfatória. É de conhecimento geral que tais depósi-
tos apresentam rentabilidade real negativa nos últimos 
anos – de 2003 a 2011, o Fundo perdeu R$92,7 bilhões. 

Por outras palavras, Sr. Presidente, a remunera-
ção nominal sequer cobriu a perda do poder de compra 

da moeda e os juros pagos nas contas vinculadas do 
FGTS foram inferiores à inflação.

Na prática, o trabalhador coloca à disposição do 
Governo dinheiro a baixo custo e acaba por se tornar 
financiador de diversos programas.

Como se não bastasse a baixa rentabilidade das 
contas vinculadas ao Fundo, o tempo de permanên-
cia das aplicações é longo. Os depósitos aplicados no 
FGTS permanecem por tempo muito superior ao tem-
po médio das demais aplicações financeiras de renda 
fixas existentes no mercado.

Assim, Senador Raupp, a combinação entre o 
tempo de aplicação, superior ao mercado, e a renta-
bilidade, inferior ao mercado, retira do participante do 
Fundo um ganho considerável que ele obteria com 
certa facilidade e segurança no sistema financeiro.

Isso significa que, se, no lugar de fazer o depósito 
compulsório do FGTS com as atuais regras, o traba-
lhador pudesse optar por qualquer outro investimento 
de mercado, teria resultados bem mais expressivos.

Por isso é que os bons resultados do FGTS nos 
últimos exercícios têm fomentado ainda mais a discus-
são no sentido de que parte desses resultados sejam 
efetivamente distribuídos aos trabalhadores.

Muitas alternativas foram propostas e estão em 
discussão no Congresso Nacional, mas a análise de 
cada uma delas acaba sendo fragmentada. Isso difi-
culta a formulação de projetos consensuais, que real-
mente melhorem a remuneração das contas do FGTS.

Portanto, entendemos que cabe ao Senado Fe-
deral, no âmbito de sua competência, buscar alter-
nativas legislativas capazes de encontrar a solução 
desse problema.

O objetivo é, sem dúvida, satisfazer, definitiva-
mente, as necessidades dos cotistas do FGTS.

Afinal, esta Casa – por intermédio de sua Comis-
são de Assuntos Sociais – tem o poder/dever de zelar 
pela existência de instrumentos legais que ofereçam 
prioridade absoluta à satisfação dos critérios de justiça 
e sirvam de base para a utilização e a justa remune-
ração do património dos trabalhadores.

Estamos convictos, Sr. Presidente, de que a Sub-
comissão do FGTS poderá prestar importante serviço 
à Nação.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Meus cumprimentos, Senador Cyro Miranda. 
Eu acompanhei a iniciativa de V. Exª em formar essa 
Comissão e me escalei para estar nela, porque eu 
concordo com o mérito da Comissão que é valorizar o 
dinheiro do trabalhador, ou seja, o Fundo de Garantia.

Parabéns.
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O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) – A 
presença de V. Exª é indispensável nessa Comissão.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Obrigado, Senador.
Passamos a palavra, de imediato, ao Senador 

Valdir Raupp, por permuta feita com o Senador Luiz 
Henrique, como orador inscrito, por dez minutos.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de iniciar 
o meu pronunciamento neste início de ano legislativo, 
eu quero, mais uma vez, estender as nossas condo-
lências à família do Deputado Moacir Micheletto, De-
putado do PMDB do Paraná, a toda sua família, aos 
seus amigos, ao povo paranaense e ao povo brasileiro. 
Foi um grande guerreiro, herói na luta pela agricultura 
e pelo agronegócio brasileiro. Foi uma perda irrepará-
vel para o PMDB, para o Estado do Paraná, para seus 
familiares e para todo o Brasil.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há poucos 
dias foi destaque na imprensa o resultado dos primei-
ros leilões de concessão dos aeroportos brasileiros. 
Os três aeroportos até agora concedidos – Guarulhos, 
Campinas e Brasília – renderam, juntos, mais de R$24 
bilhões para o País, resultado excelente que supera 
todas as expectativas, com ágio médio de 348% acima 
dos preços mínimos iniciais.

Esse é um passo importante, Sr. Presidente, no 
que se refere à adequação de nossa infraestrutura de 
transportes às novas exigências postas pela crescente 
importância econômica do Brasil – sem falar nas ex-
pectativas mais imediatas que cercam a realização, no 
País, dos dois grandes eventos esportivos, Copa do 
Mundo de 2014 e Olimpíadas em 2016. 

Somos hoje a sexta economia mundial, com ex-
pectativa de sermos a quinta economia até 2015. Nossa 
logística de transporte tem de estar à altura do que isso 
significa, sob pena de perdermos muito rapidamente 
o que já conquistamos.

Tenho a certeza de que esse processo de con-
cessão dos aeroportos vai iniciar uma nova era para 
o transporte aéreo nacional. Seria excelente, Srs. Se-
nadores, Srªs. Senadoras, que isso se refletisse e se 
repetisse nos

outros modais de transporte. Particularmente, 
seria imprescindível iniciar uma revolução semelhan-
te no nosso transporte rodoviário. Somos um País de 
rodovias. É, portanto, imperativo que dediquemos a 
elas mais atenção do que temos dedicado.

O Brasil tem uma malha rodoviária de quase um 
milhão e seiscentos mil quilômetros, uma das cinco 
maiores entre as 20 mais importantes economias do 

mundo. Se levarmos em conta, no entanto, outros dados 
relevantes, como extensão territorial, população, frota 
de veículos, nossa posição relativa cai vertiginosamente.

Se considerarmos agora a qualidade das estra-
das, o quadro torna-se ainda mais melancólico. 

Para termos uma ideia, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, os EUA possuem cerca de 6,5 milhões de 
quilômetros de rodovias, mais da metade pavimenta-
dos. Aqui, apenas cerca de 12% de nossa malha é 
pavimentada, e a qualidade da pavimentação, muitas 
vezes, deixa seriamente a desejar.

Apesar disso, apesar da nossa dependência do 
transporte rodoviário e da qualidade precária de nossas 
estradas, investimos ainda muito timidamente nessa 
modalidade de transporte. 

Em 2010, a China, que, em 2006 tinha uma ma-
lha rodoviária de cerca de 1,8 milhão de quilômetros, 
investiu mais de US$1 trilhão. Vou falar aqui como 
Mão Santa falava: atentai bem para esses números! 
A China investiu um trilhão de dólares, um pouco 
mais de 10% de seu Produto Interno Bruto (PIB) nas 
estradas. A índia, que possuía, em 2006, cerca de 
3,8 milhões de quilômetros de estradas, investiu em 
2010 mais de US$324 bilhões (ou 8% de seu PIB). 
A Rússia, investiu US$155 bilhões (7% do PIB). O 
Brasil, no mesmo período, investiu US$7,8 bilhões, 
ou seja, 0,36% do PIB... 

Como vamos querer estradas boas com esses 
investimentos?

O descompasso é notável e significativo.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, se metade 

do que foi arrecadado na concessão dos aeroportos 
(R$12 bilhões, ou seja, cerca de US$7 bilhões) for 
somado ao que investimos nas nossas rodovias, es-
taremos quase que duplicando o valor investido nas 
rodovias em 2010. Ainda será pouco, se compararmos 
com aqueles outros países que mencionei, mas já re-
presentará um ganho importante. 

Vão dizer: o dinheiro dos aeroportos tem de 
ser investido em mais aeroportos. Esses que foram 
privatizados não vão mais precisar de investimen-
tos; as empresas privadas já vão investir. Quanto aos 
outros, sobraria a metade desse dinheiro para fazer 
algumas reformas e ampliações e construir novos 
aeroportos. As estradas são importantes também 
para dar fluxo, com segurança, aos passageiros que 
vão para os aeroportos do nosso País. Então, seria 
justo que investíssemos 50% desses recursos nas 
nossas rodovias. 

Se considerarmos um custo gerencial mínimo 
para a duplicação de uma estrada de cerca de R$3 
milhões por quilômetro, segundo dados do Dnit, o in-
vestimento de R$12 bilhões permitiria a duplicação 
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de 4 mil quilômetros de estradas, quase dobrando a 
nossa malha duplicada. Nós só temos cinco mil qui-
lômetros. É uma vergonha nacional. O Brasil só tem 
cinco mil quilômetros de rodovias federais duplicadas 
e com apenas R$12 bilhões nós duplicaríamos mais 
4 mil quilômetros, quase dobrando a malha duplicada 
do nosso País. 

Se considerarmos o custo gerencial mínimo de 
2,2 milhões para pavimentar um quilômetro de rodo-
via, significaria pavimentação de cerca de 5, 5 mil 
quilômetros.

O retorno desses investimentos, Sr. Presidente, 
é inequívoco não só em termos econômicos, mas tam-
bém em termos de bem-estar, conforto e segurança.

Só uma última comparação, para encerrar este 
meu pronunciamento: os Estados Unidos, com uma 
malha rodoviária quatro vezes maior do que a nos-
sa, tiveram cerca de 33.800 mortos em acidentes de 
tráfego em 2009; no Brasil, no mesmo período, foram 
aproximadamente 37.400 fatalidades. Quer dizer, mais 
mortes do que os Estados Unidos com uma malha qua-
tro vezes menor. Quantas dessas mortes não teriam 
sido evitadas se tivéssemos estradas melhores, se 
tivéssemos mais investimentos nas nossas rodovias? 
Melhorar nossas estradas significa também redimen-
sionar essas tristes estatísticas.

Concluo, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
deixando aqui a sugestão para nossa Presidente Dil-
ma Rousseff, para que considere a possibilidade de 
direcionar parte substancial desse valor arrecadado 
nas concessões dos aeroportos (e que surpreendeu 
ao próprio Governo) para a revitalização desse outro 
componente de nossa rede de transportes – e um 
componente especialmente importante –, que são as 
nossas rodovias.

Temos aqui uma oportunidade ímpar e não po-
demos nos dar o luxo de perder essa oportunidade.

Sr. Presidente, em reunião do Conselho Político do 
Governo, de que faço parte, no início do ano passado, 
lancei este desafio à nossa querida Presidente Dilma: 
duplicar, além de conservar nossas rodovias e asfaltar 
novas, duplicar a nossa malha rodoviária de rodovias 
duplicadas. É até um paradoxo: duplicar a nossa ma-
lha duplicada. Nós só temos, como falei aqui, cinco mil 
quilômetros de rodovias duplicadas. Então, seria muito 
importante, para diminuir os acidentes e para que o 
nosso povo possa transitar com mais segurança, que 
nós possamos, nos próximos três anos que ainda res-
tam da Presidente Dilma e do nosso Vice-Presidente 
Michel Temer, duplicar, dobrar a nossa malha de ro-
dovias duplicadas, o que seria mais em torno de cinco 
mil quilômetros de duplicação de rodovias.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, 
Srªs e Srs. Senadores. É com muita satisfação que re-
tornamos aos nossos trabalhos aqui, no Senado Fede-
ral. Espero que, neste ano, possamos produzir tanto ou 
mais do que produzimos no ano passado para o bem 
da nossa economia, para o bem de nosso País, para 
a geração de emprego e geração de renda do nosso 
povo. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Valdir Raupp, o Sr. Paulo 
Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Lindbergh Farias.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT– RS) – Pela or-
dem, Senador Lindbergh Farias.

O SR. PRESIDENTE (Lindbergh Farias. Bloco/
PT – RJ) – Com a palavra o Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT– RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Senador Lindbergh Farias, 
aproveito esta oportunidade, enquanto chega o próximo 
orador, para fazer uso da palavra e falar de um tema 
recorrente aqui na Casa e no País, que é questão do 
direito de greve, que rapidamente comentei na tribuna 
no dia de hoje.

Entendo, Sr. Presidente, que o mais grave é esta 
Casa não deliberar. Esse projeto, eu já apresentei há 
mais de vinte anos na Câmara dos Deputados e per-
cebi que, ao longo desse período, tanto o Executivo 
como também as corporações não queriam delimitar, 
chegar a uma conclusão sobre qual deveria ser o di-
reito de greve. Direito de greve não é proibir a greve.

Por isso, falando hoje com o Presidente da CCJ, 
chegamos a este entendimento: o projeto de minha 
autoria que está naquela Comissão, relatado na Co-
missão de Assuntos Sociais pela Senadora Ana Amé-
lia, será colocado na pauta. Haverá audiência pública 
para ouvir a Polícia Civil, a Polícia Militar, as centrais, 
as confederações, os servidores públicos civis, para 
que possamos, de fato, aprofundar esse debate.

Eu sou a favor do direito de greve, mas com a 
devida limitação. Todo abuso não deve ser permitido. 
Isso está escrito na nossa Constituição.

Hoje de manhã, Senador Lindbergh Farias, V. 
Exª incentivou inclusive que eu pegasse assinaturas 
no colégio de líderes para fazermos um grande deba-
te sobre o tema.

Concluo fazendo um apelo. Estou preocupado, 
como todos nós estamos, com a situação, no momento, 
na Bahia, que poderá se alastrar para outros Estados. 
Sei que o Governador Jaques Wagner está mostran-
do boa vontade para a construção do entendimento, 
tanto que já anunciou a possibilidade de construir um 
acordo sobre a questão do reajuste dos salários. A 
questão agora está voltada para aqueles 11 líderes 
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do movimento, porque não há ainda uma redação de 
entendimento.

Mais uma vez, como Presidente da Comissão de 
Direitos Humanos, quero me somar a todos, porque 
entendo que, neste momento, tanto a Polícia Militar 
como a Polícia Civil, os líderes da Polícia Militar de 
outros Estados que estão indo para a Bahia, o Gover-
nador Jaques Wagner e o nosso Ministro da Justiça, 
todos querem construir um entendimento. 

A Bahia, de fato, está perdendo. Os dados que 
anunciados pela imprensa são preocupantes. Quase 
40% dos turistas estão vacilando, não sabem se vão 
à Bahia, principalmente a sua grande festa, que eu 
conheço, o Carnaval.

Tenho falado quase todos os dias sobre a Bahia, 
mas em uma linha de solidariedade. Eu recebi o tí-
tulo, com muito orgulho, de “Cidadão de Salvador”. 
Está agora, na Assembleia Legislativa, requerimento 
para que eu receba o título de “Cidadão da Bahia”. 
Então estou falando aqui com muito carinho a todos, 
a todos, ao Governador, ao Executivo, aos líderes 
do movimento.

A CNBB, a Igreja, está mediando a possibilidade 
de acordo. Fica aqui, mais uma vez, o apelo para que 
haja um grande entendimento e que a gente possa dar 
o espaço no Congresso Nacional para regulamentar, 
de uma vez por todas, a greve no serviço público.

Era isso, Sr. Presidente.
Com a chegada do meu Governador e Líder, eu 

encerro a minha fala.
O SR. PRESIDENTE (Lindbergh Farias. Bloco/PT 

– RJ) – Parabéns, Senador Paulo Paim. Muito obrigado.
Passo a palavra ao Senador Eduardo Braga, bra-

vo representante do Estado do Amazonas.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 

Sem revisão do orador.) – Presidente Lindbergh, Srªs 
e Srs. Senadores, Senador Mozarildo aqui presente, 
Senador Paim, que acaba de fazer uso da palavra, 
faço questão de me pronunciar no dia hoje também 
sobre essa questão da segurança pública e mais pre-
cisamente sobre o que está acontecendo no Estado 
da Bahia. E o faço em duas direções: a primeira no 
sentido de que é preciso ter solidariedade, é preciso 
ter responsabilidade neste momento por que passa o 
povo baiano, pelas dificuldades que atravessa o Gover-
nador Jaques Wagner e todas as instituições baianas, 
para que se busque um entendimento que traga paz 
e normalidade ao povo baiano e que possa sinalizar 
para os demais Estados da Federação que a questão 
da segurança pública é efetivamente uma prioridade 
na pauta nacional.

Senador Lindbergh, V. Exª faz parte, junto comigo, 
com o Senador Pedro Taques, com o Senador Aloysio 

Nunes Ferreira e com outros Senadores da Subco-
missão Permanente da Segurança Pública, presidida 
brilhantemente pelo Senador Pedro Taques e da qual 
tenho a honra de ser o relator.

O que está por detrás desse movimento que levou 
a essa greve e a esse momento de intransigência na 
Bahia é um grande colapso do sistema de segurança 
pública no Brasil e nos Estados.

O Estado que V. Exª representa nesta Casa tem 
sido um exemplo desse enfrentamento. Mas, ainda não 
é um desafio resolvido no Estado do Rio de Janeiro. 
Muito pelo contrário, é um desafio permanente, e V. 
Exª, como representante daquele povo, é um homem 
sempre atento com relação a essas questões,

Portanto, creio que é o momento de, nesta Casa, 
no Senado da República, não apenas discutirmos a 
questão do direito à greve. O direito legítimo da gre-
ve deve ser normatizado, deve ser regularizado, mas 
existem funções em que a greve precisa acontecer 
sob condições. Imaginem o que significa uma greve na 
magistratura; o que significa uma greve no sistema de 
urgência e emergência dos hospitais. Imaginem uma 
greve como a que está acontecendo na segurança 
pública, o caos que se estabelece, os prejuízos que 
isso traz! 

Por outro lado, há o legítimo direito do trabalha-
dor de debater as suas questões com profundidade.

Creio, portanto, que por detrás desse grande 
embate está a questão de uma política de segurança 
pública para o Brasil. 

A Presidenta Dilma, em boa hora, durante a 
campanha em 2010 e na leitura da mensagem aqui 
no Congresso Nacional, em 2011, propôs o pacto 
sobre segurança pública à Nação brasileira, com a 
participação da União. Sem a participação da União, 
Senador Lindbergh, Srs. Senadores, será impossí-
vel termos uma política uniforme na área de segu-
rança pública.

A segurança pública não é apenas representada 
pela questão presencial do policial civil ou do policial 
militar. Ela é representada por equipamentos; ela é 
representada por tecnologia; ela é representada por 
ciência e técnicas especializadas de informação; ela 
é representada pelo monitoramento e pela segurança 
de nossas fronteiras, afinal de contas, não produzimos 
drogas no Brasil, no entanto, há um grande impacto 
do tráfico de drogas na segurança pública.

Isso não é diferente no Estado que represento 
nesta Casa, o Amazonas. O atual Governador de nos-
so Estado vem enfrentando um grande desafio, como 
eu enfrentei na condição de governador na seguran-
ça pública do Estado do Amazonas, fruto da grande 
fronteira que temos com países produtores de drogas, 
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produtores, inclusive, de cocaína. O Estado do Amazo-
nas está se transformando não apenas em rota, mas 
também em pontos de consumo e com grande impac-
to nos índices de homicídio, latrocínio, no aumento da 
violência e no aumento da sensação de insegurança 
e, portanto, um clamor pelos investimentos públicos 
no Estado do Amazonas, em que pesem os nossos 
índices ainda sejam índices, comparados com outros 
Estados, aceitáveis, mas não para o cidadão que lá 
vive, não para o amazonense, não para o manauara, 
não para o pai de família que quer ver sua filha, seu 
filho, sua esposa em segurança.

Fica aqui, portanto, meu caro Senador Lindber-
gh, um apelo ao Senado da República, um apelo aos 
Senadores da Comissão de Constituição e Justiça; ao 
nosso Presidente, Senador Eunício Oliveira; ao Presi-
dente desta Casa, Senador José Sarney. É chegada 
a hora de o Senado da República colocar no topo da 
prioridade, junto ao Governo Federal, a discussão da 
segurança pública, que não fica exclusivamente na 
questão da greve, ou do direito à greve, ou da regula-
rização ou da normatização do direito à greve, ou da 
possibilidade da extensão dessa greve, inclusive para 
outros Estados, como é noticiado hoje nos meios de 
comunicação deste País. Fica, portanto, este apelo 
ao Senado da República, fica este apelo ao Governo 
Federal, ao Ministro da Justiça para discutirmos esse 
tema que é um tema extremamente importante.

Quero também, nobre Presidente, tratar de outro 
assunto que apresentei requerimento à Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional por entender 
ser um problema de política nacional, de política inter-
nacional e até mesmo de política humanitária. Refiro-
-me à questão dos haitianos. 

Os haitianos têm buscado no Brasil uma porta de 
esperança para um sofrimento, fruto de uma tragédia 
absolutamente inigualável que aquele país atravessou, 
não apenas por problemas de ditadura, não apenas por 
problemas de desigualdades econômicas, não apenas 
por problemas de direitos humanos, mas também por-
que foram vítimas de um grande fenômeno e de uma 
grande catástrofe ambiental com um terremoto que 
dizimou aquele país. 

Mas, veja, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que 
o Estado do Amazonas já recebeu, segundo dados 
da Polícia Federal, quase 4,5 mil haitianos de 2009 
para cá, com uma intensidade muito grande em 2010 
e 2011 e mesmo no ano de 2012. Neste momento, 
em Tabatinga, já se encontram, aproximadamente, 
quatrocentos haitianos, Sr. Presidente, pós dia 13 de 
janeiro. E por que pós dia13 de janeiro? Por causa da 
resolução assinada pelo Brasil que estabeleceu no-
vas regras para vistos para os haitianos. Nós estamos 

com 400 haitianos em Tabatinga, uma cidade isolada 
na fronteira do Brasil com o Peru, onde 400 haitianos 
representam um esforço quase sobre-humano para 
o poder público local e para as instituições lá estabe-
lecidas. Isto, portanto, requer, por parte do Governo 
brasileiro e por parte do Senado da República e da 
Comissão de Relações Exteriores, uma resposta so-
bre o que fazer com esses 400 haitianos. Na ponte do 
Brasil para a Bolívia, no Município de Brasiléia, não é 
também diferente. Lá já estão quase 300 haitianos pós 
dia 13 de janeiro, e que sobre os quais precisamos ter 
também uma posição clara.

Além disso, Sr. Presidente Senador Lindbergh, é 
preciso reconhecer que essa questão humanitária pas-
sa por uma política nacional para que nós possamos 
absolver esses haitianos. Se é verdade que estamos 
com quase nove mil haitianos já com visto e legaliza-
dos no Brasil, é preciso termos uma política de como 
inseri-los na economia, na questão da educação, na 
questão da saúde. Há questões inclusive de cólera que 
precisam ser monitoradas com relação a esses haitia-
nos. Há uma questão de como eles foram financiados. 

Em função disso, temos defendido uma discussão 
para implementação de uma política onde haja, sim, 
uma solidariedade, mas uma solidariedade que possa 
representar conquistas verdadeiras para o povo hai-
tiano e ao mesmo tempo que não traga prejuízo para 
aqueles brasileiros que já vivem em regiões isoladas, 
com grandes dificuldades de desenvolvimento huma-
no, com grandes dificuldades de implementação das 
políticas públicas em educação, em saúde, emprego, 
renda e sustentabilidade ambiental.

Portanto, Sr. Presidente, na segunda-feira, por 
determinação do Presidente da Comissão de Relações 
Exteriores, haverá uma ...

(Interrupção do som.)

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– ... onde esperamos poder debater com a Nação e 
debater no Senado essa questão humanitária, mas que 
precisa ter a responsabilidade de todos para apontar-
mos um caminho. É verdade que o Peru e a Bolívia 
já fecharam suas fronteiras, portanto, não têm mais 
chegado novos haitianos, mas é verdade também que 
nós já temos um volume acumulado de quase 10 mil 
haitianos no Brasil e há esses quase 700 haitianos nes-
sa situação de indefinição, porque estão em território 
brasileiro, mas sem o abrigo da Resolução assinada, 
que estabelece a data do dia 13 de janeiro. 

Era isso, saudando mais uma vez o nosso queri-
do Presidente Sarney, que assume neste momento a 
direção dos trabalhos, desejando, portanto, ao Presi-
dente Sarney e a todos os Senadores, mais uma vez, 
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um 2012 profícuo, cheio de vitórias e conquistas para 
o povo brasileiro. 

Durante o discurso do Sr. Eduardo Bra-
ga, o Sr. Lindbergh Farias deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. José Sar-
ney, Presidente.

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

Senador Sérgio Souza com a palavra.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente José Sarney, Srªs e Srs. Senadores, 
caros telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rá-
dio Senado, caros brasileiros e brasiguaios. 

Sr. Presidente, venho à tribuna do Senado Federal 
para tratar de um assunto de interesse nacional, de um 
assunto de interesse de todo o País, não só do Estado 
do Rio Grande do Sul, da Senadora Ana Amélia; do 
Estado do Paraná; do Estado de Santa Catarina, do 
Senador Casildo Maldaner e do Senado Luiz Henrique; 
do Estado do Mato Grosso, do Senador Blairo Maggi; 
do Estado do Mato Grosso do Sul, do Senador Moka; 
mas, sim, de um assunto de interesse de toda a Nação 
brasileira, externar a minha preocupação com relação 
aos brasileiros que se radicaram no Paraguai há mais 
de quatro décadas e que lá ocupam terras concedidas 
pelo próprio governo paraguaio. 

Em conversa com vários Senadores, principal-
mente com o Senador Mozarildo Cavalcanti, Presidente 
da Subcomissão de Fronteiras, tomamos a iniciativa 
de protocolar um requerimento perante a Comissão 
de Relações Exteriores, sugerindo a criação de uma 
subcomissão temporária externa, para que o Senado 
Federal vá ao Paraguai conversar com o congresso 
paraguaio, conversar com o governo paraguaio, e ga-
rantir as prerrogativas dos brasileiros e dos cidadãos 
paraguaios, filhos de brasileiros, nascidos nessas úl-
timas quatro, cinco décadas, naquele país.

Estive também no Itamaraty, na semana passada, 
conversando sobre esse assunto com o Embaixador 
Eduardo Gradilone, responsável pelas relações exte-
riores. Na tarde de ontem, o Embaixador Gradilone 
encaminhou ao meu gabinete um e-mail, recebido do 
Presidente Lugo, Presidente do Paraguai, relatando a 
situação dos conflitos que assolam brasileiros e pa-
raguaios no que diz respeito à disputa pela terra. O 
Presidente Lugo manifesta a sua preocupação pelo 
momento político que vive aquele país, momento elei-
toral, ano eleitoral. E essa também é a preocupação 
que externei há pouco em uma reunião com o Presi-
dente da Comissão de Relações Exteriores, Senador 
Fernando Collor de Mello.

Também citei, na reunião da Comissão de Agri-
cultura, aos meus colegas e pares, que o fato de ser 
um ano eleitoral no Paraguai agrava ainda mais a si-
tuação. Esta foi uma das bandeiras daquele governo, 
do governo do Presidente Lugo: a regularização fun-
diária, a reforma agrária naquele País, mas também 
tinha como bandeira a majoração dos valores pagos 
pela utilização brasileira da energia gerada por Itaipu 
Binacional. Foi lembrado hoje pelo Senador Blairo Ma-
ggi, na Comissão de Agricultura, o projeto que tramitou 
nesta Casa, relatado pela então Senadora Gleisi Hoff-
mann. Sentaram-se à mesa paraguaios e brasileiros, 
e foi comentada, mais de uma vez, a necessidade de 
se garantir o direito à propriedade dos brasileiros que 
lá vivem.

O Presidente Lugo, então, em mensagem ao 
governo brasileiro, por meio do Itamaraty, manifesta 
sua preocupação por ser este um ano eleitoral e pela 
questão ser utilizada com um cunho político e não de 
governo, de garantia da propriedade, como de fato 
deve ser. 

Sr. Presidente José Sarney, amanhã será votado, 
na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacio-
nal, um requerimento assinado por mim, pela Sena-
dora Ana Amélia e pelo Senador Mozarildo Cavalcanti 
para formarmos essa subcomissão temporária externa 
e irmos ao Paraguai. O Presidente Collor nos garantiu 
que colocará essa matéria extrapauta. 

Tomarei a iniciativa e vou solicitar que tramite em 
regime de urgência. E virá à Mesa do Senado Federal, 
Sr. Presidente, porque cabe à Mesa e cabe à discussão 
do Plenário a votação da constituição desta comissão.

Então, o motivo de eu ocupar o espaço na tri-
buna hoje é para requerer a todos os meus colegas 
que têm a preocupação com todos aqueles amigos e 
cidadãos brasileiros que vivem no Paraguai que pos-
samos, o mais rápido possível, formar essa comissão 
e irmos ao Paraguai conversar com o governo e com 
o congresso paraguaio e garantirmos a integridade fí-
sica, garantirmos a cidadania e garantirmos também 
o direito de propriedade.

Por fim, Sr. Presidente, requeiro que conste dos 
Anais desta Casa o comunicado do Presidente Lugo 
sobre os conflitos por terras, que foi traduzido pelo ór-
gão oficial desta Casa, do Senado Federal.

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR SÉRGIO SOUZA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I, § 2º, do Regimento Interno.)

FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL54



01274 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012

COMUNICADO DO PRESIDENTE LUGO, SOBRE 
CONFLITOS POR TERRAS

À OPINIÃO PÚBLICA, POR OCASIÃO DOS FA-
TOS OCORRIDOS NO DISTRITO DE ÑACUNDAY, 
DEPARTAMENTO DO ALTO PARANÁ, LIGADOS AO 
CONFLITO EM CURSO ENTRE GRUPOS DE PES-
SOAS (COLONOS E SEM-TERRA), AMPLAMENTE 
DIVULGADOS PELOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 
DE MASSA E ABRAÇADOS COM INTENSIDADE VA-
RIÁVEL POR INTERESSES POLITÍCOS E ECONÔMI-
COS EM PERMANENTE ASCENSÃO, O GOVERNO 
DA REPÚBLICA DO PARAGUAI JULGA NECESSÁRIO 
E OPORTUNO RESSALTAR O SEGUINTE:

1. A terra, bem valioso para camponeses e pro-
dutores, fator de desenvolvimento nacional, progres-
so e bem-estar geral da sociedade, historicamente foi 
objeto de distribuição desigual e ilegal, de encontro 
à ordem jurídica aplicável aos sujeitos envolvidos na 
reforma agrária. Não poucas vezes foram atribuídos 
imóveis rurais a pessoas favorecidas pelo poder políti-
co e econômico, violando a lei e contrariando políticas 
de Estado voltadas para o bem-estar no campo e o 
desenvolvimento econômico. Desta forma, as institui-
ções responsáveis sofreram descrédito, com suspeita 
de fraudes e outras irregularidades nos processos de 
concessão de terras, o que ensejou, na melhor das 
hipóteses, graves confusões que alimentam posicio-
namentos antagônicos e propiciam cenários de vio-
lência inaceitável. Particularmente, a zona de conflito 
atual em Ñacunday é vítima desta complexa situação.

2. O Governo da República ratifica que o Estado 
de Direito constitui O ÚNICO MARCO DE DEFINIÇÃO 
DOS CONFLITOS GERADOS NO EXERCÍCIO DAS 
LIBERDADES CONQUISTADAS NA DEMOCRACIA. 
Isto significa que toda ação governamental se voltará, 
sem exceção, para o desenvolvimento e a execução 
ajustada à lei em vigor.

3. Em cada caso em que for preciso determinar 
os direitos sobre terras e definir se os bens imóveis 
ocupados por pessoas físicas ou jurídicas foram adqui-
ridos pelos modos autorizados pela lei ou se perten-
cem ao Estado (terras públicas), a prerrogativa é de-
legada constitucionalmente aos magistrados do Poder 
Judiciário em caráter único e exclusivo, no âmbito dos 
julgamentos que vão iniciar-se e tramitar, E O PODER 
ADMINISTRADOR NÃO DETÉM PRERROGATIVAS 
FORA DE TAIS PROCEDIMENTOS REGULAMENTA-
RES. POR CONSEGUINTE, NÃO EXECUTARÁ DIS-
POSIÇÕES ALHEIAS A SUA COMPETÊNCIA QUE 
PONHAM EM RISCO O ESTADO DE DIREITO.

4. Caso existam, comprovadamente e pelos meios 
idôneos e previstos em lei, imóveis pertencentes ao 
Estado (terras públicas), a possibilidade de atribuição 

a indivíduos ou grupos de pessoas é de jurisdição ad-
ministrativa do Poder Executivo, por meio de seu órgão 
de aplicação (INDERT), mediante a tramitação prévia 
das solicitações e o preenchimento dos requisitos que, 
em cada caso, deverão ser apresentados e justificados 
aos requerentes interessados.

5. Os trabalhos de campo confiados a integran-
tes das Forças Armadas Nacionais na zona de conflito 
estão de acordo com a Lei n° 2.532/05 de “segurança 
fronteiriça” e respectivas disposições regulamentares. 
Trata-se de trabalho de inventário iniciado há vários 
anos em cumprimento da lei supramencionada, ante-
rior a este governo, e que continuará até a conclusão. 
A vinculação errônea dessas tarefas com a discussão 
de direitos de controle sobre as terras em questão não 
tem fundamento algum. Portanto, os atos de grupos 
antagônicos nos acontecimentos recentes, perpetrados 
tanto pelos que contestam os direitos de propriedade 
(sem-terra) em conflito com as pessoas ali estabeleci-
das (colonos), como por aqueles que destroem a sina-
lização afixada nas ações de inventário e delimitação 
realizadas pelo Governo da República, constituem 
atos intoleráveis, e as respectivas responsabilidades 
pessoais deverão ser determinadas conforme a lei.

6. O Governo da República rejeita qualquer ideia 
de violência em quaisquer tentativas de fazer valer inte-
resses ou posições em detrimento de direitos alheios; 
rejeita qualquer noção de justiça com as próprias mãos 
e instruiu as forças de segurança, em conformidade 
com sua missão institucional, a utilizarem, em cada 
caso, todos os meios disponíveis para garantir a or-
dem pública e a segurança das pessoas. E o Governo 
assim procede por ter a convicção de que a meta im-
postergável é gerar condições para o estabelecimento 
das pessoas no campo, o que, de acordo com a Lei 
n° 2.419/04, QUE CRIA O INSTITUTO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL E DA TERRA, é alcan-
çado sempre que os indivíduos e as famílias “(...) ga-
nham seu título de propriedade, estão organizados para 
participar efetivamente do esforço de desenvolvimento 
institucional, têm acesso aos serviços de educação e 
saúde, contam com infraestrutura econômica básica, 
produzem alimentos suficientes para consumo próprio 
e um mínimo de renda, de modo contínuo (art. 5)”.

7. O Governo da República tomará qualquer 
decisão necessária no âmbito de suas prerrogativas 
constitucionais para que as instituições legalmente 
responsáveis pela questão acelerem a implementa-
ção de ações voltadas – sem deixar margem a dú-
vida – a restaurar a credibilidade institucional, dar fé 
aos documentos existentes que regem as relações 
jurídicas relacionadas com as terras no Paraguai e 
dar transparência a toda a gestão pública, como ele-
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mentos irrenunciavelmente necessários para a solu-
ção do problema fundiário e a realização da reforma 
agrária integral, que é, como preconiza o Decreto 
n° 838 de 12 de novembro de 2008, “um elemento-
-chave do modelo de soberania alimentar dos povos 
e uma medida crucial para a garantia de diversos di-
reitos humanos, tais como o direito à alimentação, à 
moradia, ao trabalho, à participação da vida cultural 
e ao gozo de sua própria cultura, à participa-
ção na direção dos assuntos públicos, assim como 
ao gozo dos direitos ambientais”.

8. Ao mesmo tempo, o Poder Executivo também 
está comprometido com a coordenação de ações 
com os poderes do Estado, conforme as disposições 
do art. 3° da Constituição Nacional, que permitam 
gerar instrumentos legais que, em consonância com 
os princípios constitucionais, possibilitem instalar 
instituições, competências, relações jurídicas, reco-
nhecimento de direitos e materialização de garantias 
para o povo e possibilidades de maior e melhor de-
senvolvimento da produção no campo e de melhor 
e mais equitativa distribuição de terras no Paraguai, 
com respeito à propriedade privada e com possibi-
lidades de acesso a ela por parte de todos – instru-
mentos que permitam reverter a morosidade e a má 
qualidade dos serviços prestados pela Justiça. Tais 
posições de ratificação e compromisso constituem, 
– temos certeza –, caminhos que favorecerão a cria-
ção de melhores condições de segurança jurídica 
para o bem comum, quando as pessoas adquirirão a 
convicção de que suas reivindicações são atendidas 
com o pleno respeito de seus direitos e garantias, 
com probidade e velocidade.

Assunção, 6 de fevereiro de 2012. – Fernando
Lugo Méndez, Presidente da República do Paraguai.

Traduzido por Patrícia Petri de Souza e Jales Rocha, Servi-
ço de Tradução e Interpretação do Senado Federal (SETRIN)
SIDOC.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB – 
AP) – Com a palavra o Senador Cícero Lucena. (Pausa.)

Não está presente.
Senador Lindbergh Farias.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor) – Sr. Presidente, ontem foi um dia agitado aqui 
na tribuna do Senado, com várias lideranças do PSB 
e outros partidos.

Subi à tribuna para falar sobre a concessão dos 
aeroportos. Falava com o líder Walter Pinheiro, que 
teve que ir à Bahia, para dizer, em nome da lideran-
ça do PT, que não há nenhum desconforto do Partido 
dos Trabalhadores com a concessão dos aeroportos.

Primeiro é preciso corrigir algumas afirmações 
feitas aqui. Há diferença clara entre privatização e 
concessão. Na privatização, estamos falando da ven-
da de bens públicos, venda de ativos. Nesse caso dos 
aeroportos, estamos concedendo a administração dos 
serviços nesses três aeroportos por 20, 25 e 30 anos. 
Não é privatização. Não entregamos o patrimônio, como 
foi o caso da Vale do Rio Doce, como foi a privatiza-
ção das teles. Nas teles não houve só a concessão. 
Na Embratel mesmo, todo o patrimônio foi entregue 
ao grupo do Carlos Slim. 

Há, primeiro, essa diferenciação entre privatiza-
ção e concessão. Segundo, em relação às concessões 
também é preciso que se diga aqui uma diferença. Na 
concessão dos aeroportos, temos a Infraero, empresa 
pública, com 49% das ações, diferente de outras pri-
vatizações feitas no Governo do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso.

Aqui há um cuidado e um controle excessivo nos 
contratos, para quem mergulhar nos contratos, com a 
necessidade de regulamentação, de fiscalização. E a 
participação da Infraero é fundamental. 

Terceiro, devo dizer que há muito tempo nós defen-
demos a presença do Estado em setores estratégicos 
da nossa economia. Há muito tempo o PT diz isso, nós, 
da esquerda, dizemos isso. Pois bem, quero perguntar 
aos Senadores do PSDB o que tem de estratégico na 
administração dos serviços dos aeroportos. Nada. O 
espaço aéreo está controlado pela nossa Força Aé-
rea. É administração de serviços por 20, 25 e 30 anos 
e volta para as mãos do Estado para fazer o que bem 
entender, renovar a concessão.

Nós somos contra e sempre ficamos contra a pri-
vatização em áreas estratégicas. Venderam a Vale do 
Rio Doce por R$3,3 bilhões. Em 97, a Vale teve lucro 
de 12 bilhões. Devo dizer mais e estou aqui só para... 
Esse é um bom debate e a boa provocação do debate 
com um documento do Ministério da Fazenda, de 99, 
assinado pelo Ministro para o Fundo Monetário Inter-
nacional. Está aqui em mãos o documento que fala 
“ademais o Governo...”. 

Olhe o trecho do documento, Senador Cyro Mi-
randa: 

...o Governo solicitou à comissão de alto 
nível, encarregada do exame dos demais ban-
cos federais (Banco do Brasil, Caixa Econô-
mica Federal e BNDES), a apresentação até 
o final de outubro de 1999 de recomendações 
sobre o papel futuro dessas instituições, tra-
tando de questões como possíveis alienações 
de participações...
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Pois bem, isso seria estratégico se tivéssemos 
vendido os bancos públicos naquele período. E não 
foram vendidos porque houve resistência desse povo 
brasileiro nas ruas deste País. 

O Presidente Lula, em 2008, quando teve que 
enfrentar a crise econômica e a escassez de crédito 
nos bancos privados, socorreu-se aonde? Nos bancos 
públicos: Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil 
e BNDES. 

Eu concedo um aparte ao Senador Cyro Miranda.
O Sr. Cyro Miranda (Bloco/PSDB – GO) – Muito 

obrigado, Senador Lindbergh, que sabe da admiração 
que tenho por V. Exª e da amizade. Mas eu acho que 
a gente tem que ter humildade para reconhecer as 
coisas. O meu Partido tem essa humildade e também 
homenageia o seu Partido, porque, quando não se 
cria, se copia. As coisas boas são bem feitas. A Vale 
do Rio Doce tem, da mesma maneira como foi a pri-
vatização dos aeroportos, a participação do governo. 
Certo? O governo está lá, e tanto está que mudou a 
presidência. E tem uma coisa: a Vale era deficitária; 
hoje ela é superavitária. A Vale hoje está numa posi-
ção invejável no mundo. 

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
A Vale nunca foi deficitária. 

O Sr. Cyro Miranda (Bloco/PSDB – GO) – Não, 
ela foi deficitária, sim. Tinha maquiamento de... Quan-
do você faz jogadas contábeis. Mas vamos deixar isso 
para lá e dizer o seguinte: vocês estão de parabéns. 
Só reconheçam que o modelo é igual, é bom. O go-
verno está presente, é eficiente, nós vamos ter uma 
melhoria, porque a Infraero é incapaz. Ela mostrou a 
sua incapacidade. A Infraero é um dos maiores ralos 
do País. Agora, o que não se pode é acabar com as 
agências regulatórias, porque essas, sim, são as que 
vão fiscalizar. Embora a Infraero seja sócia nesse 
consórcio, ela tem que ser fiscalizada, sim, porque 
nós estamos acabando de ver tantos desmandos que 
aconteceram nos aeroportos. Então, como é a melho-
ria para o povo brasileiro, eu o parabenizo pela cópia 
dessa iniciativa. E nós estamos dispostos também. 
Quando tiverem bons projetos do seu lado, nós vamos 
copiá-los. Muito obrigado.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Senador Cyro Miranda, eu agradeço o aparte. Só que-
ria dizer a V. Exª que a Vale foi vendida por 3 bilhões e 
300. Naquele período, dava para pagar quatro dias de 
juros da dívida, volto a dizer, com um preço...

Mas a discussão que quero fazer não é de nú-
meros, de valores. Eu quero dizer, quero ressaltar que 
há diferenças. Não dá para tratar essa concessão dos 
aeroportos como privatização. Não foram, Senador 
Aloysio, vendidos ativos. Exatamente. É uma conces-

são de 20, 25, 30 anos dos serviços da administração 
dos aeroportos. E vale dizer que...

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – 
SP) – Aparte.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Claro, um aparte ao nobre Senador Aloysio Nunes. Eu 
esperei V. Exª aqui com a sua capacidade para fazer-
mos um bom debate. 

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB 
– SP) – Estamos juntos nessa concessão. O PT fi-
nalmente saiu do armário nessa matéria. Senador 
Lindbergh, quem alardeou o tempo todo a absoluta 
identidade ontológica entre privatização e concessão 
foi o PT. A última campanha, por exemplo, a última 
campanha para o Governo do Estado de São Pau-
lo. O candidato do PT, Aloisio Mercadante, atual Mi-
nistro da Educação, o tempo todo, o que ele falava? 
A privatização das estradas paulistas – que são as 
melhores do País, aliás. “A privatização das estradas 
paulistas! Nós somos contra a privatização das es-
tradas paulistas.” Essa cantilena vai acabar, porque 
os senhores reconheceram – e eu acho isso positivo 
– que é preciso abrir espaço para a iniciativa privada 
em lugares onde é preciso investimento, e o Poder 
Público não tem capacidade gerencial nem dinheiro 
suficiente para isso. Agora, lamento que as agências 
reguladoras, que deveriam cuidar do bom cumprimen-
to dos contratos de concessão, tenham sido, de certa 
forma, privatizadas pelos governos do PT, uma vez 
que foram seus cargos de direção entregues a gru-
pos políticos, a chefes políticos, a partidos políticos, 
de certa forma privatizando algo que deveria ser uma 
instituição do Estado. Agradeço a V. Exª.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
O Senador Aloysio Nunes sabe da admiração que te-
nho por S. Exª, mas quero dizer o seguinte: não sei o 
que o Senador Aloísio Mercadante falou na eleição de 
São Paulo, mas a diferença entre privatização e con-
cessão é clara. Eu estou aqui para assumir e dizer o 
seguinte: no Governo Fernando Henrique Cardoso o 
que fizeram foi uma privatização selvagem neste País. 
E não admitimos que coloquem no mesmo campo de 
discussão a concessão dos aeroportos. São coisas 
absolutamente diferentes. O discurso que rodeava os 
anos 90 e o Governo do Presidente Fernando Henri-
que Cardoso era o discurso de Estado mínimo, que o 
mercado se auto-regularia...

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – 
SP) – Não, não.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Era o discurso.

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP) 
– Não, nós criamos agências reguladoras, Senador.
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O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Era o discurso não só no Brasil. 

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – 
SP) – Nós criamos agências reguladoras. Desculpe-me.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Senador, depois eu concedo aparte a V. Exª. 

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – 
SP) – Pois não.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Este era o discurso que naquele período: o mercado 
se auto-regularia, tudo o que era do Estado não fun-
cionava. E a gente sabe da ofensiva que houve para 
pagar, abater os juros da dívida. Infelizmente os juros 
da dívida subiram no Governo Fernando Henrique Car-
doso de 30% do PIB para 60% do PIB. O que quero 
dizer - depois passo a palavra a V. Exª - é que estou 
absolutamente convencido de que a Presidenta fez o 
caminho correto. Essa concessão foi importante, por-
que temos que aumentar a capacidade de investimen-
tos do País. A gente sabe que há limite nos recursos 
públicos. Nós conseguimos colocar para dentro... Dis-
so foram 40 bi. Foram 24 bi de outorga mais 16 bi de 
investimentos. O desafio deste Governo é chegar ao 
final de 2014 com 24% do PIB de investimentos. Então 
a Presidenta Dilma acertou. Agora, não venham nos 
colocar no mar das privatizações feitas nos anos 90.

Concedo novamente aparte ao grande Senador 
Aloysio Nunes. 

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – 
SP) – V. Exª é um homem de boa-fé – eu sempre re-
conheci isso –, além de ser um excelente Senador e 
uma excelente pessoa, além de tudo.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
V. Exª também sabe da minha admiração e respeito.

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – 
SP) – Veja, o PT está no governo há nove anos. Há 
nove anos vocês falam nessa história de privatização 
selvagem, disso e daquilo. O que vocês fizeram para 
reverter essa privatização? Poderiam ter feito isso. 
Olha, assumiram o governo, nós somos contra esse 
tipo de privatização. É selvagem. Vamos reverter ou, 
se não, vamos civilizar aquilo que é selvagem. Não fi-
zeram rigorosamente nada. Mantiveram. E graças às 
concessões que nós fizemos à iniciativa privada e à 
privatização de alguns serviços públicos o Brasil hoje 
conseguiu alcançar patamares extraordinariamente 
elevados de serviços que eram prestados de maneira 
profundamente deficiente pelas empresas estatais, 
como por exemplo da telefonia. Em relação à Petro-
bras, que a candidata Dilma alardeou de uma maneira 
mentirosa...

(Interrupção do som.)

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – 
SP) – ...era candidata...

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) 
– E os bancos públicos? O Banco do Brasil, a Caixa 
Econômica e o BNDES, Senador? 

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – 
SP) – Nós, nós, o Governo Fernando Henrique abriu 
efetivamente o capital, mas conservando o comando 
do Estado e criando um modelo extraordinariamente 
benéfico de sinergia entre o capital privado e capital 
público. Então ou corrigem de uma vez essas selva-
gerias que V. Exªs sempre dizem que encontraram ou 
então não é mais possível continuar falando disso. 
Não dá para enfrentar mais uma campanha eleitoral 
com o PT falando em selvageria de privatização do 
Fernando Henrique.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) 
– Mas claro, Senador Aloysio Nunes. Quero encerrar 
dizendo isso, reafirmando isso.

O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Sena-
dor Lindbergh.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Nós temos...

O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Antes 
de encerrar, por favor.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Está cedido o aparte.

O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Eu queria 
parabenizar V. Exª pela forma como interpreta, porque 
realmente tem havido interpretações, eu diria, de não 
ver essa realidade. Primeiro, considero realmente um 
sucesso, uma coisa nova, a gente ter um processo 
de concessão – e aí a diferença para um processo de 
privatização – em que temos as condições para que 
esse patrimônio continue sendo do povo brasileiro, 
onde há resultados financeiros positivos, onde a par-
te que é estratégica à segurança nacional, à sobera-
nia nacional é mantida sobre a administração pública. 
Então, quero apenas louvar, parabenizar e dizer que 
mantemos, sim, a mesma posição.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Eu só queria, para encerrar, Senador Wellington Dias, 
Senador Aloysio Nunes, dizer da convicção que nós 
temos de que estamos construindo um outro proces-
so neste País. Este país está crescendo, é a sétima 
economia do mundo, porque fizemos inclusão social, 
39 milhões de brasileiros entraram na classe média, 
28 milhões de brasileiros deixaram a extrema pobreza.

Eu, infelizmente, quando olho a crise econô-
mica da Europa, Senador Aloysio Nunes, quando 
olho a crise econômica da Europa e as saídas, eu 
vejo em parte as soluções que tentaram impor aqui 
no Governo Fernando Henrique. É a mesma política 
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que o Fundo Monetário queria impor para nós. Os 
velhos planos de austeridade. Não dá para masca-
rar, Senador Aloysio!

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – 
SP) – Fizemos o Plano Real, Senador! O Plano Real, 
que tirou o Brasil do atoleiro, do ralo!

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Foi importante, Senador.

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – 
SP) – Ora, veja!

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
V. Exª assumiu o meu discurso aqui. V. Exª sabe da 
amizade e do respeito por V. Exª, e nós reconhecemos 
o papel da estabilização da moeda. Reconhecemos! 
Agora, se não houvesse a vitória do Presidente Lula 
e a mudança do projeto neste País, nós não teríamos 
crescido o que crescemos, não teríamos incluído 39 
milhões de pessoas na classe média.

Quando eu vejo a Europa – e quero concluir –, 
lamento que estejam seguindo os mesmos caminhos 
que nós seguimos aqui na década de 90 – porque 
as políticas são as mesmas: aumento da recessão, 
privatização feroz, demissão de servidores públi-
cos, redução de salários. Isso só vai aprofundar a 
recessão.

Por isso, é preciso contextualizar o momento da 
economia. Essa concessão feita pela Presidenta Dil-
ma não é uma concessão em que os recursos vão ser 
usados para pagamento de juros da dívida, até porque, 
por mais que alguns subam a esta tribuna para falar 
em aumento de gastos no Governo, nós temos que 
contextualizar que a relação dívida/PIB caiu de 60% 
para 36% no ano passado.

Nós, Senador Aloysio Nunes, entre as principais 
vinte economias do mundo, estamos com a menor pre-
visão de déficit nominal em todo o mundo! A previsão 
agora é de 1,2!

Então, veja bem, essa concessão foi uma vitória, 
ao contrário de outras privatizações, que renderam 
muito pouco. A Presidenta Dilma, o Governo ganhou 
de outorga 24 bi...

(Interrupção do som.)

O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Um 
minuto.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Presidente Sarney, peço desculpas, são os apartes.

Senador Pedro Taques.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Se-

nador Lindbergh, menos de um minuto. Quero cum-
primentar V. Exª pela fala e fico imaginando o que 
cidadão do Estado de Mato Grosso fica pensando 
neste momento, ao ver um debate como esse. Fica 

pensando que, no Brasil, nós temos que pensar mais 
no Estado – o Estado no sentido técnico-jurídico do 
termo – e menos em política partidária. O Brasil é bem 
maior do que essa divergência entre dois partidos 
políticos, o PT e o PSDB, Lula x Fernando Henrique, 
formas ideológicas de se administrar uma nação. O 
Brasil é bem maior do que isso, e, na política, temos 
de manter a coerência. Cumprimento V. Exª. Eu sei a 
diferença entre concessão e privatização, nós todos 
aqui sabemos. Mas o Brasil é bem maior do que um 
debate entre dois governos que tiveram pontos po-
sitivos e negativos.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Senador Pedro Taques, eu concordo com V. Exª, mas 
devo dizer o seguinte, só para concluir...

(Interrupção do som.)

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
... o debate sobre os rumos do País. E ontem aqui, na 
discussão, tentaram fazer uma confusão sobre o que 
aconteceu com a concessão. E nós sabemos o projeto 
que queremos para o País: é o papel do Estado indutor. 
Não é o Estado que vai assumir todas as tarefas. Nós 
sabemos o papel da iniciativa privada. Agora, o papel 
do Estado indutor, que esteja preocupado, de fato, com 
a inclusão social, esse é o grande mérito do Governo 
do Presidente Lula, esse é o grande mérito da conti-
nuidade do Governo da Presidenta Dilma.

Encerro este pronunciamento, Senador Aloysio 
– e não vou provocá-lo novamente, porque o senhor 
vai pedir novamente um aparte, e aqui temos uma 
coisa chamada art. 14 –, mas sugiro que os senhores 
deem uma olhada no livro de Aloysio Biondi sobre 
as privatizações. Não é um livro que fala sobre os 
aspectos morais, se a privatização foi certa. Estou 
querendo fazer um debate de modelo. Aqui, no livro 
de Aloysio Biondi, é interessante quando ele levan-
ta as contas...

(Interrupção do som.)

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Desculpe-me, Sr. Presidente. Estou encerrando, pois 
vamos começar a Ordem do Dia.

Ele diz que o Estado brasileiro arrecadou R$85 
bilhões e deixou de arrecadar, perdeu no processo de 
privatização R$87 bilhões. É por isso que a relação 
dívida/PIB, apesar de todas as privatizações, no Go-
verno Fernando Henrique Cardoso, dobrou: saiu de 
30% para 60% do PIB.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Srs. Senadores e Srªs Senadoras.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – 
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ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, o substitutivo do Senado ao Pro-

jeto de Lei da Câmara nº 84, constante da agenda da 
Ordem do Dia.

Item único

SUBSTITUTIVO DO SENADO
AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 84, DE 2004

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara nº 84, de 2004 (nº 7.398/2002, na 
Casa de origem, do Deputado Aloysio Nunes 
Ferreira), que altera o art. 9º da Lei nº 9.434, 
de 4 de fevereiro de 1997 (Procedimentos e 
documentos relativos à petição solicitando 
autorização judicial para doação de tecidos, 
órgãos ou partes do corpo vivo, por pessoa 
que não seja cônjuge ou parente consangüí-
neo do receptor).

Parecer, sob o nº 1.493, de 2011, da 
Comissão Diretora, tendo como Relatora a 
Senadora Vanessa Grazziotin, oferecendo a 
redação ao vencido.

Poderão ser oferecidas emendas até o encerra-
mento da discussão.

Discussão do substitutivo, em turno suplementar.
Com a palavra o Senador Aluysio Nunes. 
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP. Para discutir. Sem revisão do orador.) – 
Presidente, V. Exª me permite falar aqui da bancada? 
É apenas para uma rápida exposição sobre o alcance 
do projeto.

O projeto que vamos examinar agora em turno 
suplementar trata das formalidades...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador Aloysio, eu pediria a V. Exª licença 
para interrompê-lo, para pedir aos Srs. Senadores que 
se encontram em outras dependências da Casa ou em 
seus gabinetes que compareçam ao plenário, pois, em 
seguida, vamos ter uma votação nominal para escolha 
de autoridade.

Muito obrigado a V. Exª.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – Obrigado, Presidente.
O projeto de lei que apresentei ainda em meu 

tempo de Deputado Federal procura disciplinar melhor 
aquilo que dispõe a lei atual sobre transplante de ór-
gãos, tecidos ou partes do corpo humano, para pessoas 
que não sejam cônjuges ou parentes consanguíneos 
do doador. Trata-se da hipótese de doação de órgãos 
do próprio corpo vivo, diferente da hipótese da doação 

de órgãos de pessoas cuja morte encefálica foi cons-
tatada nos termos em que manda a lei.

A lei atual exige que essa hipótese de doação de 
órgãos, tecidos ou partes do próprio corpo vivo para 
transplante de pessoa que não tenha relação familiar 
com o doador seja precedida de autorização judicial. 
Apenas o que eu pretendia com esse projeto original-
mente, e pretendo, é cercar de algumas cautelas su-
plementares essa autorização judicial, porque foram 
constatados casos em que a doação, aparentemente 
espontânea, não era tão espontânea assim: foi prece-
dida de pressões, de remuneração em alguns casos, 
de assédio em relações de trabalho. Então, o juiz pre-
cisa se certificar, efetivamente, de que aquela doação 
é espontânea.

A doação de órgãos duplos, como, por exem-
plo, um rim, ou a doação de uma parte de um teci-
do que não comprometa a vida do doador pode ser 
feita, desde que o juiz, antes de proceder à autori-
zação, tenha acesso a um laudo subscrito por dois 
médicos – essa é uma inovação – com pós-gradu-
ação ou título de especialista reconhecido no Brasil 
e também de certidão negativa de infração ética por 
parte do médico que vai realizar o transplante. Se o 
juiz considerar que a matéria está suficientemente 
esclarecida, ele autoriza de plano, de posse desses 
documentos; se não, o juiz poderá fazer exigências 
suplementares.

É para cercar essa doação entre pessoas vivas 
de maiores cautelas. Esse é o objetivo do projeto.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Continua a discussão.

Se nenhuma Senadora ou Senador desejar dis-
cutir a matéria, vou encerrar a discussão. (Pausa.)

Encerrada a discussão.
Encerrada a discussão sem apresentação de 

emendas, o substitutivo é dado como aprovado sem 
votação, nos termos do art. 284 do Regimento Interno.

A matéria volta à Câmara dos Deputados.

É o seguinte o Substitutivo definitiva-
mente adotado:

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 84, DE 2004

(Nº 7.398, de 2002, na Casa de origem)

Altera a Lei nº 9.434, de 4 de fevereiro 
de 1997, que “dispõe sobre a remoção de 
órgãos, tecidos e partes do corpo humano 
para fins de transplante e tratamento e dá 
outras providências”, para dispor sobre o 
procedimento de autorização judicial para 
o transplante intervivos.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, 

passa a vigorar acrescida do seguinte art. 9º-B:

“Art. 9º-B. No caso de doação dependente 
de provimento judicial, poderá o juiz, conven-
dendo-se da voluntariedade da doação e do 
atendimento dos requisitos legais, conhecer 
diretamente do pedido e conceder a autoriza-
ção, proferindo sentença após a manifestação 
do Ministério Público.

Parágrafo único. Quando a matéria não 
lhe parecer suficientemente esclarecida, o juiz 
poderá nomear perito para o esclarecimento 
da matéria, no prazo máximo de 10 (dez) dias.”

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

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

PARECER Nº 25, DE 2012
(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer 
nº 25, de 2012, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, Relator: Senador Armando Mon-
teiro, sobre a Mensagem nº 149, de 2011 (nº 
566/2011, na origem), pela qual a Senhora 
Presidente da República submete à delibera-
ção do Senado Federal, a indicação do Senhor 
Ricardo Machado Ruiz para ser reconduzido 
ao cargo de Conselheiro do Conselho Admi-
nistrativo de Defesa Econômica - CADE do 
Ministério da Justiça.

Discussão do parecer. 
Sem oradores, a discussão está encerrada e 

passamos à votação, que, de acordo com Dispositivo 
nº 383, Item VII, combinado com o Art. 291, I, “e”, do 
Regimento Interno, deve ser feita por escrutínio secreto. 

Peço à Mesa que faça a preparação do painel para 
receber o voto dos Srs. Senadores e Srªs Senadoras.

O painel está aberto e a votação pode começar. 

(Procede-se à votação.)

E peço aos Srs. Senadores que se encontram 
em outras dependências da Casa que compareçam 
ao plenário para procedermos a votação da escolha 
de autoridade.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Aproveito para comunicar ao Senador Sérgio 
Souza que o documento que ele encaminhou à Mesa 

será incluído, na forma do seu requerimento, nos Anais 
da Casa.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 
Agradeço, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, para encaminhar a votação pela 
Liderança do PMDB, encaminho “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – O PMDB encaminha “sim”.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente, o Partido dos Trabalhadores encaminha o 
voto “sim” e convida todos os parlamentares a com-
parecerem ao plenário.

Quero, ainda, Sr. Presidente, fazer aqui um re-
gistro importante.

Hoje, foi divulgado por vários órgão de comuni-
cação do Brasil a pesquisa feita pelo movimento Todos 
Pela Educação, em que mostra que o Brasil ainda tem 
um elevado número de crianças e jovens fora das sa-
las de aula, 3,8 milhões de crianças e adolescentes, 
de quatro a dezessete anos, ainda não têm acesso a 
escola.

Mas eu queria, em meio a uma situação tão grave, 
fazer um destaque aqui do meu querido Estado do Piauí.

O Piauí é o primeiro Estado brasileiro em maior 
proporção de crianças e jovens de quatro a dezessete 
anos matriculados e frequentando a escola, com 93,8%.

Então, eu queria fazer aqui esse registro impor-
tante, mostrando que foi um esforço muito grande dos 
Municípios, do Governo Estadual, da sociedade, um 
Estado que tinha um atraso muito grande nessa área, 
ainda tem grandes desafios, e certamente posso dizer 
aqui da nossa modesta contribuição. Ainda quando 
Secretário de Educação, Antonio José Medeiros, que 
foi nosso companheiro de Parlamento, Deputado Fe-
deral, hoje está no MEC; esse trabalho continua com 
os atuais Prefeitos e com o atual Governador Wilson 
Martins, o Secretário Átila Lyra. 

Torço porque acredito mesmo que a educação 
é a grande base, o grande instrumento inclusive para 
a erradicação da pobreza, para a qualidade de vida.

Fico feliz também em ver a expansão na área de 
escola em tempo integral, com mais 1.400 escolas, 
aproximadamente, municipais e estaduais, no meu 
Estado, que serão implantadas pelo Governo da Pre-
sidente Dilma nesse período.

Sou grato por todo o apoio que recebi do Con-
gresso Nacional, ao Presidente Lula e também todo 
esse esforço nacional.

Então, eu queria comemorar com o povo do meu 
Estado, com o povo do Piauí, saudando e parabeni-
zando todos que fazem educação no meu Estado, de 
forma especial os professores, os pais de alunos e os 
próprios estudantes.
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Muito obrigado.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 

– Pela ordem, Sr. Presidente. (Pausa.)
Pela ordem, Sr. Presidente. (Pausa.)
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
nesse interregno entre a votação, eu queria trazer a 
este Plenário uma manifestação de profunda indig-
nação pela nota publicada hoje, no jornal O Globo,
pelo excepcional jornalista Ilimar Franco. Pela repu-
tação, pela credibilidade da coluna e do jornalista 
Ilimar Franco, evidentemente que nós precisamos 
considerar muito a origem desta nota que tenta des-
moralizar todo o esforço que os capixabas fizeram ao 
longo dos últimos anos. 

Estamos debatendo, aqui, no Senado Federal, 
alguns temas da maior importância para a Federação 
brasileira. Teremos que debater, este ano, o FPE, o 
FPM, e estamos debatendo a tributação sobre produ-
tos importados. Mas a minha indignação é pela covar-
dia da manifestação em off de um Ministro de Estado 
que, sem apresentar a sua face ou a sua cara, declara 
que, no caso do Fundo de Desenvolvimento da Ativi-
dade Portuária do meu Estado do Espírito Santo, um 
incentivo que foi criado ainda em 1970, no momento 
em que o Governo Federal colocou de pé um pro-
grama de erradicação dos cafezais em todo o Brasil, 
mas que, em nosso Estado, teve aproximadamente 
60% dos cafezais erradicados. Isso não aconteceu 
em Minas. Isso não aconteceu no Paraná. Isso não 
aconteceu em São Paulo. Mas aconteceu no Espíri-
to Santo. E, à época, colocamos de pé um programa 
para dinamizar a economia local, que é o Fundo de 
Desenvolvimento da Atividade Portuária. Pois bem, 
um Ministro, que não se apresenta, com manifestação 
chula, disse que os capixabas e o Espírito Santo já 
mamaram por vinte anos e agora querem compen-
sação. Se há alguém mamando em nosso Estado é 
o Governo Federal. Em 2011, o Governo Federal ar-
recadou, em nosso Estado, R$11 bilhões, e retornou, 
ao nosso Estado, R$3 bilhões. 

Portanto, em nome dos capixabas, quero levan-
tar minha voz de indignação contra essa manifestação 

chula desse Ministro, feita em off, que trouxe indigna-
ção aos capixabas, que tenho a honra de representar 
aqui nesta Casa.

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

– AP) – Mais uma vez, encareço às Srªs Senadoras 
e aos Srs. Senadores que compareçam ao plenário, 
pois estamos em processo de votação secreta para 
escolha de autoridades.

Senador Vital do Rêgo.
Senador Cássio Cunha Lima.
Senador Gim Argello. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Com a palavra o Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 

SC. Sem revisão do orador.) – Aproveito, enquanto 
se está procedendo à votação nominal, apenas para 
fazer o registro, Sr. Presidente e nobres colegas, de 
que a Comissão de Assuntos Sociais, no dia de hoje, 
não pôde contar com a presença do Senador de Mato 
Grosso Jayme Campos. É que ele foi acometido por 
uma infecção gástrica e se encontra afastado. Sendo 
assim, como Vice-Presidente, presidimos a Comissão 
nesta manhã. Diversos temas foram analisados, e a 
Comissão toda externou publicamente o desejo de 
que o eminente Senador Jayme Campos se recupere 
o quanto antes e volte a trabalhar normalmente. Nesta 
semana ele deve ficar de licença médica, afastado. A 
Comissão sentiu muito a ausência do Senador Jayme 
Campos.

Mas eu quero fazer este registro em nome da 
Comissão, como Vice-Presidente. Desejo que na pró-
xima semana ele já tenha condições de voltar, resta-
belecido, para retomar os trabalhos da Comissão de 
Assuntos Sociais.

É o registro que eu gostaria de fazer, Sr. Presi-
dente, nobre Colegas.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Se todas as Srªs Senadoras e Srs. Senadores 
já votaram, vou encerrar a votação. 

Encerrada a votação.
Vou proceder à apuração.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Houve 43 votos SIM; 12 votos NÃO. 

A indicação foi aprovada.
Será feita a devida comunicação à Srª Presiden-

te da República.
Encerrada a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Senador Eduardo Suplicy, V. Exª tem a palavra.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador José Sarney, Senador Ro-
berto Requião, que está... Quem está na Presidência? 
O Senador Cícero Lucena? 

Senador Cícero Lucena, Srªs Senadoras, Srs .Se-
nadores, eu havia preparado e hoje vou falar a respeito 
da Rita Lee, por causa de sua extraordinária carreira e 
pelo fato de ela ter anunciado o seu último show, em 
Aracaju, Sergipe, na semana passada.

Mas quero antes aqui prestar um tributo, uma 
homenagem, e assim apresento requerimento de in-
serção em Ata de voto de pesar pelo falecimento hoje 
do cantor Vanderley Alves dos Reis, o Wando,, aos 66 
anos, de parada cardiorrespiratória, no Hospital Biocor 
Instituto, em Nova Lima, região metropolitana de Belo 
Horizonte, e apresentação de condolências à sua mu-
lher, Renata Costa Lana e Souza, seus filhos e netos.

Natural de Cajuri, na Zona da Mata, Vanderley 
Alves dos Reis, o Wando, como foi carinhosamente ape-
lidado pela avó, nasceu em dois de outubro de 1945, 
num arraial chamado Bom Jardim, em Minas Gerais. 
Lá ficava a fazenda que pertenceu a seus avós. Ainda 
criança, mudou-se para Juiz de Fora, onde concluiu o 
antigo curso primário. Mais tarde, foi para Volta Redon-
da, no Rio de Janeiro. Nessa cidade, trabalhou como 
entregador de leite nas casas, vendedor de jornal, mo-
torista de caminhão e feirante. Foi também nessa época 
que passou a se interessar por música, dedicando-se 
ao estudo do violão clássico. Entretanto, ao descobrir 
que o violão clássico não atingia seus objetivos, que 
era tocar para as moças, como ele dizia, começou a 
compor canções de amor.

Após deixar a profissão de feirante, Wando se 
mudou para Congonhas, em Minas Gerais, onde pas-
sou a viver da música, como integrante de um conjunto 
chamado Escaravelhos. Cinco anos mais tarde, decidiu 
tentar a sorte no eixo Rio de Janeiro-São Paulo. De 
início, sua passagem pelo Rio foi frustrante. Seguindo 
para São Paulo, conseguiu seu primeiro sucesso, na 
voz de Jair Rodrigues: “O importante é ser fevereiro”, 
música muito tocada no Carnaval de 1974.

A guinada em direção ao repertório romântico se 
iniciou em 1975, com a música Moça, do disco Wando. 
Então, tantas pessoas cantaram: “Eu quero me embolar 

nos seus cabelos, abraçar seu corpo inteiro e morrer 
de amor, de amor me perder”. 

Ao longo da década de oitenta, Wando consolida-
ria a reputação, como ele mesmo dizia, de “obsceno, o 
cara da maçã, o cara das calcinhas”. Por que cara das 
calcinhas? Porque eram tantas as moças que jogavam 
calcinhas em direção a ele, durante seus shows, que ele 
simplesmente resolveu passar a colecionar calcinhas. 
Tanto é que, quando de sua convalescença a fábrica de 
calcinhas Duloren desejou-lhe a pronta recuperação.

Ao longo da década de oitenta, Wando consoli-
daria a reputação. E é desse período, quando o cantor 
já vivia no Rio de Janeiro, sua música mais conhecida 
“Fogo e Paixão” do disco “O mundo romântico de Wan-
do”, de 1988 – onde ele diz coisas tais como “quando 
tão louca, me beija na boca, me ama no chão”. Antes 
disso, aconteceram outros sucessos, tais como “Gos-
to de maçã”, 1978; “Gazela”, 1979; “Fantasia noturna”, 
1982; “Vulgar e comum é não morrer de amor”, 1985; e 
“Ui – Wando paixão”, de 1986. Nessa seqüência, vie-
ram, entre outros, “Obsceno”, 1988; “Depois da cama”, 
1992; e “O ponto G da história”, 1996.

Entre álbuns de estúdio e registros ao vivo, o site
de Wando contabiliza 28 trabalhos. O cantor acreditava 
ter vendido dez milhões de discos, como dizia, “até na 
época que a gente contava”.

Em entrevista à Agência Estado, em 2007, Wan-
do comentou sua imagem de sedutor: “Na verdade, eu 
sou como um ator. Até porque eu estaria morto hoje se 
fosse mesmo assim; isso é um personagem, natural-
mente. É normal que as pessoas pensem que eu sou 
desse jeito, mas não deixo que as pessoas alimentem 
muito essa imagem”.

Em janeiro último, Wando foi hospitalizado com 
quadro de angina. Nessas semanas, o artista lutou 
contra o entupimento das três artérias coronárias. Ele 
chegou a ser submetido a duas cirurgias e teve um 
infarto agudo dentro do hospital.

Em 2011, com o lançamento do documentário 
“Vou rifar meu coração”, de Ana Rieper, que trata do 
imaginário romântico, erótico e afetivo dos brasileiros 
a partir das obras dos principais nomes da música 
popular romântica, dentre eles, Wando, o cantor vol-
tou a ser lembrado. Nosso povo gosta das histórias 
da vida amorosa de pessoas comuns, em situações 
reais. Wando dá um depoimento no qual confessa que 
suas músicas falam de sua vida, seus amores, seus 
sofrimentos, suas alegrias e frustrações. Por isso, os 
brasileiros o entende tão bem.

O corpo do cantor será velado a partir das 17h 
desta quarta-feira no Cemitério Bosque da Esperança, 
em Belo Horizonte. O enterro será no mesmo local, 
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amanhã às 11 horas. Com a morte de Wando, a mú-
sica romântica perde um de seus ícones.

Sr. Presidente, eu gostaria agora, ao lado dessa 
homenagem a Wando, falar de Rita Lee, que, na se-
mana passada...

Senador Alvaro Dias, eu concedo a V. Exª um 
aparte, com muita honra.

O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Sena-
dor Suplicy, eu quero subscrever a manifestação de V. 
Exª e registrar que, além de um grande artista, Wando 
ofereceu notável contribuição à campanha por eleições 
diretas no País. No Paraná, meu Estado, Wando parti-
cipou espontaneamente de quarenta grandes comícios 
nas principais cidades paranaenses. Vale, portanto, o 
registro de V. Exª. A homenagem não é apenas a um 
artista, a um cancioneiro popular. V. Exª presta home-
nagem a alguém que teve uma postura cívica e parti-
cipou de um momento memorável na história política 
do nosso País, contribuindo com seu talento, voz e 
canções para atrair multidões às praças públicas e 
exigir eleições diretas para Presidente da República. 
A nossa manifestação de solidariedade à família de 
Wando, aos seus admiradores e amigos, e a V. Exª os 
cumprimentos pela iniciativa.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Muito obrigado, Senador Alvaro Dias, por essa impor-
tante lembrança, porque, de fato, eu inclusive participei 
de alguns comícios em Curitiba e em Londrina e ali 
me lembro, sim, da participação de Wando, ao lado 
de Fafá de Belém, Osmar Santos, Milton Nascimento, 
Chico Buarque e tantos outros que participaram da luta 
pelas Diretas Já. Certamente, Wando, bem como outra 
cantora, Rita Lee, também foi uma pessoa que contri-
buiu para que os jovens pensassem nas boas coisas 
da vida e no amor. Por isso, como Rita Lee ainda outro 
dia anunciou seu último show, eu gostaria de prestar 
também uma homenagem a ela, aqui. 

Rita Lee nasceu em São Paulo, em 31 de dezem-
bro de 1947, sob o signo de Capricórnio, ascendente 
em Aquário e lua em Virgem. Filha caçula de Charles 
Fenley Jones e Romilda Padula Jones teve duas ir-
mãs: Mary Lee e Virginia Lee. É casada com o músi-
co e compositor Roberto de Carvalho desde 1976 e 
tiveram três filhos Beto, João e Antonio. E é importante 
como Roberto e seus filhos estão sempre trabalhando 
com ela e realizando o trabalho em seus shows e em 
suas composições 

Em 1976 Rita conhece e se apaixona pela pes-
soa e pela música de Roberto de Carvalho, guitarrista, 
pianista carioca que, na época, atuava na banda de 
Ney Matogrosso. Inicia-se nesse momento um roman-
ce que iria se transformar num verdadeiro manancial 
de criatividade, uma parceria que renderia algumas 

das obras mais importantes da música brasileira. Em 
agosto de 1976, aos três meses de gravidez, Rita é 
presa em sua própria casa, sob a acusação de porte 
de drogas, num dos fatos de truculência explícita mais 
revoltantes da ditadura que vinha dominando o Brasil 
desde 1964. Passou um mês entre o DEIC e o Pre-
sídio do Hipódromo e depois foi condenada a regime 
de prisão domiciliar por um ano. O fato se transforma 
em escândalo nacional. 

A partir de 1979, Rita e Roberto começam a fa-
zer discos e shows juntos – no formato “dupla dinâ-
mica” – e inauguram uma fase superpop, de enorme 
empatia popular. Desenvolvem um estilo único, que se 
manifesta num total de quinze álbuns e extrapola as 
fronteiras do nosso País. Rolam megaespetáculos, di-
versos especiais para a TV Globo num sucesso maciço 
de vendas e execução em rádio. O primeiro trabalho 
em disco da dupla Lee/Carvalho foi o álbum “Mania de 
Você” e o sucesso chegou para ficar em canções, além 
desse megahit que deu nome ao disco, como “Doce 
Vampiro”, “Chega Mais”, “Papai me Empresta o Carro” 
e “Corre-Corre,” dentre outras tantas.

No final de 96, Rita e Roberto se casam oficial-
mente depois de vinte anos de vida em comum. Também 
nesse ano Rita se torna a primeira mulher a receber o 
Prêmio Shell pelo conjunto de obra, e, no ano seguinte, 
é a artista homenageada do Prêmio Sharp junto com 
a diva do teatro Fernanda Montenegro.

Em 98 gravam o platinado “Acústico MTV”, onde 
além de nova releitura de seus maiores sucessos, con-
ta também com convidados estreladíssimos como Mil-
ton Nascimento, Titãs, Paula Toller e Cássia Eller. Faz 
uma grande turnê por todo o Brasil e alguns países 
da Europa. A turnê “Acústico” se estende até o fim de 
1999. Sucesso total!!!

Em outubro de 2003, Rita Lee lança “Balaco-
baco”. O disco produzido por Roberto de Carvalho é 
composto por 11 faixas inéditas.

Em agosto de 2004, acontece em São Paulo a 
travação do MTV ao Vivo Rita Lee, seu 32º disco. Lan-
çado em CD e DVD pela EMI Music entre o final de no-
vembro e o início de dezembro, em menos de um mês 
Rita Lee recebe Disco de Ouro por esse novo trabalho.

Para que não pudemos assistir ao último show
de Rita Lee em Aracaju, onde cantou as músicas que 
mais a marcaram. Mas por que estamos falando de Rita 
Lee? Para entender, temos que dar um rápido resumo 
das fases da música popular brasileira. 

Conforme Rose Marie Muraro, aqui me lembra, a 
primeira, que é a do início do Séc.XX, de Carlos Ga-
lhardo, Francisco Alves, Orlando Silva com seu “Cari-
nhoso”, que vão até os anos 50. Nos anos 60 aparece 
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Roberto Carlos e a Jovem Guarda, iniciando uma fase 
intermédia que se esgota nos anos 70.

Esses anos 70 foram no mundo a época da grande 
revolução das mentalidades começando com os Bea-
tles nos anos 60, iniciando um rock ingênuo, mas que 
está nos primeiros lugares das listas de sucesso de 
muitos países até hoje. Eles realmente inovaram em 
termos de comportamento, que vai da maneira de ser 
à libertação sexual e ao inicio da revolução dos jovens.

Rita Lee se inicia nessa época e faz sucesso des-
de cedo. E um dos seus hits que ficaram foi “Arrombou 
a festa” em que ela se pergunta assombrada: por que 
as pessoas levavam a música popular de até então a 
sério? E diz: “enquanto para mim isto é brincadeira”.

Aí estava a ruptura definitiva, já amadurecida 
tanto no Brasil como no resto do mundo, trazendo 
tanto na música clássica quanto na música popular 
um estilo mais liberto das convenções. Passamos dos 
“certinhos” aos “iconoclastas”. A juventude inicia então 
aquela revolução das mentalidades, que mais tarde iria 
eclodir na Revolução Jovem do Séc. XXI, muito mais 
profunda, mas na mesma linha.

Agora já se quer derrubar as instituições, seja 
como na Primavera Árabe, nos indignados europeus 
e na “Revolução dos 99%” dos Estados Unidos, que 
estão “infestando” com sua liberdade já não mais as 
estruturas individuais e culturais e, sim, as estruturas 
econômicas.

Rita Lee nasceu na revolução dos anos 70 e, por 
incrível que pareça, permanece até hoje. Só agora, aos 
67 anos, ela se aposenta. E com os palcos lotados. 
Isso mostra ainda, o desejo de libertação do grosso do 
povo brasileiro que deve, muito brevemente, se apro-
fundar na direção de tudo que está acontecendo com 
os jovens do mundo. Em verdade, ela nasceu em 47, 
então, aos 64 anos que se aposenta.

A Revolução dos anos 70 foi um embrião muito 
mais sério do que parece, mostrando que o sistema 
capitalista que se baseava no puritanismo sexual e na 
ausência de crítica intelectual. As classes sociais es-
tavam ainda “obedecendo” ao seu destino. Hoje eles, 
independentemente de ideologia, se revoltam cada vez 
mais profundamente querendo reinventar o mundo.

Como seus antepassados dos anos 70 reinven-
taram a sexualidade e a cultura popular. No Brasil, Rita 
Lee foi a última a sobreviver e sobreviveu muito bem, 
mantendo a chama.

Muito bem, Rita! Você não é uma mulher que te-
nha traído esta chama, da qual você ainda é o ícone. 
Nem a Bossa Nova, nem Chico Buarque, nem Caetano 
tiveram toda a sua coragem, embora também tenham 
sido pessoas de extraordinária coragem em contestar 
tanto que acontecia de arbitrariedade em nosso Bra-

sil. Você vai deixar um vazio até que outra mulher, ou 
eventualmente algum homem, possa criar uma arte 
para os jovens que no mundo todo estão dando seu 
sangue por um mundo mais humano.

Tive a oportunidade, em João Pessoa, no último 
dia 31 de dezembro, ao lado de 20mil pessoas, inclusi-
ve no dia do aniversário do Professor Dalmo de Abreu 
Dallari, que completou 80 anos, assistir, na praia de 
João Pessoa, Rita Lee, e que foi um fenômeno formi-
dável. Ali praticamente todas as pessoas cantavam, 
animadas, as suas canções. 

Vamos dar alguns exemplos de uma música que 
você fez nos anos 70 e outras nos anos 80, e uma úl-
tima dos anos atuais, mostrando toda sua trajetória. 
Elas são: Arrombando a festa (1972); Lança perfume( 
anos 80); e Amor e sexo (2003). Esta última já muito 
mais amadurecida.

Queria também cumprimentar Heloísa Helena 
que, em Aracaju, depois que viu que Rita Lee estava 
sendo conduzida ao distrito policial, foi acompanhá-la 
e explicou, de forma muito adequada aos policiais que 
a haviam detido, a contribuição e a importância que ela 
tinha para todos os jovens e para todos os brasileiros. 

Em Arrombou a festa ela diz os seguintes versos:

“Ai, ai, meu Deus, o que foi que aconteceu
Com a música popular brasileira?
Todos falam sério, todos eles levam a sério
Mas esse sério me parece brincadeira
Benito lá de Paula com o amigo Charlie Brown 

Revive em nosso tempo o velho e chato Simonal
Martinho vem da Vila lá do fundo do quintal
Tornando diferente aquela coisa sempre igual 
Um tal de Raul Seixas vem de disco voador
E Gil vai refazendo seu xodó com muito amor
Dez anos e Roberto não mudou de profissão
Na festa de arromba ainda está com seu carrão
Parei pra pesquisar

Depois um pouquinho adiante...

Lança perfume
Lança menina
Lança todo este perfume
Desbaratina
Não dá pra ficar imune
Ao teu amor 
Que tem cheiro 
de coisa maluca...
Vem cá, meu bem
Me descola um carinho 
Eu sou neném
Só sossego com beijinho 
Vê se me dá o prazer 
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De ter prazer comigo...
Me aqueça
Me vira de ponta cabeça 
Me faz de gato e sapato 
E me deixa de quatro no ato 
Me enche de amor, de amor

Para concluir, Sr. Presidente, Amor e Sexo, que 
Rita Lee fez com Arnaldo Jabour e outros companheiros.

Amor é um livro 
Sexo é esporte 
Sexo é escolha 
Amor é sorte
Amor é pensamento
Teorema 
Amor é novela 
Sexo é cinema
Sexo é imaginação
Fantasia 
Amor é prosa 
Sexo é poesia
O amor nos toma 
Patéticos 
Sexo é uma selva
De epiléticos
Amor é cristão 
Sexo é pagão 
Amor é latifúndio 
Sexo é invasão 
Amor é divino 
Sexo é animal 
Amor é bossa nova 
Sexo é carnaval
(...)
Amor é isso
Sexo é aquilo 
E coisa e tal!
E tal e coisa!

Muito bem, Rita Lee! Todas nós nos orgulhamos 
de você! Parabéns pela sua contribuição à música, 
à canção brasileira! Parabéns pela alegria que você 
proporcionou às pessoas de todas as idades, como 
ainda pude testemunhar na terra do Senador Cícero 
Lucena, em João Pessoa, o que certamente aconteceu 
também em Aracaju, Sergipe, diante do Governador 
Marcelo Déda, de Heloísa Helena e de cerca de mais 
de 20 mil pessoas!

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Eduardo Su-
plicy, o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Cícero Lucena, 1º Secretário.

Durante o discurso do Sr. Eduardo Su-
plicy, o Sr. Cícero Lucena, 1º Secretário, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pela 
Srª Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente.

Durante o discurso do Sr. Eduardo Su-
plicy, a Srª Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Casildo Maldaner, 1º Suplente.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Sobre a mesa, requerimento que será 
lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 26, DE 2012

Requeiro, nos termos do art. 218, inciso VII, e art. 
221, inciso I, do Regimento Interno do Senado Fede-
ral, inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento 
hoje do cantor e compositor Vanderley Alves dos Reis, 
o Wando, aos 66 anos, de parada cardiorrespiratória, 
no Hospital Biocor Instituto, em Nova Lima, Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, e apresentação de 
condolências à sua mulher, Renata Costa Lana e Sou-
za, seus filhos e netos.

Justificação

Natural de Cajuri, na Zona da Mata, Vanderley 
Alves dos Reis, o Wando, como foi carinhosamente 
apelidado pela avó, nasceu em 2 de outubro de 1945, 
num arraial chamado Bom Jardim, em Minas Gerais. 
Lá ficava a fazenda que pertenceu a seus avós. Ainda 
criança, mudou-se para Juiz de Fora, onde concluiu o 
antigo curso primário. Mais tarde, foi para Volta Redonda 
no Rio de Janeiro. Nessa cidade trabalhou como entre-
gador de leite nas casas, vendedor de jornal, motoris-
ta de caminhão e feirante. Foi também nessa época, 
que passou a se interessar por música, dedicando-se 
ao estudo do violão clássico. Entretanto, ao descobrir 
que o violão clássico não atingia seus objetivos, que 
era tocar para as moças, como ele dizia, começou a 
compor canções de amor.

Após deixar a profissão de feirante, Wando se 
mudou para Congonhas, em Minas Gerais, onde pas-
sou a viver da música, como integrante de um conjunto 
chamado Escaravelhos. Cinco anos mais tarde, decidiu 
tentar a sorte no eixo Rio de Janeiro–São Paulo. De 
início sua passagem pelo Rio foi frustrante. Seguindo 
para São Paulo conseguiu seu primeiro sucesso, na 
voz de Jair Rodrigues O importante é ser fevereiro”, 
uma música muito tocada no carnaval de 1974.

A guinada em direção ao repertório romântico se 
iniciou, em 1975, com a música “Moça”, do disco “Wan-
do”. Ao longo da década de oitenta, Wando consolida-
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ria a reputação, como ele mesmo dizia, de “obsceno, 
o cara da maçã, o cara da calcinha”. É desse período, 
quando o cantor já vivia no Rio de Janeiro, sua música 
mais conhecida, “Fogo e paixão”, do disco “O mundo 
romântico de Wando”, de 1988. Antes disso, aconte-
ceram outros sucessos, tais como “Gosto de maçã”, 
1978, “Gazela”, 1979, “Fantasia noturna”, 1982, “Vulgar 
e comum é não morrer de amor”, 1985 e “Ui — Wan-
do paixão”, de 1986. Nessa sequência, vieram, dentre 
outros, “Obsceno” 1988, “Depois da cama”, 1992, e “O 
ponto G da história”, 1996.

Entre álbuns de estúdio e registros ao vivo, o site
de Wando contabiliza 28 trabalhos. O cantor acreditava 
ter vendido dez milhões de discos, como dizia, “até na 
época que a gente contava”.

Em entrevista à Agência Estado, em 2007, Wando 
comentou sua imagem de “sedutor”: “Na verdade, eu 
sou como um ator. Até porque eu estaria morto hoje se 
fosse mesmo assim. Isso é um personagem, natural-
mente. É normal que as pessoas pensem que eu sou 
desse jeito, mas não deixo que ‘as pessoas alimentem 
muito essa imagem”.

Em janeiro último, Wando foi hospitalizado com 
quadro de angina. Nessas semanas, o artista lutou 
contra o entupimento das três artérias coronárias. Ele 
chegou a ser submetido a duas cirurgias e teve um 
infarto agudo dentro do hospital.

Em 2011, com o lançamento do documentário 
“Vou rifar meu coração”, de Ana Rieper, que trata do 
imaginário romântico, erótico e afetivo dos brasileiros 
a partir da obra dos principais nomes da música po-
pular romântica, dentre eles, Wando, o cantor voltou 
a ser lembrado. Nosso povo gosta das histórias da 
vida amorosa de pessoas comuns, em situações re-
ais. Wando dá um depoimento no qual confessa que 
suas músicas falam de sua vida, seus amores, seus 
sofrimentos, suas alegrias e frustrações. Por isso, os 
brasileiros o entende tão bem.

O corpo do cantor será velado a partir das 17h 
desta quarta-feira no Cemitério Bosque da Esperança, 
em Belo Horizonte. O enterro será no mesmo local, 
amanhã às 11 horas. Com a morte de Wando a músi-
ca romântica perde um de seus ícones.

Sala das Sessões, 8 de fevereiro de 2012. – Se-
nador Eduardo Matarazzo Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – A Presidência encaminhará o voto so-
licitado.

O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 

– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE) – Pela 

ordem, Sr. Presidente.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
só para justificar. Eu estava em uma audiência fora 
e perdi a votação anterior. Queria que V. Exª deter-
minasse a justificativa e o registro do meu voto que, 
se aqui estivesse, acompanharia a liderança do meu 
Partido, o PMDB.

O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE) – 
Presidente, pela ordem.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – A Ata registrará a manifestação de V. Exª.

O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE) – Sr. 
Presidente, pela ordem. Senador Armando Monteiro.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Pela ordem, em primeiro lugar, Senador 
Aloysio Nunes; em seguida, Senador Jucá, Senador 
Acir e Senador Monteiro.

Mas antes disso, eu gostaria até de dizer que sei 
que o Senador Cícero Lucena foi citado pelo Senador 
Eduardo Suplicy, que nos deixou a todos encantados. 
Fez um movimento extraordinário, uma declaração de 
amor e de sensibilidade, embora tarde. Mas nunca é 
tarde. Ele, animado, fez uma homenagem à Rita Lee 
hoje. Foi extraordinário, sem dúvida alguma.

Concedo a palavra ao Senador Aloysio Nunes.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Com a permis-
são do Senador Eduardo Braga, preciso me ausentar 
alguns minutos do plenário, mas acompanho a orien-
tação da Bancada na votação anterior. Peço a V. Exª 
que consigne minha presença.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – A Mesa também anotará as suas con-
siderações.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela ordem, que-
ro registrar, na votação nominal que houve para o 
membro do Cade, o meu voto “sim”, acompanhando a 
bancada do PMDB. Portanto, peço o registro em Ata, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – O voto de V. Exª, como Líder do Go-
verno, será registrado.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero justificar 
minha ausência na votação. Eu estava numa agenda 
fora da Casa. Gostaria que a Mesa registrasse meu 
voto “sim” para aquela vaga do Cade, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Será feito o registro, Senador Acir.
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A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Concedo a palavra pela ordem à Se-
nadora Vanessa Grazziotin.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Da 
mesma forma, Sr. Presidente, eu me encontrava na 
Controladoria-Geral da União numa audiência e per-
di a votação, mas quero manifestar meu voto “sim”, 
acompanhando a Liderança do meu Partido, Senador 
Inácio Arruda, que aqui está. Que isso fique registrado, 
Sr. Presidente! Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Será anotada também a observação 
de V. Exª, Senadora Vanessa.

Na sequência, concedo a palavra ao eminente 
Senador Armando Monteiro.

O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria justificar 
que, na votação ocorrida, eu estava ausente, pois par-
ticipava de uma reunião, e gostaria que consignasse 
meu voto, acompanhando a posição do meu Partido. 
Ao mesmo tempo, quero solicitar a inscrição pela Li-
derança do PTB, para falar nesta sessão.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Será anotada a observação de V. Exª 
na votação anterior. Já estamos providenciando a ins-
crição de V. Exª como Líder da sua Bancada.

Concedo a palavra, pela ordem de inscrição, ao 
eminente Senador Cícero Lucena, por sessão do Se-
nador Benedito de Lira.

V. Exª tem a palavra.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o monitoramento 
realizado pelo movimento da iniciativa privada “Todos 
pela Educação” apresentou ao Brasil a radiografia da 
triste realidade do ensino público no País.

Criado em setembro de 2006, o programa “To-
dos pela Educação” estabeleceu um conjunto de cinco 
metas com o objetivo de contribuir para que o Brasil 
garanta a todas as crianças e jovens o direito à edu-
cação básica de qualidade.

As cinco metas são claras, realizáveis e monito-
radas a partir da coleta sistemática de dados e da aná-
lise de séries históricas de indicadores educacionais 
oficiais. São elas: 1) Todas as crianças e jovens de 4 
a 17 anos na escola; 2) Todas as crianças plenamente 
alfabetizadas até os 8 anos; 3) Todos os alunos com 
aprendizado adequado à sua série; 4) Todo jovem com 
ensino médio concluído até 19 anos; e 5) Investimento 
em educação ampliado e bem gerido.

O levantamento ganhou o noticiário nacional. O 
País ainda tem 3,8 milhões de crianças e jovens entre 
4 e 17 anos fora da escola. A informação, inclusive, 
foi destaque na edição de hoje do jornal O Estado de 
S.Paulo. Na Paraíba, esse número também chama a 
atenção: pelo menos 73.614 estudantes paraibanos na 
faixa etária de 4 a 17 anos estão fora da escola. Onde 
estão esses paraibanos? Que futuro se espera para 
esses jovens? Essa é a pergunta e o grande desafio 
que a administração pública deve responder.

Na minha querida cidade de João Pessoa, a ca-
pital do nosso Estado, os dados do Censo Escolar de 
2011, realizado pelo Inep, do Ministério da Educação, 
também revelam uma triste realidade: a redução no 
número de matrículas na rede municipal de ensino. 
Em 2011, houve uma queda de 1.924 alunos em rela-
ção a 2010. Hoje, de acordo com o Censo Escolar de 
2011, João Pessoa possui 55.029 alunos matriculados. 
Em 2004, quando concluí meu mandato de prefeito da 
capital de João Pessoa, esse número era de 67.785 
alunos matriculados. De lá para cá, a população au-
mentou, e João Pessoa já possui, segundo o IBGE, 
723.515 habitantes.

Srªs e Srs. Senadores, a pesquisa do MEC infor-
ma que João Pessoa possui 55.029 alunos matricu-
lados na rede municipal. A pesquisa considerou tanto 
os ingressos na educação infantil e nos ensinos fun-
damental e médio quanto na educação especial e na 
educação de jovens e adultos.

Em 1997, quando assumi a Prefeitura de João 
Pessoa, a rede municipal contava com 28 mil alunos 
matriculados. Em 2004, esse número saltou para quase 
68 mil alunos na escola, 98% das crianças de 7 a 14 
anos, na época a faixa etária do ensino fundamental. 
Hoje, o ensino fundamental começa aos 6 anos, mas, 
mesmo assim, as matrículas na cidade de João Pessoa 
despencaram. Isso quer dizer que a educação pública 
em João Pessoa regrediu nos últimos anos.

Quer um exemplo? Em novembro do ano pas-
sado, foi preciso a Promotoria de Educação de João 
Pessoa ingressar com ações civis públicas para obrigar 
o Município a efetuar matrículas nos Centros de Refe-
rência em Educação Infantil (CREIs) e em pré-escolas, 
para atender a cerca de dez crianças que não tinham 
conseguido vagas garantidas na rede pública. Esse 
é apenas um dos inúmeros casos que poderíamos 
relatar, nessa situação lamentável na nossa cidade.

Mais recentemente, o Governo do Estado fechou 
onze escolas na cidade de João Pessoa; onze escolas 
foram fechadas. Ontem, fiz referência a esse fato aqui: 
será que, no seu planejamento, vai transformar essas 
escolas em delegacias ou vai reformá-las como presí-
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dios? Escola não se fecha, escancaram-se suas por-
tas para a comunidade e para a formação do cidadão.

Quando prefeito, criei um programa que garan-
tia vaga para todas as crianças. Oriundo da constru-
ção civil, eu colocava uma placa em cada escola que 
dizia: “Há vagas”. O diretor era proibido de dizer que 
não havia vagas. Por isso, atingimos o índice 98% de 
crianças nas nossas escolas. As matrículas eram au-
tomatizadas de um ano para o outro. Os outros 2% 
que antes estavam ausentes na escola no Município 
de João Pessoa na minha época eram portadores de 
portadores de necessidades especiais, e, para eles, 
foi criado um programa nas escolas com adaptação 
específica, inclusive, de professores.

Para atender a essa demanda de garantir vaga 
para todos e de fazer crescer esse número de alunos, 
Sr. Presidente, foi necessário construir 174 novas salas 
de aula. Onze escolas novas foram construídas, além 
da reforma e ampliação de outras 66.

Portanto, Srªs e Srs. Senadores, essa é a pro-
va de que é possível avançar quando há vontade e 
prioridade nos investimentos públicos. Precisamos de 
mais investimentos, de incentivos aos professores e 
de qualidade de ensino para nossos alunos.

O fardamento completo, eu o forneci no meu 
mandato.

Concedo o aparte ao Senador Cyro, com muita 
satisfação.

O Sr. Cyro Miranda (Bloco/PSDB – GO) – Além 
de expressar minha admiração por V. Exª, quero parabe-
nizá-lo. Hoje, tenho um projeto para o ensino especial. 
A maior dificuldade, em quase todo o Brasil, está na 
falta do professor especializado. Hoje, joga-se o aluno 
com necessidades especiais na vala comum, e os pro-
fessores ficam desorientados. V. Exª está de parabéns 
por ter saído na frente! É um problema brasileiro, e a 
Paraíba dá exemplo. Parabéns! É um orgulho nosso.

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – 
Obrigado, Senador Cyro.

Fornecíamos o fardamento completo: camisa, 
calça, meia e tênis. Eu já contei, nesta tribuna, a razão 
de ter dado esse fardamento. Sr. Presidente, no pri-
meiro ano de uma escola na cidade de João Pessoa, 
uma mãe me disse que tinha de levar à escola um filho 
de manhã e outro filho à tarde, porque, na casa dela, 
só havia um par de chinelo. Chamei o Secretário de 
Educação naquela oportunidade, o Professor Neroaldo 
Pontes, e lhe pedi que estabelecesse um fardamento 
digno, para que a criança não deixasse de ir à escola, 
muitas vezes com vergonha da simplicidade, da velhi-
ce e do estrago de suas roupinhas. No ano passado, o 
Ministério Público de João Pessoa teve de entrar com 

uma ação obrigando o Prefeito a fornecer os fardamen-
tos, já que ele não os tinha fornecido no ano passado.

Também eram fornecidos o material didático e a 
carteira de estudante. Inclusive, providenciamos as foto-
grafias, porque muitos não tinham dinheiro para tirar as 
fotos. Quando forneci os pares de tênis, Sr. Presidente, 
eu me recordo de que a maioria das crianças não sa-
bia calçar um par de tênis, porque nunca, na sua vida, 
tinham tido a oportunidade de ter um par de sapato.

Todo esse material era fornecido gratuitamente 
pela Prefeitura. O fardamento era comprado com re-
cursos próprios, não fazia parte do percentual mínimo 
de recursos que o Município tem, por obrigação cons-
titucional, de investir em educação.

Nesta Casa, apresentei um projeto de lei para 
garantir a distribuição de uniformes estudantis com-
pletos na rede pública de ensino. Aprovado em todas 
as Comissões do Senado, o projeto aguarda para 
ser votado na Comissão de Finanças e Tributação da 
Câmara dos Deputados, sob a relatoria do Deputado 
Federal Audifax, do PSB do Espírito Santo.

A merenda de qualidade é outro diferencial para 
garantir o aluno na escola, é outro diferencial na edu-
cação da rede pública. Muitas vezes, ela é a principal 
refeição, senão a única do dia, das nossas crianças. 
Quando prefeito, o Programa de Escolarização da 
Merenda tornou-se referência nacional. O dinheiro era 
repassado diretamente à escola, com o acompanha-
mento dos pais, e era usado na compra de alimentos 
na própria comunidade, na padaria da esquina, no 
mercadinho da comunidade e na feira do bairro, fa-
zendo com que esse recurso circulasse, com que não 
se comprasse de forma superfaturada e com que não 
se comprassem produtos vencidos. O cardápio era 
elaborado com o devido acompanhamento nutricional.

Cansei de almoçar nas escolas, de comer ruba-
cão, feijoada, os pratos regionais da minha querida 
Paraíba, da minha querida João Pessoa.

O levantamento do movimento “Todos pela Educa-
ção” aponta que um dos principais gargalos na garantia 
ao acesso à escola está na pré-escola. De acordo com 
os dados, cerca de 20% das crianças entre 4 e 5 anos 
ainda estão fora da escola. Em João Pessoa, quando 
assumi, eram doze creches e cerca de 900 alunos. Em 
oito anos, deixei 28 creches e 2.520 crianças recebendo 
quatro refeições diárias, assistência psicopedagógica 
e pré-escola e passando a maior parte do dia em es-
paços adequados ao seu desenvolvimento.

Entendo que a educação é um dos pilares fun-
damentais para a edificação do Brasil mais justo e 
desenvolvido que queremos construir.

Peço aos Srs. Líderes dos Partidos, e repito esse 
pedido, que incluam, na próxima reunião para a ela-
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boração da pauta de votações, a Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) nº 94, de 2003, do Senador 
Demóstenes Torres, que trata da garantia da escola 
em tempo integral em todo o Brasil, que deverá ser 
implementada até o ano de 2022 de forma gradual. 
O Senado Federal terá, com a votação dessa PEC, a 
oportunidade de presentear o Brasil e as gerações fu-
turas com um ganho substancial na educação, com a 
efetiva implementação das escolas em tempo integral.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Meu muito obrigado. Que Deus proteja todos!
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª 

me permite um aparte, Senador Cícero Lucena?
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – 

Pois não, Senador Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Pre-

zado Senador Cícero Lucena, eu gostaria de aprovei-
tar a oportunidade para dizer que V. Exª, 1º Secretá-
rio da Mesa Diretora, teve um papel muito importante 
na reforma administrativa, inclusive como colega da 
Comissão que estudou a reforma administrativa, que 
está por ser votada. A reforma estava hoje na pauta 
da CCJ. Eu queria lembrar um determinado aspecto. 
Apresentei como Senador uma proposta no sentido 
de que não apenas os nomes dos servidores do Se-
nado, mas também a sua própria remuneração pudes-
sem ser publicados no Diário Oficial ou no Portal da 
Transparência do Senado. Tal procedimento coloquei 
em prática quando Presidente da Câmara Municipal 
de São Paulo. Na ocasião, aqui ponderaram que não 
deveria haver isso, porque poderia ferir a privacidade 
dos funcionários. Quero lembrar que, quando esse tema 
veio à discussão quando eu era Presidente da Câmara 
Municipal, ali pedi os pareceres de Goffredo da Silva 
Teles e de José Afonso da Silva, que informaram em 
pareceres que, como os funcionários eram pagos pelo 
povo, era direito do povo saber a sua remuneração. 
Mas, no Senado, isso não prevaleceu. Por que trago 
à baila esse assunto? Ontem, conforme reporta hoje 
o Congresso em Foco, um dos servidores do Sena-
do que havia processado o Congresso em Foco por 
ter publicado as remunerações acima do teto consti-
tucional fez uma observação durante seu depoimento 
no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, 
afirmando que importante seria haver uma mordaça 
para a imprensa. Ele disse: “O problema é a impren-
sa. Às vezes, tem de botar mordaça na boca de quem 
faz isso”. Foi o que bradou o servidor, fazendo refe-
rência a uma prática, a censura prévia, que impedia a 
publicação de assuntos de interesse público, desco-
nhecendo, conforme registra o Congresso em Foco,
que se trata de publicação premiada com os prêmios 
Esso, Embratel, Vladimir Herzog, entre outros. Ele 

menosprezou essa publicação. Trago isso aqui como 
referência a V. Exª, porque acho importante que possa-
mos mais e mais caminhar na direção da transparên-
cia em todos os atos administrativos. Da minha parte, 
considero que seria bastante saudável se pudesse a 
remuneração de cada um dos que trabalham no Con-
gresso Nacional, no Senado e na Câmara, ser objeto 
de divulgação, assim como a nossa própria remune-
ração e quaisquer acréscimos que tenhamos, como 
o direito à utilização de livre acesso dos celulares, ou 
outras vantagens que porventura tenhamos ou tudo 
o que acontece em nosso gabinete. Isso, em grande 
parte, já está transparente, mas poderíamos avançar 
ainda mais. Então, achei por bem fazer esse aparte, 
uma reflexão, como companheiro de V. Exª na nossa 
Comissão, até porque, conforme hoje foi designado, o 
nosso Senador Benedito de Lira está prestes a exami-
nar todas as proposições de emendas apresentadas 
pelos Senadores, para, então, finalmente, na próxima 
semana ou em duas semanas, votarmos. Ficou o com-
promisso de ser votado ainda neste mês esse trabalho 
do qual ambos participamos.

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – 
Pois não, Senador. Embora o aparte não tenha a ver 
com o meu pronunciamento, acho que está no local 
correto e com o Relator que vai analisar a emenda de 
V. Exª. Tenho muita tranquilidade. Como o senhor bem 
disse, os nossos salários são públicos. O argumento 
de alguns servidores é exatamente essa questão da 
privacidade, embora se saiba do salário pela função. 
Obviamente, não se entra nos detalhes dos ganhos 
pessoais, mas, hoje, já se sabe qual a função que ele 
exerce e, no mínimo, qual o salário-base que ele recebe.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Isso 
é verdade. Isso está no site do Senado.

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – 
Está no site do Senado, no Portal da Transparência.

Então, mais uma vez, meu muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) – Ouvimos o eminente Senador Cícero 
Lucena tratar de João Pessoa, a capital de seu Esta-
do. Nós, inclusive, não sabíamos que S. Exª, quando 
prefeito, conseguiu alcançar o índice de 98% de ma-
trículas. Só não chegou a 100% porque 2% eram de 
deficientes. Praticamente 100% das crianças estavam 
nas salas de aula quando S. Exª foi prefeito. Tem sido 
um modelo para o Brasil inteiro.

Na sequência, vamos ouvir, pela Liderança, o 
Senador Armando Monteiro, pelo PTB.

De acordo com a ordem de inscrição, ouviremos, 
depois, a palavra do Senador Inácio Arruda, por per-
muta com o Senador Vital do Rêgo.
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O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Presidente Ca-
sildo Maldaner, companheiros, meus colegas, o Brasil 
discute, hoje, um processo que inquieta toda a comuni-
dade empresarial do País, que é a desindustrialização. 

Os números que foram consolidados no ano pas-
sado indicam uma perda expressiva de participação 
da indústria brasileira no atendimento da demanda 
do nosso mercado interno. Há um dado, que já pude 
trazer a esta tribuna, que ilustra, de forma eloquente, 
esse processo: o déficit na balança de manufaturados, 
no ano passado, alcançou US$90 bilhões, ou seja, há 
uma fortíssima penetração de produtos importados, 
que vão subtraindo espaço da produção brasileira, o 
que ainda significa dizer perda de empregos no setor 
industrial do nosso País. 

Esta Casa vem discutindo a necessidade de 
rever incentivos que, a meu ver, de forma absoluta-
mente inaceitável, ainda são oferecidos aos produtos 
importados, como se não bastasse, por exemplo, a 
existência de um câmbio valorizado, que desfavorece 
a competitividade da produção nacional. Além disso, 
são oferecidos incentivos fiscais aos produtos impor-
tados, o que significa dizer que o Brasil está incenti-
vando empregos lá fora.

Esse quadro, meu caro Presidente Casildo Mal-
daner, vem exigindo do Governo e dos setores ligados 
à produção uma preocupação e, mais do que isso, a 
necessidade de o Brasil dar centralidade a uma agen-
da pró-competitividade no nosso País. Nós sabemos 
que essa perda de competitividade tem origem não 
apenas na questão do câmbio, mas no chamado cus-
to Brasil, um conjunto de ineficiências sistêmicas que 
comprometem a competitividade do produto nacional. 
Isso significa, por exemplo, olhando as disfunções do 
nosso sistema tributário, a elevada carga tributária que 
ainda existe no nosso País, o custo de capital, as de-
ficiências de infraestrutura, o excesso de burocracia, 
os problemas que estão associados ao nosso sistema 
educacional. E eu gostaria sempre de lembrar que ainda 
temos problemas de baixa escolaridade do trabalhador 
brasileiro, que, a despeito de ter e de responder muito 
bem aos programas de treinamento e de capacitação, 
tem evidentemente a dificuldade que decorre da bai-
xa escolaridade média da força de trabalho no Brasil.

Temos ainda a agravar esse problema, sem ne-
nhuma dúvida, a desconexão que ainda existe no Brasil 
do ensino médio com o ensino técnico profissionali-
zante, o que significa dizer que não podemos contar, 
muitas vezes, nessa etapa do processo de formação, 
com a mão de obra e com o capital humano mais trei-
nado para as necessidades do setor produtivo.

O Governo, em boa hora, lança o Pronatec, um 
amplo programa para expandir as matrículas do ensino 
técnico do nosso País e para oferecer especialmente 
ao trabalhador brasileiro a perspectiva de ampliação 
dos programas de qualificação e capacitação.

O Governo faz isso de forma adequada quando 
convoca entidades, por exemplo, do Sistema S, que são 
detentoras de um acúmulo de experiência nessa área, 
e nós temos, no caso da indústria, uma marca que é 
internacionalmente respeitada, a do nosso Senai. Que 
essas instituições, junto ao esforço do Governo e do 
sistema educacional, as escolas técnicas já existentes 
e as que estão previstas, possam ampliar, nos próxi-
mos anos, a oferta de cursos técnicos em nosso País.

Mas eu queria me referir a um artigo do eminen-
te professor Antônio Delfim Netto, essa figura tão lú-
cida, que sempre enriquece o debate no nosso País. 
O professor Delfim Netto traz hoje, em um artigo pu-
blicado na Folha de S. Paulo, uma avaliação sobre a 
importância e a necessidade de os países – inclusive 
os países emergentes – poderem ter política industrial.

É impressionante, meu caro Presidente Casildo 
Maldaner, como ainda existem vozes no Brasil que 
desprestigiam a ideia de que o País possa ter política 
industrial; que leem essa ideia da política industrial, 
minha cara Senadora Ana Amélia, com a visão pre-
conceituosa de que política industrial significa neces-
sariamente eleger setores vencedores, pactuar com a 
ineficiência, quando, na realidade, o conceito da mo-
derna política industrial é um conceito de construir uma 
aliança entre o setor governamental e o setor privado, 
para elevarmos, meu caro Senador Cyro, a competi-
tividade da produção brasileira. Não é pactuar com a 
ineficiência; é muito mais do que isso. É reconhecer que 
essa agenda pró-competitividade é agenda complexa, 
desafiadora, que envolve ações que vão muito além da 
perspectiva ou da área de influência do setor privado.

Veja, por exemplo, o desafio da agenda da inova-
ção no nosso País, gerar a inovação, fazer com que o 
Brasil possa efetivamente compreender que o locus da 
inovação é a empresa e que ainda existe uma grande 
distância entre a academia e a economia em nosso País.

Mas eu fiquei particularmente feliz hoje, quando 
li no artigo do nosso grande e sempre lúcido Professor 
Delfim Netto uma avaliação que diz respeito a mais im-
portante economia do mundo e, seguramente, ainda 
a maior plataforma industrial do mundo, que é a dos 
Estados Unidos da América.

Hoje, por exemplo, o Professor Delfim reproduz 
o teor da mensagem que o Presidente Obama enca-
minhou ao Congresso americano e que reflete a pre-
ocupação daquele país com a sua indústria. E parece-
-me que isso vem em muito boa hora, porque, se lá 
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nos Estados Unidos, na maior economia do mundo, o 
Presidente Obama considera que a defesa da indústria 
nacional é algo fundamental, imaginem compreender, 
por exemplo, que ainda existem no Brasil críticos da 
ideia de uma política industrial.

Vejam o que diz o Presidente Obama na sua 
mensagem – eu não lerei tudo, mas, num certo tre-
cho, ele diz: “Esta nova América começa com o setor 
industrial. Apostamos nos trabalhadores americanos. 
Apostamos na sua engenhosidade. Nesta noite, nossa 
indústria automobilística está de volta. Pudemos trazer 
de volta também os empregos que foram exportados.”

A seguir, explica como vai fazê-lo, ou seja, como 
enfrentar essa realidade da perda de emprego no se-
tor industrial. Diz o Presidente Obama: “1º) modificar 
o sistema tributário que estimula a fuga industrial; 2º) 
aumentar os impostos das multinacionais que produ-
zem no exterior; 3º) reduzir a tributação do setor de 
alta tecnologia; 4º) investigar as práticas comerciais de 
países como a China; e 5º) reafirmar o projeto e dobrar 
as exportações nos próximos cinco anos.”

Termina de forma muito simples essa mensagem 
e, a meu ver, muito estimuladora para países como o 
nosso, que precisam e devem defender a sua indústria.

Esta é a palavra do Presidente Obama: “É tempo 
de pararmos de beneficiar quem produz no exterior e 
exporta emprego e de estimular os que criam empre-
go aqui, na América.”

Vejam como essas palavras soam aos nossos ou-
vidos como a constatação de que o mundo está com o 
acirramento da competição em escala global, sejam os 
Estados Unidos, a grande potência, sejam os países da 
Europa ou a própria China. Como imaginar que, diante 
desse cenário, o Brasil não se prepare para proteger 
essa indústria, que é um patrimônio deste País, que 
é um precioso ativo, construído por sucessivas gera-
ções? Para isso, precisamos realmente de uma política 
industrial ativa que propicie melhor articulação entre 
os esforços do setor privado. 

Eu quero ouvir, com muita satisfação, a nossa 
Senadora Ana Amélia.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Caro Se-
nador Armando Monteiro, eu fico particularmente feliz, 
porque, há pouco, fiz um pronunciamento abordando 
o problema das relações bilaterais no âmbito do co-
mércio com a Argentina, as barreiras que vêm sendo 
feitas e as mudanças das regras do jogo no âmbito do 
Mercosul, que provocam aquilo que é extremamen-
te negativo para o ambiente empreendedor, para a 
chamada segurança jurídica. Eu fico particularmente 
feliz, porque, no dia 30 de janeiro, tive o privilégio de 
ter um encontro, em São Paulo, quando participava 
do Congresso Infra Brasil, para debater exatamente 

os gargalos que temos na área da infraestrutura, que 
são impeditivos de aumentar a competitividade. Não 
havendo logística, pagamos mais caro para produ-
zir. E ele, de novo, revelava essa atualização da sua 
competência, de tudo o que já fez pelo Brasil, com 
uma cabeça cada vez mais moderna, um jovem de 
80 anos. Então, eu fico feliz de ver a lucidez com que 
Delfim Netto aborda, nesse artigo que li hoje, na Fo-
lha de S. Paulo, esse assunto, exatamente pontuan-
do, localmente, as necessidades. Se não houver um 
enfrentamento imediato de ações políticas e de práti-
cas competentes por parte do Poder Executivo, com 
a contribuição desta Casa, do Congresso Nacional e 
também, claro, de todos os empresários, no sentido 
de atualizar essa agenda, nós vamos perder o bonde 
da história, porque a fábrica do mundo passa a ser a 
China, e nós não reagimos. O Brasil inverte a sua forma 
de relação. Continuaremos sendo um exportador de 
commodities, quando poderíamos, com a capacidade 
que temos, gerar empregos, gerar mais receita e mais 
renda para a sociedade brasileira, investindo mais em 
tecnologia, em conhecimento, em educação, sobretudo 
para ter mão de obra. Hoje, temos até apagão de mão 
de obra, com ingresso de muitos empregados vindos 
de fora para suprir as necessidades do mercado in-
terno. Imaginem se tivéssemos uma política industrial 
sendo aplicada adequadamente, como defendeu o 
Ministro Delfim Netto nesse brilhante artigo de hoje, 
que V. Exª verbaliza, reproduzindo, dando repercussão 
maior, usando essa tribuna. Eu o cumprimento, Sena-
dor Armando Monteiro, porque essa é a agenda de 
que nós não podemos abrir mão. Como se diz, água 
morna em pedra dura tanto bate até que fura. Temos 
de continuar falando nesse assunto. Eu o cumprimento, 
Senador Armando Monteiro.

O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE) – 
Muito obrigado, Senadora Ana Amélia. Sei que com-
partilhamos das mesmas preocupações.

Queria, ao final, apenas lembrar a esta Casa a 
importância desse debate e, mais do que isso, subli-
nhar o sentido de urgência de algumas medidas que 
precisam ser efetivamente implementadas, sob pena de 
perdermos ainda posições na indústria do nosso País.

É tempo, portanto, de darmos um sentido maior 
de urgência a essas medidas, sobretudo àquelas que 
estão contidas no Plano Brasil Maior. Ele nos parece 
muito bem concebido, mas essas medidas precisam 
ser implementadas de forma mais rápida, porque esse 
desafio a que assistimos em escala global nos impõe 
uma agenda pró-competitividade.

Tenho certeza de que esta Casa, pela compreen-
são dos nossos Pares, haverá de dar uma contribuição 
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importante a esse debate, para que o Brasil não perca 
esse patrimônio de gerações, que é a nossa indústria.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) – Mais uma vez, meus cumprimentos a V. 
Exª, Senador Armando Monteiro, que, como sempre, 
aliás, traz brilhantismo a esses temas.

Ainda ontem, na Comissão de Assuntos Econô-
micos, V. Exª contornou e fez com que todos votassem 
a favor de uma tese extraordinária, que é o Código de 
Defesa do Contribuinte. Por isso, meus cumprimentos.

Se os Estados Unidos já se preocupam em man-
ter seu setor industrial, que dirá nós, então, que somos 
um país emergente? 

Muito obrigado.
Com a palavra o eminente Senador Inácio Ar-

ruda, que tem permuta com o Senador Vital do Rêgo.
Com a palavra V. Exª pelo tempo regimental. 
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na mesma 
linha do Senador Armando Monteiro, mas com outro 
viés, digamos assim, porque considero que temos que 
aperfeiçoar os mecanismos internos do nosso País 
para que consigamos desatar o nó que faz com que 
o Brasil seja superavitário com toda a América do Sul 
e seja deficitário com os Estados Unidos da América, 
e superavitário com a China. Nós somos superavitá-
rios com a China, com essa fábrica do mundo, mas 
somos deficitários com os Estados Unidos, que estão 
em decadência.

Esse é um debate que coloca o problema para 
nós, brasileiros, em relação ao mundo desenvolvido e 
em desenvolvimento, tudo para não perdermos esse 
passo muito importante. Quer dizer, ao mesmo tempo 
em que amplia os setores de serviço, de comércio, a 
atração de empreendimentos, o Brasil atrai também 
o comércio externo. Nós compramos mais de todo 
mundo, e é bom que a gente compre. Não é ruim que 
o Brasil compre, pois isso também melhora e aperfei-
çoa a nossa economia. Mas é muito importante que 
o País não entre numa situação de perder espaço na 
área da produção industrial, na área de produção que 
permite saltos maiores.

E digo que falo no mesmo sentido porque agora, 
neste instante, a Presidenta Dilma Rousseff está sobre-
voando o Nordeste brasileiro, precisamente Pernam-
buco e o Estado do Ceará. Está ali na nossa fronteira, 
tratando da construção do canal do São Francisco, 
tratando da construção da Transnordestina, que são 
investimentos de grande porte que envolvem o Governo 
e o setor privado brasileiro. Mas temos um problema 
de atraso nessas obras, que estão retardatárias. 

A Presidenta disse agora, em Porto Alegre, minha 
cara Ana Amélia, que temos que pisar no acelerador, 
que temos que acelerar o desenvolvimento e o cres-
cimento econômico para diminuir as desigualdades. 
Disse-nos que não há incompatibilidade entre a ques-
tão ambiental e o desenvolvimento. E é verdade. Não 
há mesmo. Temos que pisar no acelerador. Mas, para 
pisar no acelerador, precisamos examinar quais são 
os entraves que impedem que uma ferrovia que liga 
parte significativa do Nordeste brasileiro possa andar 
em passos mais largos.

Mas, mais do que isso, nós construímos, em Sal-
gueiro, por iniciativa do Presidente Lula, o que hoje é a 
maior fábrica de dormentes do mundo, porque até os 
dormentes estávamos importando. Então, passamos 
a produzir dormentes.

Sr. Presidente, não tem grande novidade na pro-
dução de dormentes, não há uma larga inovação tec-
nológica para a produção de dormentes, mas não 
produzíamos nem dormentes. Voltamos a produzi-los.

Mas, enquanto vendemos o ferro gusa para a 
China, para Cingapura, para o Japão, para a Coréia, 
exportamos o ferro gusa e importamos os trilhos, Se-
nadora Ana Amélia. Qual é a tecnologia de trilho? 

A tecnologia de trilho, em última instância, é a 
seguinte: tem que ter escala de produção, não é ino-
vação tecnológica. É claro, todos os dias põe-se ali 
algo a mais, conecta-se alguma coisa no trilho, abre-
-se uma laminazinha especial de um aço de tipo ino-
vador e agrega-se um valorzinho qualquer. Mas não 
há inovação. Precisa-se de uma grande escala. E 
quem tem grande escala é um país continental como 
o Brasil. Se renovar sua malha ferroviária, aí, sim, terá 
grande escala. 

E aí o nosso produtor, a nossa empresa, a nos-
sa indústria não podem furtar-se, têm que ter ousadia. 
Uma Vale do Rio Doce, uma Companhia Siderúrgica 
Nacional, uma Usiminas, uma Cosipa, essas unidades 
não podem acovardar-se. 

Aqui, falamos: a China vai nos vender. E nos 
vende mesmo. Se não for a China, será a América do 
Norte. Se não for a América do Norte, será a Coréia. 
Será qualquer um. É assim no comércio internacional. 
Depois, vão acusar os americanos de dumping? Não 
tem como acusá-los. Com aquelas bombas atômicas 
que eles têm, vão acusá-los de dumping como?

Às vezes ficamos aqui querendo acusar a China, 
daqui a pouco vamos acusar a Índia, daqui a pouco 
vamos acusar a Indonésia, porque produzem em larga 
escala – eles têm uma mão de obra extraordinária, gi-
gantesca, de bilhões de pessoas. É evidente que eles 
têm preços baixos, mas nós podemos ter preços baixos 
aqui também, nós podemos ter. Nós temos capacidade 
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para ter preços mais do que competitivos, podemos 
fazer isso aqui. Precisamos deixar de falar dos outros 
e começar a fazer aqui, precisamos responder aqui 
às nossas necessidades. Nós temos capacidade para 
isso, e nós temos de enfrentar esse dilema do desen-
volvimento nacional. 

O que é caro aqui, e não se fala nisso, o que é 
um escândalo, o que é um crime contra o Brasil, e 
permanece contra o Brasil, é este tipo de assalto per-
manente, de 24 horas: são as nossas taxas de juros. 
As quedas que vêm acontecendo são pequenas, mas 
são louváveis, porque é louvável qualquer iniciativa 
para reduzir essa ganância monumental que nos levou 
a pagar agora, dia 31 de dezembro, R$236 bilhões – 
isso foi o que pagamos só de juros, só juros! Puxa vida, 
Presidente, só de juros nos levaram isso! 

Isso nos obriga a realizar superávits primários 
brutais. Não há, não conheço, não ouvi falar... Os 
americanos estão tentando alcançar algum superávit, 
mas não têm, não conseguem, não realizam, porque 
sabem que a geração de superávit significa diminuir 
serviço, diminuir qualidade, afundar suas economias. 
E nós, que conseguimos retomar o crescimento, esta-
mos mantendo ainda os mecanismos da velha política 
ortodoxa neoliberal, que nós precisamos superar para 
poder pisar no acelerador, para poder romper abismos 
que ainda nos atormentam.

Eu vejo a minha cidade de Fortaleza: nós precisa-
mos chegar a 100% de esgotamento sanitário na cidade 
de Fortaleza, precisamos de esgoto com tratamento 
na cidade. Como é que eu falo em meio ambiente se 
eu não trato os esgotos da minha cidade? A cidade 
de São Paulo, a maior cidade da América do Sul, só 
trata metade dos esgotos: grande parte da periferia 
em São Paulo é esgoto a céu aberto, no meio da rua!

Como é que, numa área nobre, em parte do fa-
moso rio Pinheiros, onde tem uma ponte que o Brasil 
inteiro é obrigado a ver todo dia, que é a ponte estaia-
da de São Paulo, como é que se consegue resolver o 
problema do rio Pinheiros? É um mau cheiro perma-
nente, porque é um esgoto; aquilo é um esgoto a céu 
aberto, na maior cidade da América do Sul.

Assim é no Rio de Janeiro. Em Belo Horizonte, 
que é uma cidade planejada. Transformou-se nisso. 
Assim é Salvador. Não conseguiram as cidades bra-
sileiras mais importantes, mais desenvolvidas, com 
maior renda per capita, resolver problemas simpló-
rios de saúde pública: tratar os esgotos, ter uma rede 
adequada de tratamento de esgotos.

Não conseguimos dar esse passo. Por quê? Por-
que nos sangram anualmente com bagatelas de juros 
desta ordem: R$236 bilhões de juros nós pagamos. 

Agora, em 31 de dezembro, foram embora do nosso 
País. Abandonaram-nos com R$236 bilhões. 

Então, acho que esse é o problema. Não adianta 
olhar para a China. Nós vamos culpar os chineses? 
Vamos culpar os americanos? Nós vamos culpar os 
indianos? Os europeus? É claro que eles tiveram a 
política imperial. Foram eles que determinaram essas 
políticas que copiamos, às vezes estupidamente, mas 
copiamos, no Brasil. Fomos, em alguns momentos, le-
vados a anunciar que o que era bom para eles era bom 
para nós. Não era. Não era verdade. Nós tínhamos que 
desenhar o nosso projeto de desenvolvimento. 

E isso vale para as cidades. Nós tínhamos que 
ter um planejamento permanente, estratégico, nacio-
nal, e buscar aplicar esse plano de forma ousada, per-
manentemente. Desse ponto de vista, eu considero o 
pronunciamento da Presidente Dilma, em Porto Alegre, 
um dos mais importantes do seu Governo, porque vai 
nos levar à Rio+20. E a Rio+20, em alguns setores, 
Sr. Presidente, vinha sendo preparada como sendo o 
momento de dar uma parada no desenvolvimento dos 
que estão querendo alcançar alguma qualidade de vida 
mais adequada para os seus povos.

Eu tenho a opinião de que a nossa Presidente 
deu uma mudada no rumo do discurso da Rio+20, 
enfrentando esse debate. Que tem que ter planeja-
mento, que tem que ter aceleração do crescimento 
e do desenvolvimento. E isso nós agregamos. Preci-
samos chegar também na política macroeconômica, 
tratar destes problemas cruciais: juros, que estão em 
queda e devem cair mais, e o chamado mercado, que 
diziam que era a salvação da lavoura em tudo quanto 
é lugar. Desse ponto de vista, Lula fazia muita graça 
com eles, que perguntavam onde eles estavam para 
salvar a Europa, os Estados Unidos e outras nações 
em que eles davam pitaco a toda hora. Chegou ao 
ponto de que, na Europa, quando as agências de risco 
começam a baixar a nota das instituições financeiras 
daqueles países, Presidentes como Sarkozy, Merkel e 
outros vão para a imprensa dar coletivas, desancando 
as agências de risco.

Quando falávamos isso aqui, diziam: “Não, esse 
pessoal é o mais importante. Eles entendem tudo de 
mercado, e o mercado – você sabe – resolve tudo”. 
Mas foi visto que não resolve; eles não resolvem tudo. 
Senão, teriam resolvido as questões nessas nações, 
e não conseguiram resolver. 

Por isso, Sr. Presidente, considero que nós temos 
que reforçar a mobilização social com esse conteúdo, 
porque essa mobilização tem o sentido de fazer pres-
são nacional no rumo do desenvolvimento. Ela é muito 
importante para uma Presidenta de cunho democrá-
tico e popular, como o é a Presidenta Dilma. E nós 

75ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 01295

temos que estar nesse processo de reforço da nossa 
Presidenta e de mobilização da sociedade, porque é 
com essa mobilização que a gente respalda politica-
mente a nossa Presidenta para que ela possa adotar 
uma política de mudanças na área macroeconômica, 
sistemática, permanente, com o equilíbrio necessário, 
mas com a ousadia, que é mais exigente ainda. Acho 
que esse é o curso.

Estou discutindo o tema olhando para a nossa 
região, para o Nordeste, olhando para o esforço extra-
ordinário que nós estamos fazendo ali e que, muitas 
vezes, é estancado por essa política macroeconômi-
ca que nos impede de dar a velocidade necessária na 
construção das ferrovias, hidrovias, da ligação nossa 
do canal do São Francisco.

Muitas vezes pensamos: “Puxa vida! O que está 
impedindo? Qual é a trave?” A trave é o recurso na 
ponta: “Está aqui. Nós estamos fazendo a obra e o 
dinheiro está ouvindo a conversa, para garantirmos 
suprimento permanente para o nosso desenvolvimen-
to”. Essa é uma estratégia muito importante para nós, 
Sr. Presidente. 

Estamos confiantes na nossa Presidenta e sabe-
dores de que temos que cumprir um grande papel de 
mobilização social, de convencimento da sociedade, 
de mobilização da sociedade, para enfrentar, além do 
seu problema cotidiano, que é o dia a dia de cada um, 
e também olhar para o futuro do nosso País; e o futuro 
exige mudanças mais ousadas na política macroeconô-
mica, para permitir que a gente deixe de comprar trilho. 
Nós não temos que comprar trilho. Trilhos até as fábri-
cas de arame farpado, lá do Ceará, têm condições de 
fazer, até as fábricas de arame farpado, com ousadia; 
e acho que temos que superar isso e deixar de colo-
car para os outros os nossos problemas, como sendo 
eles que estão impedindo que a gente cresça. Somos 
nós. Nós temos capacidade. Vamos juntar a energia e 
a força para fazê-lo aqui no nosso País.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) – Agradeço as palavras de V. Exª.
A análise de V. Exª, Senador Inácio Arruda, cha-

mou-me a atenção. Inclusive não sabia, o Brasil ex-
porta minério para China, para Coreia, para esses 
países todos, fazem trilhos e o Brasil compra trilhos de 
lá! Isso para mim foi uma grande novidade. Se o Mi-
nistério do Desenvolvimento estiver assistindo a isso, 
hoje, naturalmente vai convocar a Vale do Rio Doce, 
a Companhia Siderúrgica Nacional para que possam 
encontrar algum caminho para nós, que temos tanta 
carência dessa logística no País.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Pela ordem, com muita honra, o Se-
nador Humberto Costa antes de dar sequência ao 
próximo orador.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Só para pedir a V. Exª 
que registre o meu voto na Ordem do Dia como “sim”, 
favorável á condução do indicado ao Cade.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) – Será anotada a observação de V. Exª, 
Senador Humberto Costa.

Na sequência, temos agora inscrita a Senadora 
Angela Portela. (Pausa.)

Senador Ivo Cassol, com muita honra, pelo tem-
po regimental.

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, é com imensa alegria 
e satisfação que ocupo a tribuna desta Casa, pela pri-
meira vez, neste ano de 2012.

Ao mesmo tempo em que cumprimento os nobres 
colegas, quero também nesta oportunidade cumprimen-
tar os servidores desta Casa, que nos acompanham, 
que nos assessoram no nosso trabalho no dia a dia.

Também com alegria eu quero aqui deixar o nos-
so abraço e cumprimentar meus irmãos do Estado de 
Rondônia. Quando falo meus irmãos, são todos os 
cidadãos do nosso Estado de Rondônia e do Brasil.

Sr. Presidente, nesta oportunidade, quero aqui 
fazer um alerta, em nível nacional, da situação crítica 
que o meu Estado vive no cenário político, porque, 
infelizmente, ali a gestão pública estadual é um caos.

Sr. Presidente, infelizmente, prometeram, nas 
eleições de 2010, uma nova Rondônia. E olhe o que 
fizeram e estão fazendo com o nosso Estado! O Se-
cretário Adjunto da Secretaria de Saúde do nosso 
Estado está preso. O assessor particular que mora-
va junto com o governador ainda está preso. Houve 
desvio de milhões e milhões de reais na pior área: 
da saúde. Esses recursos poderiam estar comprando 
Cibalena, remédios, material de penso. Infelizmente, 
as nossas unidades hospitalares estão com falta de 
profissionais e de material para atendimento e muitas 
pessoas estão morrendo nos corredores. Levaram ao 
Jornal Nacional e colocaram na imprensa nacional a 
propaganda de que iriam resolver o problema da saú-
de, mas está um caos.

O que está faltando mesmo no Estado é gestão; o 
que está faltando, na verdade, no Estado, é comando; 
o que está faltando é o governador assumir as rédeas 
do nosso Estado e governar de verdade.
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Sr. Presidente: o senhor, que foi Governador do 
Estado de Santa Catarina, Senador e Deputado Fede-
ral, sabe que, quando o governador de um Estado vai 
ao BNDES, a uma instituição financeira buscar dinheiro 
emprestado, com certeza é porque está com dificuldade 
financeira ou precisando de dinheiro para investir. Mas 
é incrível o que acontece no meu Estado. Eu fiquei oito 
anos como governador. Peguei o governo com folha 
de pagamento atrasada; o DER não tinha máquina; a 
Polícia Militar vivia com o pires na mão, pedindo desde 
gasolina a caneta e todo tipo de material para o dia a 
dia. Ao mesmo tempo, a estrutura governamental era 
capenga até pela falta de profissionais. E nós fizemos 
concurso, sem pegar um tostão. Em oito anos, nós 
pegamos um financiamento de R$40 milhões para 
comprar 200 ônibus e R$152 milhões para infraestru-
tura urbana na pavimentação asfáltica, e parte desse 
investimento foi o governo atual que fez.

Por incrível que pareça, entregamos um governo 
enxuto, a máquina andando, havia gestão. E o governo 
do Estado de Rondônia mandou para a Assembleia Le-
gislativa a Lei Estadual nº 2.538, do dia 11/08/2011, e 
a Assembleia Legislativa aprovou-a, porque não que-
ria atrapalhar de maneira nenhuma a gestão do atual 
governo. Esta Lei 2.538, gente, dá isenção de R$1 bi-
lhão para as usinas hidrelétricas do rio Madeira, para 
a construção da linha de transmissão, R$1 bilhão! Um 
bilhão de reais, gente! Quando um governo, ou mu-
nicipal ou estadual, dá isenção é porque não precisa 
de dinheiro, é porque tem dinheiro sobrando, gente! 
Não, é o contrário, deu R$1 bilhão, Casildo, meu De-
putado, meu Presidente. Desculpe-me pela intimidade 
de chamá-lo Casildo, porque o senhor me conhece 
desde garoto, lá de Maravilha, Santa Catarina. Quero 
mandar um abraço a todos os catarinenses em seu 
nome. Mas R$1 bilhão deram de isenção. Eu fiquei o 
tempo inteiro segurando para não dar isenção, porque 
já está incluída no preço, já está embutida no projeto, 
já está embutida no leilão público. Deram R$1 bilhão 
para gerar emprego em São Paulo, gerar emprego no 
Rio, gerar emprego nos grandes centros, porque a 
energia vai vir para cá. Nada mais, nada menos que 
para grandes empreendimentos financeiros que têm 
muito dinheiro. E foi dado com recurso público, mas, 
graças a Deus, o Ministério Público do meu Estado, o 
Tribunal de Contas do meu Estado e a Justiça do meu 
Estado meteram a caneta e mandaram cancelar. Mas, 
infelizmente, o secretário-adjunto, que devia estar na 
rua, que é o popular Bocão do meu Estado, Wagner 
Bocão – cito aqui o nome – aprovou, por meio de te-
leconferência, no Confaz, a isenção de R$1 bilhão. A 
Justiça canetou, mandou cancelar a isenção Mas, infe-

lizmente, as empresas, mesmo assim, estão brigando 
em instâncias maiores, e o Estado vai sair no prejuízo.

Pasme agora com o que aconteceu, Sr. Presiden-
te; pasme com o que está acontecendo! No final do 
ano, o governador do Estado manda um projeto para 
a Assembleia Legislativa, um projeto para fazer um fi-
nanciamento junto ao BNDES de R$542,627 milhões, 
para pegar emprestado. Chega a dívida do Beron, que 
era de R$48 milhões e devolveram R$548 milhões! 
Em 12 anos, já pagamos quase R$2 bilhões. E ainda 
há mais 18 anos para pagarmos. São mais de R$3 bi-
lhões que estamos devemos. Já pagamos R$2 bilhões, 
faltam mais R$3 bilhões, 18 anos, a dívida do Beron.

Mas é só isso que o governador tem? Não. Ele já 
tem três financiamentos aprovados. Um aprovado por 
esta Casa, no mês de dezembro, de US$6 milhões, 
que dá em torno de R$10 milhões. Um de R$111 mi-
lhões, que é contrapartida do PAC I, de água e de es-
goto, que eu consegui com a, na época, Ministra Dil-
ma, que hoje é a nossa Presidente do Brasil, R$539 
milhões. Em contrapartida, o Estado está colocando 
R$111 milhões. Esse dinheiro está na Caixa Econô-
mica para ser utilizado.

Não bastasse isso, Sr. Presidente, há mais um 
financiamento de R$168 milhões, que é para infraestru-
tura. Somando esses três, dá R$289 milhões. E R$289 
milhões mais R$542 milhões, temos um montante de 
R$831 milhões. É o Estado de Rondônia que está sen-
do comprometido, suas futuras gerações.

Mas é só isso, Sr. Presidente? Não! E o juro des-
se dinheiro? O juro da carência; são dois anos, são 
três anos? Se for de dois a três anos, vamos colocar 
mais R$169 milhões. E R$169 milhões com R$831 mi-
lhões, para começar a pagar a conta, nós já devemos 
um R$1 bilhão. E aí o governo do Estado dá um R$1 
bilhão de isenção.

Pasmem: até agora, o governo do Estado não teve 
a coragem de fazer a revogação daquela lei estadual, 
para que consiga terminar de vez a mordomia, esse 
conforto que deram com o dinheiro público do nosso 
Estado para um consórcio, que foi a Rondônia ganhar 
dinheiro para fazer as usinas hidrelétricas.

Após as usinas, sabe o que vai ficar, Sr. Presiden-
te? Vai ficar desemprego, vai aumentar a marginalidade, 
vai faltar recurso para gerar renda e riqueza. É a res-
saca como aconteceu em Foz do Iguaçu, na época de 
Itaipu. É a ressaca como aconteceu em várias outras 
localidades, em outros Estados, por esse rincão afora. 
E aí o governo do Estado dá R$1bilhão de isenção.

Parabéns à Assembleia Legislativa, que me re-
cebeu na semana passada, o Presidente Hermínio, 
todos os deputados estaduais. Fui lá fazer um alerta. 
E estou fazendo um alerta para todos os Poderes, des-
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de o Presidente até os desembargadores do Tribunal 
de Justiça do meu Estado, para o Ministério Público 
do meu Estado. 

Fui recebido, na semana passada pelo Presi-
dente do Tribunal de Contas, Dr. Euler, pelos demais 
conselheiros, pela Procuradora Drª Érika, quando os 
alertava para o grave problema que o Estado de Ron-
dônia vai enfrentar no futuro. Ao tempo em que con-
trai uma dívida de R$1bilhão, vai ter que pagar juros 
anuais e mais uma parte do principal, inviabilizando, 
Srs. Servidores Públicos do meu Estado, no futuro, 
até o contracheque, ou seja, o salário dos senhores. 
O mesmo aconteceu com a dívida do Beron. Não sei 
se V. Exªs recordam quando o Estado era administra-
do pelo mesmo time, pela mesma equipe que está aí 
hoje e que o levou ao caos.

Quantos anos demoramos para poder resgatar 
a credibilidade, devolver a autoconfiança e o estímulo 
para as pessoas do nosso Estado? Foram anos, Sr. 
Presidente!

O Presidente da Assembleia Legislativa, Depu-
tado Hermínio, marcou, para a próxima terça-feira, dia 
14, uma audiência pública, em que estarei presente, 
mostrando números e dados de como querem levar ao 
caos o nosso Estado, da maneira que querem pegar 
dinheiro. Não tenho nada contra construções; mas para 
construir presídio? Estamos precisando sim, mas cadê 
a contrapartida do Governo Federal? Porque estamos 
cedendo para o Brasil a energia de que o Brasil precisa. 
Vão construir mais hospitais em Ariquemes? Também 
quero. Também quero que construa mais hospitais em 
Guajará Mirim. Mas cadê a contrapartida do Governo 
Federal para essas obras estruturantes de que o Brasil 
está precisando, que é energia elétrica?

Estão fazendo financiamento para essas obras, 
e sou a favor, mas não para pegar financiamento. Que 
venha para cá o Governo do Estado e una toda a ban-
cada federal, porque estamos unido aqui, e vamos jun-
tos à Presidente Dilma, para que o Governo Federal, 
o Ministério da Saúde cumpra o compromisso assu-
mido comigo lá atrás, que era dar R$35milhões para 
equipar o hospital de Cacoal e que não foi cumprido; 
só ficou na conversa.

Aí faço uma pergunta, e fica uma reflexão a ser 
feita: vão construir mais um presídio, mas quem vai 
contratar os agentes penitenciários, quem vai pagar a 
alimentação? Vão construir mais hospitais – e sou a fa-
vor –, mas quem vai tocar esse hospital? Nós deixamos 
um hospital pronto na cidade de Cacoal, com 30 leitos 
de UTI, com 180 leitos de enfermaria e, atualmente, só 
há 10 leitos de UTI funcionando lá, Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores. Construímos um hospital na cidade 
de São Francisco. Faz mais de um ano e três meses 

que foi entregue esse hospital, e até agora o Governo 
do Estado não conseguiu colocá-lo para funcionar. E 
pega-se financiamento para construir mais obras, para 
reformar delegacias, batalhões e etc., etc.

Agora deixo uma reflexão para todos os sindica-
listas, para todas as lideranças, para os Deputados do 
meu Estado: construir não é difícil, mas quero saber 
quem vai tocar. Não adianta pensar que o Governo 
Federal vai colocar dinheiro para tocar, porque isso é 
conversa para boi dormir. Não vai colocar nada! Aqui, 
para tirar dinheiro, gente, é difícil! Aqui, é uma chora-
deira, uma miséria. É uma humilhação o que o Senado 
passa, os Senadores e os Deputados Federais. São 
umas migalhas que a gente leva para o nosso Estado, 
e a gestão dos nossos Estados é fundamental para o 
sucesso do gestor público, para o político. Infelizmente, 
não é isso que está acontecendo.

O nosso Estado está se afundando. Está em um 
mar de lama. É corrupção para todos os lados. São 
coisas erradas para todos os lados. O Governador não 
tem coragem de fazer uma faxina, porque infelizmente o 
cunhado dele está envolvido, é o mandachuva de toda 
essa quadrilha do desvio dessa corrupção no Estado. 
Todo mundo sabe porque já falei aqui desta tribuna o 
nome dessa pessoa.

Infelizmente, estão fazendo um financiamento de 
R$1 bilhão. Em contrapartida, deram, na Lei nº 2.538, 
R$1 bilhão de isenção. E a cara de pau do Governa-
dor do meu Estado! Teve a coragem de ir à imprensa 
local, em um canal de televisão, para dizer que foi o 
ex-Governado quem deu o incentivo. Engraçado! Se eu 
tivesse dado incentivo lá atrás, com certeza, a liminar, 
a decisão judicial teria saído contra mim ou contra o 
Governador João Cahulla.

Tenho aqui nas mãos: a Lei é nº 2.538, do dia 11 
de agosto de 2011, aprovada pela Assembleia Legisla-
tiva, a não ser que, de repente, esse documento assi-
nado que diz “Confúcio Moura, Governador do Estado 
de Rondônia” talvez tenha sido assinado pelo assessor 
dele que está na cadeia ou, de repente, pelo Secretário 
de Saúde, que também está na cadeia, ou, de repente, 
está assinado pelo cunhado dele, que está escondido 
por aí porque pode ser preso em qualquer instante.

Essa lei foi o Governo do Estado de Rondônia 
que redigiu e mandou para a Assembleia Legislativa. 
Os Deputados acabaram aprovando porque o Gover-
nador falou que estavam atrapalhando. Muitas vezes, 
bota a culpa em cima dos Deputados, como muitas ve-
zes também, por falta de gestão em algum Ministério, 
bota a culpa nesta Casa porque, de repente, demora 
para aprovar algum projeto.
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Lá, aprovou, Sr. Presidente, esse projeto de isen-
ção de R$1 bilhão. Até agora não tiveram coragem de 
revogar essa lei.

Quero fazer um pedido para todos os sindicalis-
tas que representam os servidores públicos do nosso 
Estado, para as demais instituições e poderes do meu 
Estado de Rondônia, quero aqui fazer um pedido para 
o Presidente, o Vice-Presidente e a equipe do BNDES. 
É muito fácil e muito cômodo para o Governo Federal 
colocar dinheiro do BNDES à disposição dos Estados, 
para simplesmente não atender a demanda que é obri-
gação do Governo Federal.

Sr. Presidente, a metade, mais da metade dos 
presos do meu Estado é por tráfico de droga, e tráfi-
co de droga é responsabilidade também do Governo 
Federal. E quem está pagando os custos somos nós.

Os hospitais estão superlotados por causa das 
usinas. E a contrapartida das usinas, aí sim, aí é igual 
perna de cobra, todo mundo fala que tem e ninguém 
vê. Vou dar um nome aqui.

A usina de Jirau assinou compromisso conosco 
no Palácio do Planalto, juntamente com o Presidente 
Neodi, na época deputado estadual, juntamente com 
o meu líder na Assembleia, Deputado Tiziu, e o João 
Carlos, meu secretário, de R$90 milhões, como contra-
partida da parte deles – a mais. Eram 45 para presídio 
e 45 para saúde. Cadê esses convênios? Cadê essas 
obras? A maioria não foi feita. E as coisas rolam soltas.

Agora vamos trocar R$1 bilhão por uma miséria 
de R$ 90 milhões? Não; nem por isso trocaram. Tro-
caram por muito menos. E aí é que está a dificuldade 
que temos pela frente.

Portanto, quero aproveitar para fazer aqui uma 
retrospectiva. Eu fiz uma retrospectiva do sucesso que 
tivemos na administração quando fui Governador, da 
maneira que esse governo que está lá pegou a admi-
nistração após Ivo Cassol e da maneira como infeliz-
mente está tocando hoje.

De um lado, Srªs e Srs. autoridades, Srªs e Srs. 
Senadores, dá R$1 bilhão de isenção. Eu não estou 
contra o Estado, não! Vamos fazer esses consórcios 
pagarem esse ICMS, para poder fazer os investimen-
tos necessários, e não dar R$1 bilhão. Sabe quanto 
representa esse R$1 bilhão, Sr. Presidente, para já 
encerrar? Dois bilhões de reais.

Aí alguém vai fazer essa conta. Mas como R$2 
bilhões? É R$1 bilhão de isenção. Por que daria R$2 
bilhões a conta que o Senador Ivo Cassol está fazendo?

É muito fácil fazer essa conta. Está dando R$1 
bilhão de isenção para os dois consórcios e mais a 
construtora da linha de transmissão. Um bilhão. E ao 
mesmo tempo, Sr. Presidente, que deu R$1 bilhão de 
isenção, está indo buscar R$1 bilhão no BNDES, com 

juro e correção. Não é ao todo R$1 bilhão hoje, mas 
com juro e correção vai dar. Então quer dizer que R$1 
bilhão que deixou de arrecadar mais R$1 bilhão com 
que endividou o Estado, temos R$2 bilhões. É esse o 
prejuízo que o Estado do Rondônia tem.

Deixou de arrecadar R$1 bilhão – esse nunca 
mais vai se ver; vai ser igual a perna de cobra, a não 
ser que o governador mande esse projeto, revogue 
essa lei e cumpra a determinação judicial – e parabéns 
para a Justiça do nosso Estado. E o outro R$1 bilhão, 
com certeza, não precisa ser financiado, porque vai 
entrar esse dinheiro nos cofres públicos do Estado de 
Rondônia e poderão ser feitos hospitais nessas cida-
des de que falei e também poderá aumentar o salário 
dos servidores públicos e ajudar o desenvolvimento e 
o progresso no nosso Estado.

Por isso, agradeço a atenção de vocês, um abraço 
e até a próxima oportunidade, se Deus assim o permitir.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – O Senador Ivo Cassol volta, neste ano 
de 2012, em sua primeira apresentação, energizado; 
energizado em relação à defesa do seu Estado da 
Rondônia. Meus cumprimentos.

Na sequência dos oradores, temos aqui, pela or-
dem de inscrição, o Senador Walter Pinheiro. 

Como não se encontra, na sequência, temos o 
Senador Vital do Rêgo, em permuta como Senador 
Inácio Arruda.

Antes disso, ouço, pela ordem, o eminente Presi-
dente da Comissão de Assuntos Econômicos, Senador 
Delcídio do Amaral.

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Pela ordem, 
Sr. Presidente, só para registrar, pois eu não estava 
presente hoje quando da votação pela recondução do 
Dr. Ricardo Ruiz como Conselheiro do Cadê, que nós, 
inclusive, tivemos oportunidade, ontem e no final do 
ano passado, de sabatinar. 

Eu não estive presente hoje na votação nominal 
aqui no plenário, mas quero registrar a qualificação 
profissional, a qualidade intelectual do Dr. Ricardo 
Ruiz. Só lamento que não pude estar presente, mas 
registro, mais uma vez, o acerto da Comissão de As-
suntos Econômicos, dos Senadores e Senadoras da 
Comissão de Assuntos Econômicos. Quem relatou a 
indicação do nome do Dr. Ricardo Ruiz foi o Senador 
Armando Monteiro, e não tenho dúvida de que o Cade 
vai estar muito bem representado com a recondução 
do Dr. Ricardo Ruiz para mais um mandato à frente 
do Cade, uma instituição que tem extrema relevância 
e importância no nosso País.

Muito obrigado, meu caro Senador Casildo Mal-
daner.

79ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 01299

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Eu gostaria de já fazer o mesmo assen-
tamento que V. Exª faz, Senador Delcídio do Amaral. 
Ainda ontem foi votada a indicação dele, na presença 
de V. Exª e com a relatoria do Senador Armando Mon-
teiro. E também gostaria até de fazer um registro, um 
assentamento na Casa, não só da observação de V. 
Exª, mas também do aniversário de V. Exª, ilustre Pre-
sidente da nossa Comissão de Assuntos Econômicos. 
A Casa cumprimenta V. Exª.

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– Obrigado, Senador.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Com a palavra V. Exª, Senador Vital 
do Rêgo.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, eu gostaria de, antes, justificar 
ao Senador Delcídio a sua ausência. Ele não precisa 
justificá-la, até porque o Brasil inteiro, e principalmente 
Mato Grosso do Sul, passarão num eco só a justificar a 
ausência do Senador à sessão, como agora há pouco 
informava. O Senador está recebendo do Mato Grosso 
do Sul e dos seus companheiros, dos seus amigos, os 
efusivos parabéns por mais uma data natalícia. Que 
Deus o proteja, Senador Delcídio do Amaral, e que o 
mantenha sempre assim com esse caráter, essa hon-
radez, esse espírito público, essa grandeza de homem 
que V. Exª é!

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– Obrigado, Vital.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – Sr. 
Presidente, a vida nos reserva momentos de alegria 
como este de cumprimentar o Senador Delcídio, mas 
também nesse dínamo do nosso viver, do nosso coti-
diano, temos que externar momentos de dor, de pesar. 
A violência toma conta deste País. A cada momento 
em que ligamos uma emissora de televisão, de rádio, 
abrimos um jornal, conectamo-nos à Internet, tem lá as 
manchetes mostrando a realidade da violência neste 
País. E esta violência ataca a todos nós. Muitas ve-
zes, estamos na nossa casa, no nosso apartamento, 
no conforto do nosso lar, olhando as tragédias alheias 
e pensando: ora, ela não chega perto de mim, estou 
imune a isso. Ledo engano! Ledo engano!

Ontem, recebi a notícia do sequestro de um pa-
rente meu na Paraíba e ficava impressionado como um 
Estado pacato até bem pouco tempo, hoje, é um dos 
Estados mais violentes de todo o território brasileiro. 
E chegou perto de mim, chegou na minha casa, che-
gou na minha família, chegou a um jovem de 31 anos 
de idade, que chegava em casa, Senador Armando 
Monteiro, para jantar com a sua esposa e foi interpe-

lado por dois marginais, três ou quatro, entre eles dois 
menores, que o colocaram na mala. E simplesmente, 
segundo um dos bandidos, iam vender o carro por R$5 
mil de Bruno Ernesto do Rêgo Morais.

Um jovem, de 31 anos, perdeu a vida porque o 
marginal entendeu de roubar seu carro e vender R$ 5 
mil porque precisava pagar uma dívida de três mil. Re-
cebeu dois tiros: um na nuca. Às três horas da manhã 
seu corpo foi encontrado. Sua família, que é a minha 
família, está vivendo momentos de extrema dor. 

Gostaria de, nesta tribuna, prestar uma home-
nagem e fazer uma reflexão: para onde nós vamos? 
Aonde nós vamos? Como é que nós vamos conviver 
com esse estado de violência que chega a todos nós. 
Parece que a vida se tornou algo banal em que se 
pode tirar uma vida para resgatar uma dívida de três 
mil ao vender um carro por cinco mil. 

Esse é o quadro de violência que afeta não só 
a Paraíba, mas o Brasil inteiro. Lamentavelmente, o 
nosso Estado está entre aqueles que hoje detêm o 
infausto título de campeão da violência.

Mas são essas as coisas da vida que nos fazem 
imaginar que somente Deus responde com nossa fé, 
Deus responde com nossa crença, Deus responde ao 
nosso espírito razões dessa natureza. Somente a fé a 
consolar a sua mãe Inês, a seu pai Ricardo; somente 
a fé a consolar sua avó Lourdes, somente a fé a con-
solar seu avô Chico, a todos que amavam Bruno de 
forma profundamente carinhosa pelo espírito que tinha. 
É um menino que eu vi nascer, Presidente. Imagine a 
dor que eu sinto neste momento.

Srªs e Srs. Senadores...
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) – Senador Vital do Rêgo, eu vejo que V. 
Exª quer partir para o próximo tema, mas a Mesa não 
pode deixar de se associar a V. Exª neste momento de 
tanta dor, quando, estupidamente, levaram Bruno, seu 
parente, pessoa de sua família. Com sinceridade mes-
mo, não posso deixar de me solidarizar neste momen-
to de tristeza. Que isso seja, como disse V. Exª, uma 
reflexão para que possamos enfrentar o que acontece 
no Brasil e a insegurança que dá a todos, como o que 
aconteceu no Estado de V. Exª. Nossa solidariedade 
neste momento.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Recolho a manifestação de V. Exª, cioso de que, na 
presidência que exerce com tanta dignidade e honra-
dez, V. Exª fala por todo o Senado, por toda Casa e 
por todos aqueles que querem o bem e querem a paz, 
sentindo-se ultrajados por fatos desta natureza.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Per-
mita-me também prestar solidariedade a V. Exª e à 
família pelo trágico acontecimento. São importantes 
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as suas reflexões para que possamos assegurar em 
nosso País condições para que não haja tanto estímu-
lo à criminalidade e à violência. Para isso, precisamos 
criar as instituições que efetivamente resultem em maior 
justiça social em nosso País.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Obrigado, Senador Eduardo Suplicy. V. Exª, que é um 
homem de sentimentos nobres, sabe que o resultado 
dessa avalanche na criminalidade brasileira está na 
profunda injustiça social que ainda abala a todos nós. 
Mesmo estando entre as cinco ou seis maiores econo-
mias do mundo, temos fossos de desigualdade. Esses 
jovens que caminham pela criminalidade, cometendo 
assassinatos bárbaros como esse, precisam, realmen-
te, ser punidos e ressocializados efetivamente, neste 
Brasil que ainda deve muito à segurança de seus filhos.

Pois bem, Sr. Presidente Casildo Maldaner, meu 
amigo, durante o mês de janeiro pude constatar com 
os meus próprios olhos a crise instalada no sistema 
educacional da Paraíba. Um novo programa do governo 
estadual resultou no fechamento, do dia para a noite, 
de 189 escolas por meio daquilo que chamou de Re-
ordenamento da Rede Estadual de Ensino. Além do 
fechamento completo das unidades, estão sendo ex-
tintas séries do Ensino Fundamental e Médio. No início 
do ano passado, ocupei esta tribuna para denunciar o 
descaso do governo do meu Estado com a educação. 
Naquele momento, no principiar do ano letivo de 2011, 
mais de 40% das escolas da Paraíba estavam parali-
sadas por problemas de infraestrutura e insuficiência 
de recursos humanos. 

O governo justificou que as escolas estavam pa-
ralisadas exatamente pelo empenho colocado na exe-
cução de reformas e obras, de forma a melhor prepará-
-las para o exercício da função a que se destinavam. 
Este ano parece que mudou de opinião. Em 2012, ele 
decidiu destruir e fechar escolas. A comoção e a revolta 
espalham-se pelo território paraibano. 

Em Cabedelo, a Escola Imaculada Conceição de 
Ensino Fundamental, fundada em 1954, atingida pelas 
medidas, manifestou seu luto numa faixa preta, na qual 
o problema assume maior dramaticidade.

Desde o início deste ano letivo, muitos pais não 
conseguiram fazer a matrícula de seus filhos. Quando 
conseguem vaga, os estabelecimentos são muito dis-
tantes, impossibilitando a frequência escolar por conta 
dos custos de deslocamento.

Neste mês de janeiro, dezenas de alunos, pro-
fessores e agricultores bloquearam a rodovia PB-400 
para mostrar ao Governo do Estado a sua perplexidade.

Em entrevista ao portal G1, a diretora da esco-
la de Cabedelo descreveu o sentimento de profunda 
consternação: 

“Por que não recuperar uma escola [de 
1954]? Aqui é uma comunidade carente, temos 
a Favela de Imaculada, de onde recebemos 
todos os alunos [de todas as classes, de todas 
as casas]. Vamos excluir esses alunos [da es-
cola]? Vamos aumentar o nível de violência?” 

Foi essa pergunta que a professora Fátima fez.
Segundo um dos representantes do Sindicato 

dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação da 
Paraíba, Carlos Belarmino, todos estão preocupados, 
sobretudo os aproximadamente com os 10 mil pres-
tadores de serviços que estão ameaçados nos seus 
contratos.

Manifestações de descontentamento dessa pro-
funda injustiça se fazem espalhar no Estado inteiro.

As queixas, repercutidas nas mídias locais, regio-
nais e até nacionais, avolumaram-se, sobretudo nas 
comunidades mais desamparadas. Foi assim na PB-
400, entre os municípios de Cajazeiras e São José de 
Piranhas. Quando o Governador passava por aquela 
estrada, viu a manifestação dizendo: “Governador do 
Estado, cumpra sua agenda, mas preserve as nossas 
escolas.”

Muitas vezes, a comunicação de encerramento 
daquela escola ocorre às vésperas do ato, aproveitando 
o elemento surpresa para restringir as contestações.

Isso, contudo, não tem evitado o sentimento de in-
dignação que tem tomado corpo na comunidade escolar.

A escola não é um simples fato de engenharia e 
de arquitetura, agrega experiências, sobretudo coleti-
vas, sonhos e compromissos de pessoas com o futuro 
do nosso País. São professores, funcionários, morado-
res de comunidades, pais e familiares dos alunos que, 
ano a ano, imprimem nos quadros-negros e paredes 
de edifícios de condições tão precárias e diferentes o 
selo da experiência na formação de gerações.

Essas camadas de experiência sedimentam-se 
na memória coletiva e individual dos anos de forma-
ção escolar. Por isso, as escolas da nossa infância e 
adolescência sempre evocam imagens de um tempo 
precioso que se perdeu e procuramos reencontrar.

Fechar as nossas escolas, Srªs e Senhores Se-
nadores, é subtrair parcela significativa da memória 
coletiva paraibana. E também significa sacrificar a 
possibilidade concreta de cumprir o dispositivo cons-
titucional de generalizar gradativamente o acesso da 
população ao ensino médio, o que vem a ser mais 
sentido na Paraíba, o segundo Estado da Federação 
de maior taxa de evasão escolar. 

Imaginem, Srs. brasileiros e brasileiras que nos 
veem neste momento: enquanto nós somos, Senador 
Maldaner, o segundo Estado em evasão escolar, o Go-
vernador da minha terra fecha 189 escolas.
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Como é de conhecimento de todos, o Brasil tem 
cumprido a tarefa de generalizar o acesso ao ensino 
fundamental. O maior problema consiste exatamente 
na permanência do aluno na escola, bem como na 
qualidade do ensino ministrado.

Tendo em vista as baixíssimas médias de tem-
po de escolaridade da população brasileira, inferiores, 
inclusive, a vários países latino-americanos, o desafio 
que se coloca é estender o tempo de permanência da 
criança na escola e qualificá-la.

Sacrificar o acesso à educação por meio de fe-
chamento de estabelecimentos educacionais, quando 
o nosso País vive um momento demográfico na sua 
história, ao qual se tem dado o nome de bônus demo-
gráfico, significa comprometer o futuro do dessa gente 
inocente, significa comprometer o futuro do nosso tra-
balhador, pois há uma relação evidente entre tempo 
de escolaridade e qualificação da força de trabalho e 
a sua produtividade e remuneração.

Não há possibilidade de o Brasil continuar e apro-
fundar o processo de desenvolvimento econômico que 
está vivendo sem a educação. 

Todas as medidas de encerramento de estabe-
lecimentos escolares que descrevi há pouco têm sido 
tomadas de forma despótica, sem consulta à comuni-
dade escolar. Até o momento, não se conhece pare-
cer técnico que sustente a razoabilidade e pertinência 
dessas ações.

Após protestos das comunidades afetadas e 
queixas dos sindicatos, o Ministério Público da Paraíba 
comprometeu-se, em princípios de janeiro, a averiguar 
esse processo. Não se reforma a educação fazendo 
tábula rasa do passado, desconsiderando o que foi até 
então construído.

Não podemos apoiar o fechamento de escolas 
sem pareceres técnicos de autoridades competentes, 
sem a consulta à comunidade escolar, sem que se 
aponte, com clareza, qual o sentido que representa a 
melhoria desse fechamento para a educação.

Esse brado, essa queixa, esse desabafo, Sr. Pre-
sidente, vêm na esteira de uma ideia que foi originária 
desse processo de tirania de um governo totalitário e 
absolutista na Paraíba – imaginem, um governo dito 
socialista –, e que, simplesmente, no apagar do ano 
passado e no início deste ano, fechou 189 escolas.

Para tanto, apresentei hoje, no Senado Federal, 
projeto de lei de nossa iniciativa, acrescentando no 
art. 5º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a 
Lei 9.394, de dezembro de 1996, passando a vigorar 
no seu parágrafo único: 

As unidades escolares públicas de edu-
cação básica somente poderão ser extintas ou 
sofrer reestruturação de sua oferta de escola-

rização mediante aprovação do Conselho de 
Educação do respectivo sistema, sem prejuízo 
para a continuidade dos estudos de seus alu-
nos e observada a destinação total da receita 
da venda ou aluguel de seu prédio ao órgão 
responsável pela educação, pela manutenção 
e pelo desenvolvimento do ensino público. 

Somente assim estaremos cumprindo os ditames 
da legislação federal, que, até 2016, Senador Arman-
do Monteiro, prevê que a União, os Estados, os Muni-
cípios e o Distrito Federal deverão assegurar a todas 
as crianças e adolescentes, dos 4 anos aos 17 anos, 
vagas nas pré-escolas, no ensino fundamental e no 
ensino médio público. 

Isso é o que prevê a legislação em vigor e o que 
nós estamos, com o exemplo nefasto da Paraíba, em 
que foram fechadas 189 escolas, tentando aperfeiço-
ar, através de um instrumento que esta Casa poderá 
rapidamente votar.

Ouço V. Exª, meu queridíssimo Senador per-
nambucano e uma das mais importantes lideranças 
empresariais e políticas do País. 

O Sr. Armando Monteiro (PTB – PE) – Meu 
caro Senador Vital do Rêgo, perdi a oportunidade de, 
logo na primeira parte do seu discurso, manifestar a 
minha solidariedade e, mais do que isso, as minhas 
condolências pela perda trágica do seu parente. E, 
como bem disse V. Exª, essa questão da violência no 
Brasil adquire hoje uma dimensão que inquieta toda a 
sociedade brasileira. É uma patologia grave do nosso 
organismo social, revelando que temos uma sociedade 
ainda marcada por enormes desigualdades e fraturada 
por uma série de problemas, a escalada das drogas e 
o avanço da criminalidade em todos os níveis. Então,...

(Interrupção do som.)

O Sr. Armando Monteiro (PTB – PE) –...é mui-
to difícil quando isso se aproxima das nossas casas, 
dos nossos lares, num momento doloroso como esse. 
Receba a expressão da minha solidariedade, e apro-
veito, como integrante da subcomissão de segurança 
desta Casa, criada no âmbito da nossa Comissão de 
Constituição e Justiça, para dizer que esta Casa pre-
cisa conferir absoluta centralidade a essa agenda da 
discussão de uma política nacional de segurança, e 
que possamos discutir essa questão reconhecendo 
toda a sua complexidade, mas, sobretudo, dando sen-
tido de urgência a esse debate. E tenho certeza de 
que esta Casa haverá de contribuir para que o Brasil 
possa ter níveis toleráveis e civilizados de violência, 
porque realmente o que se vê hoje na nossa região, 
particularmente, é algo que nos inquieta, e não deve-
mos esmorecer diante dessa triste realidade.
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(Interrupção do som.)

O Sr. Armando Monteiro (PTB – PE. Fora do 
microfone) – Portanto, receba a manifestação da mi-
nha solidariedade. 

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Agradeço a V. Exª, Senador Armando, e levo a manifes-
tação de V. Exª a todos os nossos amigos e familiares 
do jovem Bruno Ernesto do Rêgo Moraes.

Feito esse desabafo, feito esse lamento, a coinci-
dência do destino, Senador Maldaner: será que esses 
criminosos tiveram escolaridade? Será que esses cri-
minosos não estavam envolvidos, como em 90% dos 
crimes, com drogas? Será que o fechamento dessas 
escolas na Paraíba, queridíssimo Deputado Manoel 
Júnior, não é um atentado ou um alimento à violência 
que matou Bruno?

Será que deixar a Escola do Renascer fechada 
não vai aumentar a violência daqueles que moram 
em Cabedelo?

(Interrupção do som.)

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
São essas as reflexões que eu trago ao falar da dor, 
da saudade e da perda.

Ao falar de uma mazela do meu Estado, que é, 
sem dúvida alguma, a ausência total de uma política 
educacional, nós estamos, de uma forma ou de outra, 
vinculando causa e efeito.

Era o que tinha a dizer, agradecendo o gesto de 
gentileza, de afeto, de correção e de solidariedade 
de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Mais uma vez, Senador Vital do Rêgo, 
dois temas que V. Exª abordou com muita dedicação; 
fala do enlutamento da família ao mesmo tempo em 
que ressalta os problemas da educação no Estado 
de V. Exª. Isso, às vezes, causa efeito. Fechar escolas 
pode levar também a essas consequências. Então, as 
nossas condolências, no momento em que estou pas-
sando inclusive a Presidência da Mesa ao eminente 
Senador Paulo Paim. Mas, antes de fazê-lo, concedo a 
palavra, na ordem de inscrição, à eminente Senadora 
do Espírito Santo, Ana Rita.

V. Exª tem a palavra pelo tempo regimental.
A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presi-
dente, prezadas colegas Senadoras, prezados colegas 
Senadores, todos que nos acompanham pela TV Sena-
do e pela Rádio Senado, ocupo a tribuna desta Casa 
hoje, primeiro, para manifestar a minha satisfação em 
retomar os trabalhos nesta Casa, neste ano de 2012; 
segundo, para saudar o meu Partido, o Partido dos Tra-
balhadores, que completa, nesta sexta-feira, 32 anos.

Em 10 de fevereiro de 1980, nascia o PT. Junto 
conosco nascia também uma história de lutas e de 
identidade dos trabalhadores e das trabalhadoras, do 
povo pobre e excluído do nosso querido Brasil.

O PT é resultado do esforço de milhões de brasi-
leiras e de brasileiros. É o resultado de homens e mu-
lheres que se dedicam incansavelmente à luta política e 
à luta social para construir uma nova sociedade. Com a 
força do povo crescemos. O resultado desta luta é que 
estamos mudando os rumos e a face do nosso País.

Com o PT no Governo, 40 milhões de pessoas 
ascenderam socialmente. Temos, hoje, uma econo-
mia que cresce social e sustentavelmente e que gera 
empregos. Ao contrário do que a oposição alardeava 
e continua a alardear, provamos que o PT no governo 
dá certo. Provamos que o PT é bom de governo.

Estamos, desde a primeira gestão do presidente 
Lula, há quase 10 anos e, agora, com a companheira 
Dilma, primeira mulher presidenta do Brasil, mudan-
do para melhor a história do nosso País e a vida do 
nosso Povo.

Nascemos, crescemos, chegamos às prefeituras, 
aos governos dos estados, às Câmaras Municipais, às 
Assembléias Legislativas, à Câmara Federal, ao Senado 
da República e à Presidência da República, como um 
partido plural, um Partido que inova, que inverte prio-
ridades e que constrói parcerias com as lutas sociais.

Com a força da nossa militância, o apoio do povo 
brasileiro e o melhor projeto político para fazer o nosso 
País avançar socialmente e economicamente, elegemos 
o companheiro Lula e a presidenta Dilma Rousseff.

Os principais feitos do PT estão materializados no 
nosso dia a dia. São os compromissos do nosso Parti-
do, com o desenvolvimento econômico aliado ao social 
e sem perder de vista a sustentabilidade ambiental e 
um novo olhar para a pessoa humana, a distribuição 
de renda, com uma forte política de inclusão social, 
a afirmação da Soberania Nacional, a recuperação 
do Estado como promotor de cidadania e indutor do 
crescimento econômico, a defesa da democracia e das 
instituições do Estado Democrático de Direito.

Os avanços, como já disse, são inúmeros, mas 
temos, também, enormes desafios pela frente se quere-
mos que este País seja, efetivamente, um país mais jus-
to socialmente, ambientalmente sustentável e fraterno.

Entre esses desafios destaco: continuar a avan-
çar no crescimento econômico e social, garantir a 
igualdade entre mulheres e homens, melhorar a edu-
cação pública de qualidade, assegurar maior acesso 
a saúde pública e reforçar as nossas relações com os 
movimentos sociais.
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Nestes 32 anos, desejo que o PT continue a fa-
zer nas instituições importantes do Brasil um ponto de 
apoio na luta da classe trabalhadora pelo poder. 

Desejo que o PT implemente um programa de 
transformações estruturais no Brasil, que altere qua-
litativamente a distribuição da riqueza, da renda e da 
propriedade privada. Desejo ainda que o PT continue 
lutando pelo socialismo, por uma sociedade sem ex-
ploração, sem opressão. Desejo também que o PT 
continue sendo a voz das classes trabalhadoras bra-
sileiras, especialmente dos negros, das mulheres, dos 
jovens, de todos e de todas as vítimas do preconceito, 
da homofobia, do sexismo, da violência, da exploração 
e da opressão.

Eu não poderia deixar de citar como desafios 
para o próximo período as eleições municipais deste 
ano. Nós, do PT e, acredito, de todos os partidos que 
compõem o campo de esquerda democrática e popular, 
queremos eleger candidatas e candidatos à prefeita 
e a prefeito, à vereadora e a vereador comprometidos 
com a luta da classe trabalhadora e com um projeto 
que continue a garantir avanços significativos na vida 
do povo brasileiro.

Nesse sentido, o Diretório Nacional do PT reali-
za, nesta sexta-feira, como parte das comemorações 
do aniversário do partido e de mobilização eleitoral, o 
Encontro Nacional de Prefeitas e Prefeitos e de Depu-
tadas e Deputados Estaduais do partido. 

Desde já, quero cumprimentar a todas e a todos 
que estarão presentes nesse evento, em especial os 
prefeitos, os deputados e as deputadas petistas ca-
pixabas. Aproveito a ocasião para saudar as compa-
nheiras e companheiros do Espírito Santo que, desde 
a fundação do PT, se dedicam, incansavelmente, na 
luta política e na luta social, a construir a sociedade e 
o nosso partido. 

No Espírito Santo, a formação do PT teve início 
com reuniões no decorrer do ano de 1979. Fomos um 
dos primeiros Estados a constituir o partido no País. 
Desde o princípio, acompanhei e ajudei na formação 
do PT em meu Estado. Durante o lançamento do ma-
nifesto e a formação da comissão provisória para a 
criação do PT no âmbito nacional, o Espírito Santo 
esteve junto com São Paulo, Minas Gerais, Rio de Ja-
neiro, Pernambuco, ao lado de mais outros Estados. A 
sintonia nas idéias e objetivos levou várias vertentes 
a formar o partido.

Médicos, jornalistas, professores, estudantes, fun-
cionários públicos, bancários, operários da construção 
civil, metalúrgicos, ferroviários e lideranças da Igreja 
Católica ligadas às Comunidades Eclesiais de Base, 
as Ceb Cebs estiveram neste processo,

O PT também encontrou força no movimento sin-
dical e popular na luta pelo transporte coletivo, contra 
a carestia, em defesa de saneamento básico para to-
dos, entre outras lutas.

Em 1982, nosso Partido no Espírito Santo iniciou 
as disputas eleitorais para o Governo do Estado e não 
parou mais. Em 1986 conquistou, pela primeira vez, 
mandatos de deputados estaduais, alcançando três 
vagas. Em 1987, o Partido teve sua primeira experiên-
cia em uma administração municipal com mandato no 
Município de Vila Velha, que à época foi um mandato 
tampão, de dez meses, com o companheiro Magno 
Pires. Em 1988, mais novas experiências: a eleição de 
um deputado federal constituinte, do primeiro prefeito 
do PT na administração da capital Vitória e de vere-
adores pelos Municípios do Estado. Em 1994, o PT 
chegou ao Governo do Estado. O PT capixaba está 
constituído nos 78 Municípios do Estado do Espírito 
Santo e vive um momento especial desde as eleições 
de 2002, com a conquista da eleição de quatro depu-
tados estaduais e de uma deputada federal.

Nas eleições municipais de 2004, o Partido saiu 
ainda mais fortalecido. Elegeu cinco prefeitos – Vitó-
ria, Cariacica, Castelo, Iconha e Ecoporanga –, nove 
vice-prefeitos e 34 vereadores.

O sucesso das administrações municipais e dos 
representantes no Legislativo municipal firmou o Par-
tido rumo a outras conquistas. Nas eleições de 2008, 
o PT do Espírito Santo foi o partido que mais alcançou 
vitórias. Foram reeleitos três prefeitos (Vitória, Caria-
cica e Castelo) e eleitos outros três novos (Cachoeiro 
de Itapemirim, Colatina e Mantenópolis).

O PT conquistou, assim, as maiores cidades ca-
pixabas. Também foram eleitos seis vice-prefeitos do 
Partido (Afonso Cláudio, Muqui, Piúma, Rio Bananal, 
São Domingos do Norte e São José do Calçado), e 
o número de vereadores do Partido cresceu mais de 
60% com relação às eleições passadas. O PT no Es-
pírito Santo alcançou 53 representantes nas Câmaras 
de 36 Municípios.

Nas eleições de 2010, o PT saiu novamente vi-
torioso, elegendo quatro Deputados Estaduais; uma 
Deputada Federal, que foi convidada pela Presidenta 
Dilma a ocupar a Secretaria Nacional de Políticas para 
as Mulheres; a companheira Iriny Lopes, que será nossa 
candidata à Prefeita de Vitória nas eleições municipais 
deste ano, além do Vice-Governador e de alcançar o 
nosso mandato aqui no Senado.

Para 2012, queremos manter nossas administra-
ções e conquistar novas prefeituras, além de ampliar o 
número de Vereadores. Não poderia, neste pronuncia-
mento, deixar de citar os nomes das companheiras e 
dos companheiros que administraram o PT no Espírito 
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Santo. No Estado, nosso partido foi dirigido pelos valo-
rosos companheiros: Pedro Correia Reis, Perly Cipriano, 
Cláudio Vereza, Vitor Buaiz, Silvio Manoel dos Santos, 
Iriny Lopes, João Coser, Carlos Roberto Casteglione 
Dias, Givaldo Vieira e José Roberto Corrêa do Nas-
cimento, o Dudé, que está em sua segunda gestão.

Não poderia deixar de citar, ainda, outros com-
panheiros e companheiras que deram sua vida para o 
engrandecimento do nosso partido e da luta da classe 
trabalhadora e que não estão mais entre nós, como 
Chico Ramos, Purinha, Verino Sossai, Valdício Barbo-
sa, Paulo Vinha, Olindina, Otaviano de Carvalho, José 
Carlos, Sezino Fernandes, Valdenor Lírio e Derli Casali.

Era isso, Sr. Presidente, o que tinha para o mo-
mento.

Parabéns ao PT e a todas e todos que ajudam 
a construir o Partido e o nosso País. Viva os 32 anos 
do PT! Viva a classe trabalhadora! Viva o socialismo! 

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Senadora Ana Rita, em primeiro lugar, quero 
cumprimentar o Senador Renato Casagrande, sem-
pre Senador e, é claro, Governador do nosso Espírito 
Santo. Para esta Casa, V. Exª será um eterno Senador 
e Governador do Estado do Espírito Santo.

A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Permita-
-me, Sr. Presidente, aproveitar a oportunidade, já que 
o nosso Governador está presente e já que estamos 
em uma maratona de conversas com os Líderes parti-
dários, pois aqui estamos lutando em defesa do nosso 
Estado do Espírito Santo, para dizer que o tema das 
nossas reuniões no dia de hoje foi a questão do ICMS 
e do Fundap no Estado do Espírito Santo. As reuniões 
foram muito boas, não é, Governador?

As Lideranças, muito atentas ao que está acon-
tecendo no Estado do Espírito Santo, colocam-se à 
disposição para ajudar nesse processo de reflexão e 
de construção de uma saída para o Estado.

Governador, quero aproveitar a oportunidade para 
parabenizá-lo pela administração que tem feito no Es-
tado do Espírito Santo e pelo compromisso que tem 
tido com o nosso povo capixaba. Quero dizer que muito 
nos orgulha substituir aqui V. Exª neste mandato, agora 
como Senadora da República. Sinto-me muito honrada 
de poder estar aqui e dizer que o nosso Senador é hoje 
o Governador do Estado do Espírito Santo. Parabéns 
a V. Exª e a toda a sua equipe! Muito obrigada.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª 
me permite um aparte, Senadora Ana Rita?

A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Sim.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Quero 

cumprimentar V. Exª pelo pronunciamento em come-
moração aos 32 anos do Partido dos Trabalhadores, 

pela saudação que faz. Vim correndo do gabinete para 
cá, para poder aparteá-la, logo que percebi o teor de 
seu pronunciamento.

A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Obrigada, 
Senador, muito obrigada.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Mas 
também quero saudar o Governador Renato Casagran-
de, meu colega aqui no último período legislativo. Feliz-
mente, o povo do Espírito Santo pôde reconhecer nele 
uma pessoa de extraordinária capacidade, que, sobre-
tudo, tem levado adiante os propósitos de construção 
do Estado do Espírito Santo e do Brasil da forma mais 
civilizada e justa, colocando em prática os princípios 
da solidariedade e da transparência, pelos quais tanto 
reivindicou no Senado Federal. É dele a responsabili-
dade do nosso Portal da Transparência, que se pode 
tornar ainda mais transparente. Eu sempre com ele 
aqui batalhei para que isso viesse a acontecer. Quero 
transmitir, querido Governador Casagrande, confor-
me já conversamos algumas vezes – V. Exª me ouviu 
aqui falar –, que estou querendo muito colaborar para 
que os diversos programas de transferência de renda 
venham a caminhar na direção da renda básica de ci-
dadania. O Estado do Espírito Santo – eu acompanhei 
– já vem realizando convênios com a Presidenta Dilma 
Rousseff – por exemplo, no programa Brasil sem Misé-
ria – para que nenhuma família no Estado do Espírito 
Santo, se estiver de acordo com a lei, deixe de receber 
benefícios, seja os do Bolsa Família, seja os benefícios 
de prestação continuada e também os benefícios do 
programa Bolsa Verde, enfim, de todos os instrumen-
tos nesta etapa de aceleração ou da chamada busca 
ativa, uma cooperação entre os governos estaduais, 
municipais e o Governo Federal. V. Exª recordou muito 
bem as grandes figuras do Partido dos Trabalhadores 
e da vida política do PT no Estado do Espírito Santo 
numa bonita homenagem. Quero muito parabenizá-
-la por isso. Vamos, nesta sexta-feira, comemorar os 
nossos 32 anos na presença do ex-Presidente Lula 
e da Presidenta Dilma Rousseff. Então, concluo meu 
aparte com um grande abraço no Governador Rena-
to Casagrande, dizendo que quero estar lá em breve 
para ajudar a campanha de todos os companheiros e 
companheiras de nossos Partidos. Parabéns!

A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Obrigada, 
Senador Eduardo Suplicy.

Quero dizer que, hoje, o Governo do Estado do 
Espírito Santo, Senador Paulo Paim e Senador Magno 
Malta, tem um grande compromisso com a área social. 
O Governador Casagrande tem demonstrado esse com-
promisso lançando programas estaduais importantes 
que complementam e reforçam os programas federais, 
como é o caso do programa Incluir, que é uma forma 
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também de fortalecer o programa Brasil sem Miséria 
no Estado do Espírito Santo. Além disso, também há 
o programa Estado Presente, que busca desenvolver 
políticas de forma integrada, de forma articulada, nas 
regiões mais vulneráveis do nosso Estado, onde os ín-
dices de violência têm sido muito altos. E já sentimos o 
resultado. O trabalho realizado em 2011 já apresenta 
resultados positivos.

Por isso, Sr. Governador, parabéns! V. Exª tem 
todo o nosso apoio, toda a nossa solidariedade e o 
nosso respeito.

Muito obrigada.

Durante o discurso da Srª Ana Rita, o 
Sr. Casildo Maldaner, 1º Suplente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Muito bem, Senadora Ana Rita, por seu pronun-
ciamento, no qual comenta o trabalho do Governador 
Casagrande no seu Estado.

Passamos a palavra, de imediato, ao Senador 
Benedito de Lira.

Prorrogamos a sessão por mais uma hora, para 
que os Senadores façam seus pronunciamentos.

Depois do Senador Benedito de Lira, falará o Se-
nador Anibal e, na sequência, o Senador Magno Mal-
ta. Primeiro, falará o Senador Anibal Diniz e, depois, 
o Senador Magno Malta.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na tarde/noite de 
hoje, eu me dispus a vir à tribuna do Senado, porque 
nós estamos reiniciando as atividades parlamentares 
nesta Casa, já nesse segundo período, e é interes-
sante que o Senado Federal comece a se debruçar 
sobre assuntos os mais relevantes, considerando que 
vamos viver um ano atípico, um ano praticamente pela 
metade, e nós temos uma demanda considerável de 
matérias importantes que deverão ser objeto de aná-
lise e apreciação por parte das duas Casas do Con-
gresso Nacional.

Com efeito, Sr. Presidente, o rol de matérias que 
já estão tramitando e que deverão ser submetidas à 
deliberação do Congresso Nacional, no futuro imediato, 
é extenso e abrange temas que têm tremendas impli-
cações no que tange ao bem-estar do povo brasileiro 
e à concretização das condições necessárias ao pleno 
desenvolvimento do País.

É imprescindível, portanto, na minha opinião, que 
o Parlamento do Brasil exercite, com especial afinco, 
neste primeiro semestre de 2012, esta que é uma de 
suas principais vocações e habilidades, o diálogo, a 

negociação política, com vistas ao entendimento e ao 
consenso, para viabilizar mais rapidamente a apro-
vação das importantíssimas proposições sujeitas às 
decisões do Congresso Nacional.

Ao trazermos à mente alguns dos projetos de 
relevância nacional que devemos apreciar e votar, Sr. 
Presidente, fica evidente a dimensão do esforço que 
precisaremos empreender para dar-lhes um deslinde 
célere e adequado.

Tome-se o caso do Código Florestal, matéria de 
cunho altamente polêmico que vem sendo objeto de 
acirradíssimos debates ao longo de toda a sua trami-
tação. É muito fácil compreender as paixões desen-
cadeadas por esse tema, tendo em conta suas reper-
cussões tanto no que se refere ao equilíbrio do nosso 
meio ambiente como no que concerne aos interesses 
da nossa economia agropecuária. 

Submetido a uma discussão ampla, aprofunda-
da e democrática nesta Casa, o projeto do novo Có-
digo Florestal recebeu aperfeiçoamentos e retornou à 
egrégia Câmara dos Deputados, que deve agora dar a 
palavra final no âmbito do Poder Legislativo, para que 
a matéria seja encaminhada à sanção de Sua Exce-
lência a Senhora Presidenta da República.

Terá seguramente destaque nesta Casa, no cor-
rente ano, a tramitação do novo Código Penal e do Có-
digo de Processo Penal. Todas as pesquisas de opinião 
comprovam que a segurança pública é um dos temas 
que mais preocupam a população brasileira. De fato, 
o avanço da criminalidade, violência, não mais apenas 
nas metrópoles, mas também nos Municípios de médio 
e até de pequeno porte, rouba a tranquilidade do nosso 
povo, transformando nossa vida cotidiana num inferno 
de sobressaltos e de pavor. A legislação hoje em vigor 
conta já várias décadas de existência, não mais guar-
dando conformidade com a realidade social dos dias 
em que estamos vivendo. Por isso, Sr. Presidente, é 
necessário, nessa medida, darmos prioridade à revo-
gação de nossa legislação penal e processual penal.

Outro Código cuja reforma estará requisitando 
nossa atenção é o de defesa do consumidor. Esse 
diploma legal, com certeza um dos mais amplamente 
difundidos, apreciados e invocados pela população 
brasileira, completou 21 anos em setembro passado. 
Ele necessita agora ser atualizado, especialmente para 
adequar-se à nova realidade, advinda do uso disse-
minado da Internet, para a realização de transações 
comerciais.

Srªs Senadoras e Srs. Senadores, a aproximação 
dos grandes eventos esportivos que o País vai sediar, a 
Copa do Mundo, em 2014, e as Olimpíadas, em 2016, 
é mais um foco a exigir a dedicação do Poder Legisla-
tivo. Evidentemente, a Lei Geral da Copa precisa ser 
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aprovada com muita brevidade, haja vista que menos 
de 29 meses nos separam da abertura desses gran-
des eventos, do torneio, e os compromissos assumidos 
pelo País devem ser rigorosamente cumpridos, até em 
defesa da nossa credibilidade internacional. Mas não é 
só isso. Todos os preparativos para a Copa e para as 
Olimpíadas deverão ser debatidos e acompanhados 
pelo Congresso Nacional.

Ainda no que concerne a eventos internacionais, 
precisamos preparar a participação do Congresso Na-
cional na Conferência Rio+20. É fundamental que o 
Poder Legislativo desempenhe um papel de destaque 
nessa reunião que, em junho próximo, trará ao País 
chefes de Estado do mundo todo.

Entre os projetos de Lei cuja apreciação e vota-
ção não podem ser postergadas, Sr. Presidente, está 
o de nº 1.992, de 2007, que institui a previdência com-
plementar dos servidores públicos. A proposta ainda 
tramita na Câmara dos Deputados, mas deve chegar 
em breve para nossa análise. Ressalvadas eventuais 
divergências em relação a aspectos particulares da 
proposição, tenho certeza de que governistas e opo-
sicionistas concordam quanto à relevância da matéria, 
fundamental para o equilíbrio das contas públicas no 
médio e no longo prazo.

Outra matéria, Sr. Presidente, entendida como 
prioritária por todas as bancadas é a Proposta de 
Emenda à Constituição nº 97, de 2011, que trata das 
competências do Conselho Nacional de Justiça e da 
Corregedoria Nacional de Justiça. Estou seguro da 
disposição do conjunto deste Plenário no sentido de 
priorizar os debates e as negociações em torno des-
sa proposta. 

O Projeto de Lei do Senado nº 448, de 2011, 
que trata da redistribuição dos royalties do petróleo, 
deverá retornar a esta Casa depois de apreciado pela 
Câmara dos Deputados. Essa é, seguramente, uma 
matéria que deve estar no topo das prioridades de 
ambas as Casas do Congresso Nacional. Afinal, é fun-
damental que avancemos no sentido da redução das 
desigualdades regionais, pois esse é não apenas um 
dos objetivos fundamentais desta República, definido 
já no art. 3º de nossa Carta Constitucional. Reduzir 
as desigualdades entre as regiões é condição sine
qua non para se assegurar o pleno desenvolvimento 
do País. Nosso desenvolvimento será harmônico ou 
não será. Jamais poderemos almejar a condição de 
nação desenvolvida enquanto parcelas significativas 
do nosso território permanecerem relegadas ao atraso 
e ao esquecimento.

Sr. Presidente, esta Casa deverá enfrentar outras 
matérias afetas à questão federativa, além do projeto 
de lei que trata da redistribuição dos royalties do pe-

tróleo. No que se refere à chamada guerra fiscal, têm 
ocorrido avanços nas negociações entre as unidades 
da Federação, e já nos aproximamos de um acordo 
em torno do Projeto de Resolução do Senado nº 72, 
de 2010, de autoria do nobre Senador Romero Jucá, 
que trata das alíquotas do ICMS nas operações inte-
restaduais com mercadorias importadas.

É importante, de fato, que aprofundemos os de-
bates acerca das questões federativas não apenas no 
que se refere à redistribuição dos royalties do petróleo 
e à guerra fiscal. Precisamos caminhar no sentido de 
um modelo mais equilibrado para nossa Federação, 
pois o que hoje se pode observar é uma hipertrofia 
da União em detrimento da autonomia constitucional-
mente prevista de Estados e Municípios.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como afir-
mei, são muitas e relevantes as matérias que estão a 
exigir a atenção do Congresso Nacional neste ano de 
2012. Além de tudo que já mencionei, posso citar ain-
da o Projeto de Lei do Senado nº 204, de 2011, que 
transforma em crimes hediondos os delitos de concus-
são, corrupção passiva e corrupção ativa, aumentan-
do também as penas para eles previstas; as diversas 
propostas que extinguem ou restringem o sigilo das 
votações no Senado; o Projeto de Lei da Câmara nº 
98, de 2011, conhecido como Estatuto da Juventude; 
o Projeto que define o Ato Médico e que hoje foi apro-
vado na Comissão de Constituição e Justiça e deverá 
vir brevemente ao plenário, para que nós possamos 
defini-lo e encaminhá-lo para a Câmara dos Deputa-
dos; o financiamento público exclusivo de campanhas; 
o financiamento da saúde pública; a construção de 
usinas hidrelétricas na Região Norte; e a Proposta de 
Emenda à Constituição nº 33, de 2009, que restabe-
lece a obrigatoriedade do diploma universitário para 
o exercício da profissão de jornalista.

Todos esses assuntos de enorme relevância 
estão a demandar o exame do Congresso Nacional 
neste ano em que os trabalhos legislativos serão fatal-
mente encurtados em virtude das eleições municipais. 
Por isso, Sr. Presidente, entendo ser muito importan-
te que Senadores e Deputados realizem um grande 
esforço para aprovar, ainda neste primeiro semestre, 
os projetos de maior interesse para o País e para a 
sociedade brasileira.

O Congresso Nacional é o espaço privilegiado 
para a realização do diálogo, da negociação, do en-
tendimento. Essa é a vocação primordial do Poder 
Legislativo. Empenhemo-nos, portanto, nesse mister. 
Nosso sucesso em apreciar e aprovar projetos neste 
semestre acarretará significativos benefícios para a 
Nação brasileira.
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Por isso, Sr. Presidente, nós fazemos essas con-
siderações conscientes de que é nesta Casa e na ou-
tra Casa do Congresso Nacional que nós deveremos 
definir aquilo que é importante para a vida da popu-
lação brasileira.

Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Muito bem, Senador Benedito de Lira, que lista aí pro-
jetos importantíssimos para que esta Casa vote neste 
semestre e com justa razão alerta que o ano legislati-
vo será curto, porque teremos as eleições municipais.

Passamos a palavra de imediato ao Senador 
Anibal Diniz, por permuta com o Senador Jorge Viana. 
Em seguida, o Senador Magno Malta.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Senador Paulo Paim, Srs. Senadores, teles-
pectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, 
tenho alguns assuntos para este pronunciamento e co-
meço por uma boa notícia aos clubes que disputarão 
a Série C do Campeonato Brasileiro de 2012, porque 
tivemos uma modificação na forma dessa competição 
pela Confederação Brasileira de Futebol. 

Da forma como foi proposta pela CBF, para o ano 
de 2012, vamos ter uma novidade muito interessante. 
Nesse sentido, quero me reportar a essa notícia, que 
chegou ao conhecimento do grande público hoje, na 
quarta-feira, mas a decisão foi tomada ontem pela CBF.

Há pouco menos de dois anos e meio do início 
da Copa do Mundo de Futebol de 2014, evento que o 
Brasil, o maior de todos os campeões, terá a honra de 
sediar pela segunda vez na história, a Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF) anunciou ontem mudanças 
significativas na edição de 2012 da Série C do Campe-
onato Brasileiro de Futebol. São medidas que benefi-
ciam 20 times pequenos sediados nas cinco regiões do 
País, com destaque para as regiões Norte, Nordeste 
e Centro-Oeste, onde as condições para o desenvol-
vimento do futebol são infinitamente mais precárias. 

As medidas anunciadas ontem, pela CBF, cer-
tamente serão recebidas em festa pelos torcedores 
dos 20 clubes, que disputarão o campeonato brasilei-
ro da Série C em 2012. Pelas novas regras, em lugar 
de quatro grupos com cinco times, como ocorreu até 
o ano passado, a competição será disputada em dois 
turnos, com dois grupos de dez equipes. Cada uma 
das dez equipes jogando nove partidas como visitan-
te e outras nove partidas como mandante. Isso só na 
primeira fase. Desse modo, as equipes jogarão entre 
si no sistema de ida e volta, com o número de jogos 
bem maior do que ocorreu nos anos anteriores. 

Com a mudança, por exemplo, o Rio Branco Foo-
tball Club, do Estado do Acre, que é uma das equipes 

de maior notoriedade na Amazônia e que está comple-
tando neste ano de 2012 93 anos de existência, fará 
nove partidas em casa, de tal maneira que vai ter um 
contato maior com a sua torcida; e fará também nove 
jogos fora de casa, fora dos seus domínios.

Com a nova fórmula de disputa, os clubes enfren-
tarão jogos de ida e volta, dentro dos próprios grupos. 
Ao término das 18 rodadas, os 4 primeiros colocados 
de cada chave se classificam para as quartas de final, 
que serão disputadas no sistema de mata-mata, como 
ocorre na Copa do Brasil.

A partir dessa fase, os clubes dos dois grupos 
se cruzarão. Após os duelos de ida e volta, os quatro 
vencedores das quartas de finais garantem o acesso 
para a Série B de 2013, além de passarem as semifi-
nais. Esta fase seguirá a mesma fórmula até a grande 
final, quando será definido o campeão brasileiro da 
Série C de 2012.

Quero informar também que é muito importante 
que a torcida do Estrelão, o Rio Branco Futebol Clu-
be, já fique sabendo que o grupo Norte-Nordeste terá 
os seguintes adversários do Rio Branco: Luverdense 
e Cuiabá, do Mato Grosso; o Paysandu e o Águia de 
Marabá, do Pará; o Icasa Fortaleza e Guarany de So-
bral, do Ceará; o Santa Cruz e o Salgueiro, do Estado 
de Pernambuco. Além dessas equipes que compõem 
o grupo do Norte-Nordeste, temos ainda as equipes 
do Sul-Sudeste e alguns clubes do Centro-Oeste, que 
são o Brasiliense, do Distrito Federal; o Caxias, do Rio 
Grande do Sul; o Chapecoense, de Santa Catarina; o 
Duque de Caxias, do Rio de Janeiro; o Macaé, do Rio 
de Janeiro; o Madureira, do Rio de Janeiro; o Oeste, do 
interior paulista; o Santo André, de São Paulo; o Tupi, 
de Minas Gerais e o Vila Nova, de Goiás.

Então, esses 20 clubes são os integrantes da Sé-
rie C que passam a usufruir das novidades adotadas 
pela CBF. O que é muito importante ressaltar é que, 
com essa decisão da CBF, o campeonato da Série C 
e também da Série D, serão campeonatos esticados, 
de maneira que serão mais bem aproveitados os jo-
gadores, dando mais tempo de trabalho, jogadores 
que teriam contratos curtos de três meses poderão 
estendê-los por cinco ou seis meses, de maneira que 
dá mais trabalho. Então, é a primeira rodada...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Eu gostei da citação do Caxias da minha cidade.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Caxias, 
do Rio Grande do Sul, também faz parte da Série C. A 
primeira rodada já tem data prevista para acontecer, 
no dia 27 de maio, com encerramento previsto para o 
final de novembro. Assim, os clubes terão praticamente 
o ano inteiro de atividade, caso não sejam eliminados 
precocemente.
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Isso significa dizer, ao contrário dos anos anterio-
res, que os atletas estarão em atividade durante quase 
todo o ano, a exemplo do que ocorre com os jogadores 
dos grandes times. Trata-se de uma inovação positiva. 
E não é só isso. Imagine que agora, iniciando em maio, 
como acontece com os campeonatos da série A e da 
série B, praticamente o ano inteiro, contarão com os 
jogos da série C e D, e isso é interessante.

Além das mudanças nos critérios de disputa da 
competição, a novidade mais esperada pelas equi-
pes alivia de forma substancial a situação econômica 
desses times: a CBF se comprometeu em custear as 
passagens de todas essas viagens. Nos anos ante-
riores, Senador Paim, imagine só um clube como o 
Rio Branco, para fazer cinco viagens, o custo de cada 
viagem era R$50 mil. Então, com a CBF bancando as 
despesas de passagem dessas viagens, isso significa, 
nas 9 viagens, uma economia de R$450 mil para um 
clube pequeno. É muito importante, muito significativa 
essa ajuda. Serão 25 passagens para cada jogo, o que 
não é nada desprezível se considerarmos as grandes 
distâncias que as equipes das Regiões Norte, Nordes-
te e Centro-Oeste são obrigadas a percorrer por esse 
imenso Brasil para participar das competições oficiais.

Outro fator de comemoração para as equipes 
é que a CBF está negociando com as emissoras de 
televisão, parece que já tem uma conversa bastante 
avançada com o canal SporTV, para que os jogos da 
série C sejam transmitidos também. Isso significa que 
esses clubes poderão usufruir o direito de imagem, que 
é algo que só beneficiava os grandes clubes do Brasil 
até bem pouco tempo. Então, neste ano de 2012, os 
pequenos clubes talvez possam ter acesso ao direito 
de imagem. Isso está sendo negociado pela CBF junto 
a emissoras de televisão. Isso significa dizer que eles 
terão assegurado também o seu direito de imagem e 
o direito de arena.

As equipes da série C, a partir de agora, terão 
mais suporte para brigar por uma vaga nas categorias 
principais do campeonato brasileiro, que são respecti-
vamente as série B e série A do campeonato brasilei-
ro, que é o grande sonho de todo time de futebol dos 
lugares mais distantes do Brasil.

Então, Srªs e Srs. Senadores, telespectadores da 
TV, ouvintes da Rádio Senado, essas razões, devido 
à grande importância dessa notícia para esses clubes 
de futebol — e, tenho certeza, para os milhares de tor-
cedores que acompanham esses clubes —, devido à 
grande importância dessa informação, eu achei por 
bem fazer este registro e elogiar essas medidas da 
Confederação Brasileira de Futebol. Tenho certeza de 
que estou fazendo isso em nome de todas as equipes 

que se beneficiarão, de uma forma ou de outra, com 
essas mudanças.

E, como o futebol continua sendo uma das gran-
des paixões nacionais — e, graças ao futebol e ao ta-
lento dos nossos jogadores, o Brasil conquistou a ad-
miração e o respeito de todo o Planeta, principalmente 
porque nós somos cinco vezes campeões mundiais 
—, então, eu faço questão de registrar que isso é algo 
importante sim, porque é das séries inferiores que po-
dem surgir grandes jogadores para serem aproveitados 
também nas séries de elite do campeonato brasileiro.

Com os times da Série C tendo mais apoio e vi-
sibilidade, eu tenho certeza de que o futebol nacional 
ganhará mais força nesse período que antecede a 
Copa do Mundo Fifa de 2014.

E essas mudanças implementadas pela CBF para 
a Série C constituem um gol de placa da CBF. Por isso, 
eu cumprimento os diretores da CBF, o diretor de fute-
bol e as pessoas que conceberam essas mudanças, 
porque realmente havia um clamor desses clubes por 
um apoio maior. Dessa maneira, estendendo a com-
petição, permitindo haver mais jogos e garantindo o 
custeio das passagens, a CBF está dando uma gran-
de contribuição para, digamos assim, o fortalecimento 
do futebol brasileiro principalmente na Série C, mas 
também pode ser extensivo à Série D. 

Dessa forma, eu registro aqui o meu aplauso à 
diretoria da CBF por essa tomada de decisão. 

Mas, Sr. Presidente, eu gostaria também de apro-
veitar os minutos que ainda me restam para fazer um 
registro. Ao mesmo tempo em que a Presidenta Dilma 
mandou a sua mensagem no dia 2 de fevereiro para 
o Congresso Nacional, na abertura dos nossos traba-
lhos, também os Governadores de todos os Estados 
apresentaram as suas mensagens às Assembléias 
Legislativas.

E eu aqui, na condição de Senador do Acre, re-
presentante do povo acriano aqui no Senado Federal, 
faço questão de realçar a mensagem que o Governa-
dor Tião Viana enviou para a Assembléia Legislativa. 

É uma mensagem muito importante, porque faz 
uma avaliação do que foram esses 13 anos de gover-
no da Frente Popular no Governo do Estado do Acre, 
iniciando pelo Governador Jorge Viana, que deu os 
passos iniciais para constituir verdadeiramente o Es-
tado de direito no Estado do Acre, seguido pelo Go-
vernador Binho, que deu continuidade ao trabalho do 
Governador Jorge Viana no período de 2007 a 2010. 
Agora, o Governador Tião Viana dá sequência a esse 
trabalho, que faz parte também da história desses 32 
anos do Partido dos Trabalhadores. 

Podemos fazer essa menção com muito orgulho, 
com muita satisfação, porque somos testemunhas vivas 
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de que a vida do povo do Acre mudou para melhor nos 
últimos 13 anos a partir da presença dos governos da 
Frente Popular, particularmente a presença firme do 
Governador Jorge Viana durante os seus oito anos de 
governo, depois com os quatro anos do Governador 
Binho Marques e, agora, com a mesma continuidade, 
com a mesma seriedade, com a mesma determinação, 
com o mesmo propósito de fazer o melhor que está 
sendo levado adiante pelo Governador Tião Viana. 

Então, ele mandou sua mensagem à Assembléia 
Legislativa. Não tenho certeza se vou conseguir fazer 
a leitura integral nos sete minutos que me restam, mas 
quero já pedir de antemão que esse registro seja feito 
nos Anais do Senado Federal, para que a gente possa 
ter esse documento na íntegra. 

Hoje, como destacamos aqui, temos temas im-
portantes acontecendo no Brasil e também no Acre. 
Eu gostaria também de compartilhar os propósitos do 
nosso governo expostos pelo Governador Tião Viana. 
Prioridades definidas com base no diálogo com o povo 
do Acre e no planejamento governamental. Destaco, 
nesta tribuna, a situação e os avanços promovidos 
pelo governo estadual do Acre nos mais diferentes 
aspectos da economia e da sociedade. Para este ano, 
o Governador Tião Viana listou prioridades para dar 
continuidade às profundas transformações que foram 
iniciadas há 13 anos pelo Governador Jorge Viana e 
tiveram continuidade com o Governador Binho Marques, 
que são do Partido dos Trabalhadores, dentro de um 
arco de aliança de 13 partidos da Frente Popular do 
Acre e, ao mesmo tempo, inovar e manter um olhar 
no futuro, planejando e executando ações em favor 
das urgências e dos planos estratégicos para tornar o 
Acre cada vez melhor.

A estratégia do Governo é a de promover o de-
senvolvimento sustentável, o desenvolvimento eco-
nômico com conservação dos recursos ambientais, 
inclusão econômica com redução das desigualdades 
sociais e valorização da cultura. O Governador apre-
senta os resultados e, ao mesmo tempo, algumas de 
suas metas para este ano de 2012, mas sempre numa 
perspectiva de um plano plurianual que começou em 
2011 e vai até 2014.

Para dar conta das proposições e desafios pos-
tos no planejamento compartilhado com a sociedade, 
o Governo conseguiu, em pouco tempo, compor um 
portfólio de investimentos que alcança o valor de R$4,7 
bilhões, reunindo operações de crédito, transferências 
voluntárias do Tesouro Nacional e programas especiais 
como o PAC e o Fundo Amazônia. O contrato com o 
BNDES, parceiro decisivo no financiamento do desen-
volvimento do Acre é de R$712 milhões.

Então, veja, Senador Paim, como é a forma trans-
parente com que o Governo do Acre procura dialogar 
com a sociedade. O portfólio dos investimentos para 
este período 2011-2015, no Governo do Acre, prevê 
investimentos da ordem de R$4,7 bilhões, mas isso 
envolvendo todos os recursos, desde as emendas par-
lamentares que apresentamos mais as operações de 
crédito junto ao BNDES, mais os recursos voluntários 
do Orçamento da União e também os investimentos 
previstos do Plano de Aceleração do Crescimento. 

A receita total realizada em 2011 foi de R$3,87 
bilhões, o que representa um crescimento de 675% 
em relação à receita que foi operacionalizada em 
1998, que foi exatamente o ano em que o Jorge Via-
na foi eleito Governador, que foi de aproximadamente 
R$499 milhões. 

A arrecadação da receita de tributos em 2011 
foi de R$753 milhões, representando um crescimento 
de 4,35%, em relação a 2010, que alcançou R$722 
milhões. 

O Estado está há 13 anos mantendo o equilíbrio 
das suas finanças e cumprindo a Lei de Responsabilida-
de Fiscal, e isso não é pouco, porque, para um Estado 
pobre como o Acre, manter o equilíbrio econômico é um 
desafio permanente, e o Governador Tião Viana está 
muito atento em relação a manter esse equilíbrio que 
foi mantido pelos Governadores Jorge Viana e Binho 
Marques. Além disso, está apto a receber recursos de 
convênios e contratar operações de crédito. 

O equilíbrio fiscal é um compromisso do Gover-
no para a manutenção da sustentabilidade da dívida 
fundada e o cumprimento das obrigações tributárias 
e salariais.

Para incrementar a produtividade e a produção, o 
Governo está trabalhando para elevar o padrão tecno-
lógico, promover a diversificação e o desenvolvimento 
das cadeias produtivas.

O programa de industrialização é um fator primor-
dial de elevação da produtividade da economia. Outra 
atividade de importante contribuição é a piscicultura. 
Estima-se que a rentabilidade por hectare da piscicul-
tura seja muito superior à da pecuária de corte, uma 
atividade que tem importante escala na economia do 
Acre. Vale ressaltar que a produção de pescados no 
Acre, a partir de açudes, até o ano passado, era em 
torno de quatro mil toneladas/ano. E o objetivo do Go-
vernador Tião Viana, ao término dos quatro anos de 
governo, é chegar a 20 mil toneladas, ou seja, quadru-
plicar nossa produção de pescados a partir do Plano 
de Piscicultura.

O projeto de fomento e fortalecimento da pisci-
cultura constrói tanques e açudes para os pequenos 
produtores de forma subsidiada. No ano de 2011, foram 
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construídos 983 tanques e 186 açudes, beneficiando 
816 famílias. Como resposta às ações do Governo na 
piscicultura, temos hoje no Acre uma grande motiva-
ção e mobilização de pequenos, médios e grandes 
produtores para a produção de peixe. 

Outra importante iniciativa é a Zona de Processa-
mento de Exportação (ZPE), fundamental para impul-
sionar e efetivar a industrialização. Trata-se de uma área 
de livre comércio com o exterior em que as empresas 
instaladas podem comercializar 20% da produção no 
mercado interno e 80% para a exportação.

Vale lembrar, Senador Paim, que o Senador Jor-
ge Viana já apresentou, inclusive, um projeto de lei 
visando a estender o benefício das Zonas de Proces-
samento de Exportação, fazendo com que elas pos-
sam estender essa margem de comercialização para 
o mercado interno, que é de 20%, fazendo-a chegar 
a 40%. Isso vai ser muito interessante para todas as 
Zonas Francas que estão sendo criadas, a partir de 
2007, o que foi mais um grande presente do nosso 
Presidente Lula para ajudar no desenvolvimento das 
regiões mais retraídas do Brasil. O Presidente Lula, 
em julho de 2007, assinou esse decreto de criação 
de nossa Zona de Processamento de Exportação... 
Aliás, 2007, não; julho de 2010, quando de sua saída. 
E a Zona de Processamento de Exportação do Acre 
foi uma das que mais avançaram no Brasil. Estamos 
em vistas de torná-la completamente apta para a ins-
talação das empresas. 

Dessa forma, Senador Paim e demais Senado-
res que nos acompanham, temos aqui uma linha geral 
de todos os objetivos estabelecidos pelo Governo do 
Acre, liderado pelo Governador Tião Viana, e a gente 
tem as mais diferentes áreas da economia, seja na 
produção agrícola, na piscicultura, na industrialização, 
na relação com os servidores, toda a política salarial 
definida. Inclusive, fez um acordo para que a política 
salarial possa ser discutida de dois em dois anos. 

Então, neste ano de 2012 não tem discussão 
salarial. Isso vai nos deixar livres, por exemplo, dessa 
situação desagradável que está acontecendo hoje na 
Bahia, onde tem uma greve da polícia militar, o que 
coloca a sociedade toda sob risco. Inclusive, externo 
aqui a minha solidariedade ao Governador Jaques 
Wagner, ao nosso Senador, companheiro de Bancada, 
Senador Walter Pinheiro, que está lutando para mediar 
essa situação. A gente espera que haja uma solução 
pacífica e ordeira em benefício do povo baiano nesse 
confronto que está havendo lá entre a polícia militar 
e o Governo do Estado. A gente espera que haja um 
entendimento e que haja bom senso acima de tudo, 
porque o direito de um termina onde começa o direito 
do outro. Então, se policiais têm direito de reivindicar 

salário, a sociedade tem direito à segurança, e o papel 
dos operadores da segurança é garantir essa segu-
rança para a sociedade acima de tudo. 

Por isso, a gente externa a nossa solidariedade 
ao povo baiano, na esperança de que haja uma solu-
ção pacífica, o mais rápido possível, para que a nor-
malidade volte ao bom povo da Bahia. 

Para finalizar, Senador Paim, eu gostaria de pedir 
a gentileza de manter na íntegra esse documento que 
faz parte do meu pronunciamento de hoje. 

Muito obrigado.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR ANIBAL DINIZ.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, hoje, como destacamos aqui temas caros 
e importantes para o Acre, gostaria também de com-
partilhar os propósitos do nosso governo expostos 
pelo governador Tião Viana. Prioridades definidas com 
base no diálogo com o povo do Acre e no planejamen-
to governamental. Destaco nesta tribuna a situação 
e os avanços promovidos pelo governo estadual do 
Acre nos mais diferentes aspectos da economia e da 
sociedade. Para este ano, o governador Tião Viana 
listou prioridades para dar continuidade às profundas 
transformações que foram iniciadas há 13 anos, pela 
Frente Popular do Acre, e, ao mesmo tempo, inovar e 
manter um olhar no futuro, planejando e executando 
ações em favor das urgências sociais do Estado.

A estratégia do governo é a de promover desen-
volvimento sustentável, o desenvolvimento econômico, 
com conservação dos recursos ambientais, inclusão 
econômica com redução das desigualdades sociais, e 
valorização da cultura. O governador apresenta resul-
tados e apresentou suas metas. São elas:

Para dar conta das proposições e desafios pos-
tos no planejamento compartilhado com a sociedade, 
o governo conseguiu, em pouco tempo, compor um 
portfolio de investimentos que alcança o valor de R$ 
4,7 bilhões, reunindo operações de crédito, transfe-
rências voluntárias do Tesouro Nacional e programas 
especiais como o PAC e o Fundo Amazônia. O contrato 
com o BNDES, parceiro decisivo no financiamento do 
desenvolvimento do Acre, é de R$ 712 milhões.

A receita total realizada, em 2011, foi R$ 3,87 
bilhões o que representa um crescimento de 675% 
em relação à receita de 1998, que foi de aproximada-
mente R$ 499 milhões.

A arrecadação da receita de tributos, em 2011, 
foi de R$ 753 milhões, representado um crescimento 
de 4,35%, em relação a 2010, que alcançou R$ 722 
milhões.
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O Estado está há 13 anos mantendo o equilíbrio 
das suas finanças e cumprindo a Lei de Responsabili-
dade Fiscal. Além disso, está apto a receber recursos 
de convênios e contratar operações de crédito.

O equilíbrio fiscal é um compromisso do governo 
para manutenção da sustentabilidade da dívida fundada 
e o cumprimento das obrigações tributárias e salariais.

Para incrementar a produtividade e a produção, o 
governo está trabalhando para elevar o padrão tecno-
lógico, promover a diversificação e o desenvolvimento 
das cadeias produtivas.

O programa de industrialização é um fator pri-
mordial de elevação da produtividade da economia. 
Outra atividade de importante contribuição é a pis-
cicultura. Estima-se que a rentabilidade por hectare 
da piscicultura seja muito superior à da pecuária de 
corte, uma atividade que tem importante escala na 
economia do Acre.

O projeto de fomento e fortalecimento da pisci-
cultura constrói tanques e açudes para os pequenos 
produtores de forma subsidiada. No ano de 2011, foram 
construídos 983 tanques e 186 açudes, beneficiando 
816 famílias. Como resposta às ações do governo na 
piscicultura, temos, hoje, no Acre, uma grande moti-
vação e mobilização de pequenos, médios e grandes 
produtores para a produção de peixes.

Outra importante iniciativa é a Zona de Processa-
mento de Exportação (ZPE), fundamental para impul-
sionar e efetivar a industrialização. Trata-se de uma área 
de livre comércio com o exterior em que as empresas 
instaladas podem comercializar 20% da produção no 
mercado interno e 80% no mercado externo. A ZPE 
está em vias de alfandegamento já que o Relatório 
Final foi encaminhado à Superintendência da Receita 
Federal em Belém. Autorizado o alfandegamento, as 
indústrias interessadas em se instalar na ZPE podem 
apresentar seus planos de negócio para aprovação do 
Conselho Nacional da ZPE. Estão inscritas 30 empre-
sas e, dentre estas, 10 selecionadas. Isso é de extrema 
relevância para o Estado.

Para 2012, há várias frentes de trabalho. Há hoje 
todo um trabalho para o aumento, a diversificação e o 
desenvolvimento das cadeias produtivas da produção 
rural. A ação abrange especialmente as cadeias pro-
dutivas do coco, do milho, do abacaxi, do maracujá, 
da banana, do açaí, da manga, do leite, entre outras.

Em Mâncio Lima, o governo promoveu a implan-
tação de 50 hectares de coco, trabalhando com 43 
agricultores familiares em áreas de 1 hectare a 2 hec-
tares. Em 2012, o projeto se estenderá ao município 
de Rodrigues Alves. Serão plantados 294 hectares, 
envolvendo 231 agricultores, em áreas de 2 hectares 
a 5 hectares. O propósito é transformar a Regional do 

Juruá no polo de produção e abastecimento de coco 
do Acre.

Na pauta de produção do Acre, o milho destaca-
-se como o principal grão pela alta produtividade, ren-
tabilidade e mercado. Hoje há um grande esforço no 
fomento à produção de milho na mecanização e ar-
mazenamento, o que permitirá dobrar a produção na 
safra de 2012-2013. A área mecanizada pelo governo 
foi aumentada em 50%, em relação a 2010, benefician-
do mais de 1.000 agricultores familiares.

Em relação à Formação de Jovens e Trabalhado-
res, o Governo do Acre continua avançando. Somente 
em 2011, foram ofertadas 10.700 vagas em todo estado 
com foco na formação de jovens e famílias de baixa 
renda. O diferencial de 2011 é que a formação profis-
sional foi associada à geração de pequenos negócios.

Para 2012, o Governo vai avançar na formação 
de famílias que se encontram em situação de extrema 
pobreza com foco no Plano Acre Sem Miséria.

Na saúde da mulher e da criança, o nosso gover-
no está fazendo a padronização física das unidades, 
conforme norma da ANVISA e inaugurou a maternidade 
de Cruzeiro do Sul nos moldes do programa rede ce-
gonha. O índice de mortalidade infantil caiu de 19,70, 
em 2006, para 17,8 por 1.000 nascidos vivos, em 2011.

Outra área sensível é a segurança, um problema 
que desafia todo o País. O nosso governo estabele-
ceu uma política de segurança determinada a reduzir 
drasticamente a violência, o homicídio, os roubos e 
furtos e outros delitos para que as famílias acreanas 
reconquistem a paz. Os números mostram que a po-
lítica de segurança do governo tem obtido sucesso. 
Em 2011, o índice de homicídios, que era de 26,5 por 
cem mil habitantes, em 2010, foi reduzido para 19,9, 
o que representa uma queda de 22%. É a maior que-
da nos últimos 12 anos. No Acre, 87% dos homicídios 
são elucidados. É a melhor taxa do País.

Este ano tornaremos a enfrentar o desafio de 
proporcionar moradia digna para o povo do Acre.

O nosso governo deu continuidade ao projeto de 
habitação social da Frente Popular. Em 2011, foram 
entregues 4.141 unidades habitacionais nos municí-
pios de Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Sena Madureira, 
a maior parte para famílias na faixa de renda de 0 a 
3 salários mínimos. Nos municípios do interior, serão 
entregues, até 2014, 2.500 unidades habitacionais e 
em Rio Branco, 10.923.

Em 2012, em Rio Branco, o governo vai construir 
a Cidade do Povo, um projeto de notável envergadura, 
uma cidade sustentável, um novo paradigma de urba-
nidade amazônica, onde vão ser construídas 10.500 
casas. O investimento será de R$ 680 milhões.
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Srªs Senadoras, Srs. Senadores, esses são al-
guns exemplos do que o governo pretende conseguir 
este ano.

E há mais. Em parceria com o Governo Federal, 
o governo de Tião Viana continua investindo na expan-
são da rede de energia elétrica na zona rural do Es-
tado por meio do programa Luz para Todos. Em 2011, 
foram investidos R$ 8,89 milhões para a instalação de 
514 km de rede, levando benefícios para 1.254 famí-
lias nos municípios de Rio Branco, Bujari, Porto Acre, 
Cruzeiro do Sul, Maneio Lima, Rodrigues Alves, Feijó, 
Tarauacá e Jordão.

Até 2014 serão implantados 1.570 km de rede 
elétrica convencional, atendendo mais de 5.000 fa-
mílias, e 2.000 unidades de placa solar beneficiando 
2.000 famílias que vivem em comunidades isoladas.

Na zona urbana, o governo lançou o programa 
Ruas do Povo cujo objetivo é pavimentar todas as ruas 
do Estado sem pavimento. Em 2011, foram entregues 
218 ruas, com investimento de aproximadamente 30 
milhões. Para 2012, já estão em processo de licitação 
500 ruas em Rio Branco e 1.000 ruas em todo interior 
do Estado.

Na área de saneamento, o governo do Acre se 
prepara para investir R$ 275 milhões, previstos no 
BNDES, para implantar o sistema de água e esgoto 
no Alto Acre, Baixo Acre, Tarauacá/Envira e Purus e 
alcançar uma cobertura de 100%,

As políticas ambientais estão relacionadas com 
o propósito do governo e do povo do Acre de fazer 
desenvolvimento com sustentabilidade.

O desmatamento nas bacias hidrográficas altera 
profundamente o regime dos rios. Atentos a essa ques-
tão vital, estamos fazendo a recuperação e conservação 
de matas ciliares e nascentes na bacia do Rio Acre.

No ano passado foram cadastrados 280 produ-
tores rurais, beneficiários do Programa, e plantadas 
90.000 árvores de diversas espécies em Rio Branco, 
Senador Guiomard e Porto Acre, com ênfase para o 
plantio de açaí e outras espécies frutíferas uma vez que 
se objetiva além da preservação ambiental o retorno 
econômico das famílias que aderiram ao programa. O 
desafio em 2012 é dar continuidade, plantando mais 
250 mil árvores e incluindo 150 novos produtores ru-
rais. Até 2014, serão plantadas 2,5 milhões de mudas.

Srªs Senadoras e Srs. Senadores, nas palavras e 
nos atos do governador Tião Viana vemos que o Acre 
está criando as condições acertadas de equilíbrio, de 
integração, e se preparando para um novo período de 
desenvolvimento. Um período que, esperamos, não 
seja interrompido nem atingido por disputas ou inte-
resses eleitorais.

Muito obrigado

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Esse foi o Senador Anibal Diniz, que se pronunciou 
apelando para que o conflito na Bahia termine rapida-
mente, para que prevaleça o bom senso e para que 
todos saiam felizes dessa empreitada, como diria meu 
ex-Governador Olívio Dutra.

Agora, por acordo que fizemos aqui, o Senador 
Ricardo Ferraço falaria como líder, mas S. Exª concor-
dou que o Senador Magno Malta falasse neste mo-
mento como orador inscrito. Em seguida falará, então, 
o Senador Ricardo Ferraço.

O SR. MAGNO MALTA (PR – ES. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srs. Senadores, Deputado Manato, do meu 
Estado, Deputado Audifax, que fica bem ao lado do 
Senador Paim... O problema é tomar gosto pela ca-
deira, não é Paim?

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Eu já ia citá-los, mas o senhor já o fez.

O SR. MAGNO MALTA (PR – ES) – Deputado 
Dr. Jorge, médico lá da nossa querida São Mateus, 
senhores telespectadores da TV Senado, senhores 
que nos veem, a princípio registro a presença do Go-
vernador Renato Casagrande do nosso Estado aqui, 
fazendo uma peregrinação nos gabinetes dos Líderes. 
Ainda temos às 20h uma reunião com o Líder do PT, 
Walter Pinheiro e, aliás, um lúcido Líder, Deputado 
César Colnago, do nosso Estado, que raciocina mais 
ou menos como raciocinamos na questão do ICMS e 
na questão dos royalties. Debate duro para dois Es-
tados, tão somente como para uma federação inteira. 
É preciso, então, que tenhamos homens lúcidos para 
entendermos as razões pelas quais lutamos pelos 
royalties do petróleo, que são do nosso interesse e a 
nós pertencem.

A visão de Walter Pinheiro é importante. Ele ser 
líder neste momento é importante para o pacto fede-
rativo, pela visão que tem. E a disputa em nos que-
rer sangrar com o ICMS, ou seja, o nosso incentivo 
chamado Fundap, razões pelas quais o Governador 
peregrina em Brasília hoje nos gabinetes, juntamen-
te com a bancada... Cumprimento o Deputado Paulo 
Foletto e o Deputado Lelo Coimbra, que acompanham 
o Governador, assim como a Deputada Rose de Frei-
tas, Vice-Presidente da Câmara e o Governador, que 
saiu desta Casa, que se encontra também no plenário 
exatamente para essa reunião às 20h com o Líder do 
PT, o querido Senador Walter Pinheiro.

Venho a esta tribuna nesta tarde, Deputado Au-
difax, para revelar o meu inconformismo, a minha in-
dignação, a chamada indignação dos justos com uma 
fala infeliz, mal colocada, irresponsável, Deputado Ma-
nato, do Sr. Ministro Gilberto Carvalho. Eu queria que 
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os assessores dele me ouvissem agora ou que alguém 
telefonasse para ele me ouvir, para essa figura impo-
luta, esse deus do Olimpo – nem vocês conseguem 
falar com ele –, para essa figura saber que não devo 
nada a ele. Eu não fui nomeado por Gilberto Carva-
lho, o meu cargo não é um CC4, não é um CC3. Eu 
cheguei aqui com 1,3 milhão de votos vindos do Esta-
do do Espírito Santo. Nada devo a Gilberto Carvalho 
e por isso, Sr. Gilberto Carvalho, camaleão, o senhor 
que fica da cor da situação, comigo é diferente, che-
fe. É tempo ruim o tempo inteiro e eu vou falar para o 
senhor o que eu penso.

Esse cidadão chegou ao fórum no Rio Grande 
do Sul, Deputado Lelo, e lá indagado – esses caras 
precisam entender que, na era da tecnologia, até para 
falar em escola primária é preciso saber o que dizer, 
porque pode haver um menino filmando, gravando num 
celular –, ele abriu a boca e disse que, depois das con-
quistas, a oposição virou pó, o que eu acho um des-
respeito muito grande. É um desrespeito grande. Eu 
acho que a oposição é benéfica, porque a oposição o 
alerta, o põe acordado, o põe aceso o tempo inteiro. 
É irresponsável a colocação.

Senador Paim, o senhor que tem um genro pas-
tor, uma filha pastora; Aldifax, você que é de confissão 
evangélica, esse cidadão disse o seguinte: “A próxi-
ma batalha, a próxima disputa ideológica será com os 
evangélicos, pois esses conservadores – palavras do 
nosso Ministro Gilberto Carvalho, do nosso não, de 
vocês do PT – têm uma visão de mundo controlada 
por pastores de televisão”.

Sr. Gilberto Carvalho, lave a sua boca com álcool! 
Lave a sua boca com álcool! O senhor precisa apren-
der a respeitar. Precisa aprender a respeitar.

Eu vou dizer quem são os evangélicos do Brasil.
Esses pastores de televisão certamente deveriam 

estar presos mesmo e deveriam ser punidos severa-
mente, porque esses pastores evangélicos – e acho que 
também os padres da Canção Nova, da Século XX, da 
Rede Vida – usam o vídeo para incitar movimentos de 
violência nas ruas. Esses pastores ensinam os jovens 
a usar droga e coroam a bebida alcoólica. São esses 
pastores os responsáveis pelos motéis do Brasil. São 
eles responsáveis pelas editoras de revista pornográfi-
ca. São esses pastores que incitam os adolescentes e 
os jovens a usarem crack. Por isto, Gilberto Carvalho, 
o Brasil está vivendo esta epidemia: porque a culpa é 
dos evangélicos incitados por esses pastores. Ah, vá 
procurar sua turma, Gilberto Carvalho! Vá procurar sua 
turma! Você está brincando com quem?

Eu vou dizer a você quem são os evangélicos.
Gilberto Carvalho, as igrejas evangélicas no Brasil 

são formadas por ex-alguma coisa. As igrejas evan-

gélicas, Deputado Manato, as igrejas evangélicas, 
Zezinho, são formadas por ex-alguma coisa no seu 
corpo, César Colnago. Sabem quem? Ex-drogados, 
ex-prostitutas, ex-presidiários, de lares destruídos. 
Vocês entram numa igreja e têm todos eles com uma 
história para contar, uma história de sofrimento, até o 
dia em que foram alcançados pelo poder maravilhoso 
e pela portentosa mão de Cristo, com a mensagem 
salvadora do Evangelho. Esses são os evangélicos.

Sr. Gilberto Carvalho, não são os evangélicos 
que compram e vendem cocaína no Brasil. O tráfico 
de drogas não é nosso. O contrabando na fronteira 
não pertence a nós.

Sr. Gilberto Carvalho, me deixa dizer uma coisa 
e vou lembrá-lo.

No processo eleitoral da primeira eleição do Lula, 
Senador Paim, no segundo turno, querido Deputado 
Paulo Foletto, o Lula era satanizado, no Brasil, e eu 
recebi a missão de cruzar este País “dessatanizando” 
o Lula, e o fiz: 25 dias dentro de um jato, falando 5 ou 
6 vezes por dia pelo País inteiro. Acabei no Rio Gran-
de do Sul, no segundo turno do Olívio Dutra, dentro 
do estúdio, no último debate.

Esse povo evangélico que votou no senhor, Se-
nador Paim, trouxe-o para esta Casa para ouvir o meu 
discurso, hoje, de desabafo por essa fala irresponsável 
desse Ministro meia-boca.

Vou mais além: esses evangélicos entenderam. 
Veio o segundo mandato do Lula, fizemos a mesma 
coisa. Cruzamos o País, eu e o Líder do PT, Walter 
Pinheiro.

Ô ex-seminarista católico, cristão, como o senhor 
diz, Sr. Gilberto Carvalho, que não respeita ninguém, o 
Líder do PT, hoje, no Senado, foi trazido a esta Casa 
pelo voto da Bahia, com 70% de votos evangélicos, 
dos irmãos dele de confissão de fé. O Walter Pinheiro 
é evangélico. Eu sugiro ao senhor que peça à Presi-
dente Dilma para fazer uma reunião e tirar o Walter 
da liderança.

Sr. Gilberto Carvalho, o senhor se esqueceu da 
eleição da Dilma? Vocês não se prepararam para o 
segundo turno porque o salto estava tão alto que acha-
ram que iriam ganhar no primeiro. Ninguém esperava 
que a evangélica Marina crescesse. 

E, infelizmente, Deputado Lelo Coimbra, o debate 
para a presidência da República se deu em torno de 
uma questão: aborto! E sabe por que ele chama, vai 
ao Rio Grande do Sul e fala isto, que nós somos con-
servadores? Porque ele estava falando para pessoas 
que são a favor do aborto.

Você se esqueceu da lição, Gilberto Carvalho? 
Você sabe por que Dilma foi para o segundo turno? 

FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL94



01314 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012

Porque os e-mails diziam que ela era “abortista”, um 
debate que se deu em torno do tema aborto.

Aí, veio o segundo turno. Ninguém sabia o que 
fazer. Aí, eu disse para mim mesmo: “Lá eu não vou”. 
O Governador Renato Casagrande, que está aqui, a 
eleição terminou num dia e, no outro dia, ele me ligou: 
“Você vai para Brasília?” Perguntei: “Fazer o quê?” “O 
Lula está chamando, e a Dilma, porque deu segundo 
turno, e precisamos ir lá para uma grande reunião”. 
Falei: “Não vou, não. Já fiz isso uma vez, já me enga-
naram uma vez, não vão fazer a segunda”.

O Walter Pinheiro me ligou e me ligou o Pastor 
Everaldo, presidente do PSC, que estava sendo cor-
tejado e bajulado por Gilberto Carvalho. Gilberto Car-
valho, hoje, não atende um telefonema dele, nem olha 
na cara dele, e olhem que é Líder de uma bancada de 
16. Não precisa mais! Tentou me convencer e falei que 
não ia. Eu sei o que se deu no pleito eleitoral municipal.

Quero lembrar, Presidente Paim, ao nosso que-
rido – querido nada!... Não vou ser hipócrita e chamar 
esse cara de querido, não – Gilberto Carvalho... V. Exª 
estava na disputa, com a história que tem, para Se-
nador no Rio Grande do Sul, e era o terceiro. Gilberto 
Carvalho, você sabe o que eu fiz? Eu vim a Brasília 
gravar propaganda eleitoral para Paim. Sabe para pedir 
voto a quem? Meus irmãos evangélicos do Rio Grande 
do Sul, seu cara de pau! Cara de pau! Você precisa de 
um vidro de óleo de peroba.

Não devo nada a você, Gilberto Carvalho. Muito 
pelo contrário.

O que aconteceu? A minha família me conven-
ceu, porque o que estavam fazendo com Dilma era 
uma maldade, era injusto. Não era justo. E, como eu 
imagino que precisamos sobreviver com justiça... Eu 
ouvi falar do PL nº 122, dizendo que estava na conta 
da Dilma. A Dilma nunca mexeu, nem conhecia PL nº 
122, nem sabia nada disso. Eu que batalhei aqui nes-
te Senado, V. Exª na Comissão de Direitos Humanos, 
para poder enterrar o PL nº 122, que foi uma luta da 
ex-Senadora Fátima Cleide, e nós não deixamos votar. 
E, enquanto estiver aqui, não vai votar.

Disseram que foi Dilma. Muita mentira, muita ila-
ção, muita falsidade com aqueles e-mails.

Eu vim para cá, fui para uma reunião em que es-
tava Palocci – Palocci já caiu –, estava Gilberto Carva-
lho e estava José Eduardo Dutra, numa reuniãozinha 
pequena, numa sala pequena. Manato, César Colnago, 
eu olhei para o Everaldo, Presidente do PSC, e falei: 
“Olha bem para a cara do Gilberto Carvalho, isso é 
um mentiroso. Ele já fez isso uma vez. Eu só estou 
aqui porque acredito em Justiça, não é por causa de 
você não, porque você é um Deus do Olimpo. Quan-
do subiu ao poder, você nem atende a telefonema de 

ninguém. Agora, nós viramos a solução de novo para 
vocês. Agora, eu sou solução de novo para vocês. 
Então, me esqueça, porque eu não acredito em você. 
Você é mentiroso.”

Gilberto Carvalho, eu falei para você, não falei? 
Você é mentiroso, eu continuo pensando.

Eu entrei em um jato, César Colnago, fiquei 27 
dias. Cumpri um mapeamento no Brasil, para “dessata-
nizar” a Dilma, para desfazer o que os e-mails fizeram, 
para que ela pudesse derrotar o candidato Serra. Ela 
cresceu 14% nesse segmento, no segundo turno. E o 
Sr. Gilberto Carvalho acompanhou tudo. Aí, Dilma ga-
nhou, ninguém conseguia mais falar com ele, porque 
aí aliviou, o emprego estava garantido, era Ministro 
de novo. Agora, ele vai ao Rio Grande do Sul e solta 
essa pérola. Barriga não dói só uma vez, cara de pau! 
Barriga dói mais vezes.

Sabe, vocês estão loucos para fazer um projeto 
para acabar com o crack no Brasil. Sabem que dia vai 
acabar? Nunca!

A Presidente da Secretaria Nacional Antidrogas, 
uma despreparada, deu uma entrevista na Folha de 
S.Paulo, Manato, dizendo que falar em crack no Brasil 
como epidemia é uma falácia. Olha que brincadeira! A 
Secretária Nacional Antidrogas!

Mas vocês vão resolver como? Vão colocar mais 
dinheiro no SUS, para que o Ministro – aliás, meu 
grande amigo Padilha, que eu respeito muito – possa 
fazer um programa de internação de viciado em crack?
Mamãe, me acode! Mamãe, me acode!

Ei, Gilberto Carvalho, você está tentando atacar 
quem mais tira drogado das ruas deste País, quem 
mais devolve filhos às suas famílias neste País, quem 
mais enxuga lágrimas de mãe que chora, de pai que 
se angustia com filho drogado neste País, Sr. Gilberto 
Carvalho?

Agora, por que faz isso? Porque o programa é 
diferente, o projeto é diferente, o projeto é de Deus. É 
do homem que é ganho por dentro, que é salvo, que é 
limpo por dentro, para depois tratar o caráter e a saúde 
dele, porque, se ele não for limpo por dentro, jamais 
vai se recuperar, Gilberto Carvalho. Mas já percebi que 
disso você não sabe nada. Disso você não conhece 
nada, ex- seminarista!

Vejo Senadores aqui, não sei como eles se com-
portam, até porque ninguém é tão doido quanto eu. 
Ouço burburinhos aqui e ninguém consegue falar bem 
desse rapaz. Ele mente com muita facilidade, escamo-
teia e tem comportamento dúbio.

Vou falar uma palavra aqui e ele só vai poder me 
processar quando eu não tiver mais mandato: safado!

Eu acho bom você respeitar, rapaz. Acho bom 
você respeitar o povo. Acho bom você respeitar as 
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pessoas que promovem paz neste País, aqueles que 
podem subir o morro, ganharem almas para Jesus, 
abrir uma igreja, aqueles que podem ouvir um trafican-
te dizer que largou uma arma, que fazia a mãe chorar, 
que perdeu a escola, que esteve três anos na cadeia 
e lá conheceu Jesus, o Evangelho e hoje estou aqui, 
dentro da igreja, pregando o Jesus.

Gilberto Carvalho, tem 30 anos que recupero 
drogados. Acha que eu não conheço a fórmula? A fór-
mula é Jesus. Sabe onde eu encontrei? Nas orações 
da minha mãe, quando eu era menino.

Então, em defesa da memória da minha mãe, 
Gilberto Carvalho, que era uma evangélica, eu repu-
dio você. Eu repudio você e lhe peço um favor, onde 
você me encontrar não me estenda à mão, cidadão. 
Não me estenda à mão!

Quero dizer a você que estou representado al-
guns Senadores aqui. Eu avisei a eles da minha fala 
a eles e eles disseram que estariam na televisão as-
sistindo. É tudo que eu gostaria de falar: nos respeite, 
Gilberto Carvalho.

Você estava falando de quem? Dos pastores da 
televisão? De quais os padres que você estava falan-
do? Os padres da Canção Nova, que fazem um traba-
lho maravilhoso com os jovens no Brasil? Um trabalho 
lindo e que tem como representante o Eros Biondini. 
Você estava falando de quem? Da Vida? De quem você 
estava falando? De Silas Malafaia, que é pregador do 
evangelho, que tem posições, por que Silas é contra 
o PL 122, por que Silas é contra o aborto?! Isso lhe 
ofende? Você estava falando de quem? De Valdomiro 
Santiago, que prega o evangelho abertamente, que 
manda o doente trazer o laudo do médico e Jesus cura. 
Depois manda voltar no médico e volta e Jesus curou. 
Você esta falando de quem? Quem é desses que está 
fazendo mal ao País, S. Gilberto Carvalho?

Vamos esperar, S. Gilberto Carvalho.
Só quero entender se a sua palavra é a palavra 

do seu Partido, porque nós temos um pleito eleitoral 
municipal agora, S. Gilberto Carvalho. E saiba que o 
nosso povo vota. O nosso povo vota. 

Atenção Renê Terra Nova, atenção Silas Mala-
faia, Robson Rodovalho, atenção Pastor Zé Wellington, 
Pastor Manoel Ferreira! Os líderes deste País! Aten-
ção, Convenção Batista, presbiterianos, maranatas! 
Atenção, Universal! Olhem só o que esse rapaz falou! 
Olhem só o que esse rapaz falou!

A sua filha, que é evangélica, é candidata à ve-
readora, não é, Paim? E será uma grande vereadora, 
se herdou o seu DNA de luta pelos menos favorecidos 
e se cresceu ouvindo o seu discurso, a sua batalha e 
tem Jesus no coração. É ela que Gilberto Carvalho quer 
enfrentar, porque ela é fundamentalista, radical e tem 

uma visão tacanha de mundo, muito pequenininha! Visão 
grande é a sua! Só não é visionário, o senhor é sabido!

Que Deus tenha misericórdia de Gilberto Car-
valho!

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Esse foi o Senador Magno Malta, fazendo o seu 
pronunciamento.

Neste momento, passo a palavra ao Senador 
Ricardo Ferraço, que falará como Líder do PMDB. Ele 
cedeu o espaço ao Senador Magno Malta, para o seu 
pronunciamento e falaria em seguida. (Pausa.) 

O Senador Ricardo Ferraço não se encontra. 
Vamos encerrar os trabalhos, mas, antes, quero fa-

zer o registro de uma reunião importante que houve hoje 
na Casa Civil, com o objetivo de incluir o carvão mineral 
na matriz energética brasileira. Parlamentares de todos 
os partidos do Rio Grande do Sul estiveram na Casa 
Civil com esse objetivo. A reunião foi solicitada pelo De-
putado Ronaldo Zulke junto à Presidência da República. 
Estiveram lá o Deputado Afonso Hamm; o líder sindical 
Oniro Camilo, Presidente do Sindicato dos Mineiros do 
Rio Grande; a Drª Irani Medeiros, representando o Gover-
nador do Estado, Tarso Genro; o Sr. Rui Dique, Secretário 
de Infraestrutura do Rio Grande do Sul; o Sr. Fernando 
Luiz Zancan, Presidente da Associação Brasileira de 
Carvão Mineral; o Sr. Jacob Nessar, representando o 
Sindicato dos Mineiros do Estado do Paraná; o Sr. Genoir 
dos Santos, Presidente da Federação dos Mineiros dos 
Estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina; 
o Sr. César Faria, presidente do Sindicato Nacional dos 
Produtores de Carvão Mineral, entre outros.

O objetivo dessa reunião na Casa Civil foi a ma-
nutenção do carvão mineral na matriz energética bra-
sileira, um pleito do Rio Grande do Sul. Foi, então, 
decidida a criação de um grupo de trabalho envolven-
do a Secretaria-Geral da Presidência da República, 
o Ministério de Minas e Energia, o Ministério do Meio 
Ambiente, o Ministério da Ciência e Tecnologia, asso-
ciações, sindicatos e empresas do setor. Foi discutida 
a consulta pública editada pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica, sobre o desenvolvimento tecnológico 
e a eficiência das usinas.

Vale ressaltar, para terminar, que estamos acom-
panhando. Meu gabinete está acompanhando o pas-
so a passo desse debate, que envolve o interesse de 
milhares de trabalhadores e também os interesses do 
Estado do Rio Grande do Sul, uma questão econômi-
ca, social e, por que não dizer, política.

Os trabalhadores – milhares – que estão sendo 
prejudicados fizeram questão de que eu fizesse este 
registro neste início de noite, fortalecendo, deixando 
clara a minha posição a favor de que o carvão mineral 
esteja incluído no famoso Leilão A-5.
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Esperamos que, depois desse diálogo na Casa 
Civil, possamos retornar ao Rio Grande com a expec-
tativa favorável de que o carvão voltará a fazer parte 
da nossa matriz energética.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– O requerimento que acaba de ser lido vai à publicação.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O requerimento que acaba de ser lido será en-
caminhado à Mesa para decisão.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência designa o Senador Aloysio Nunes 
Ferreira, para integrar, como titular, a Comissão de 
Direitos Humanos e Legislação Participativa, nos ter-
mos do Ofício nº 10, de 2012, da Liderança do PSDB.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 10/12-GLPSDB

Brasília,  de fevereiro de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Aloysio 

Nunes Ferreira para integrar, como titular, a Comissão 

de Direitos Humanos e Legislação Participativa, em 
vaga destinada ao PSDB – Partido da Social Demo-
cracia Brasileira.

Atenciosamente, – Senador Alvaro Dias, Líder 
do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– A Presidência autuou, por solicitação do Presidente 
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização, o Aviso nº 2, de 2012-CN (nº 1.802-Se-
ses-TCU-Plenário/2011, na origem), do Presidente do 
Tribunal de Contas da União, encaminhando ao Con-
gresso Nacional cópia do Acórdão proferido nos autos 
do processo nº TC 030.993/2011-3.

É o seguinte o Aviso:
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01342 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012123ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 01343FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL124



01344 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012125ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 01345FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL126



01346 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012127ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 01347FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL128



01348 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012129ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 01349FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL130



01350 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012131ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 01351FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL132



01352 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012133ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 01353FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL134



01354 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012135ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 01355FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL136



01356 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012137ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 01357FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL138



01358 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012139ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 01359FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL140



01360 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012141ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 01361FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL142



01362 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012143ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 01363FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL144



01364 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012145ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 01365FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL146



01366 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012147ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 01367FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL148



01368 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012149ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 01369FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL150



01370 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012151ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 01371FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL152



01372 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012153ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 01373FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL154



01374 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012155ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 01375FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL156



01376 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012157ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 01377

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de 
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para 
tramitação da matéria:

Leitura: 8-2-2012
Até 13-2 prazo para publicação e distribuição dos 

avulsos da matéria;
até 28-2 prazo para apresentação de relatório;
até 6-3 prazo para apresentação de emendas ao re-

latório; e
até 13-3 prazo para apresentação, publicação, distribui-

ção e votação do relatório e encaminhamento do 
parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional.

A matéria será publicada em Avulsos e no Diá-
rio do Senado Federal de 9 de fevereiro do corrente.

O Aviso retorna à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização. 

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– A Presidência autuou, por solicitação do Presidente 
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização, o Ofício nº 13, de 2012-CN (nº 0468/2011, 
na origem), da Superintendência do Desenvolvimento 
do Nordeste, que “Encaminha a programação de finan-
ciamento do Fundo Constitucional de Financiamento 
do Nordeste (FNE), para o exercício de 2012”. 

É o seguinte o Ofício:
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01378 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012159ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 01379FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL160



01380 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012161ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 01381FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL162



01382 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012163ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 01383FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL164



01384 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012165ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 01385FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL166



01386 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012167ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 01387FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL168



01388 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012169ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 01389FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL170



01390 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012171ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 01391FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL172



01392 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012173ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 01393FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL174



01394 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012175ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 01395FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL176



01396 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012177ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 01397FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL178



01398 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012179ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 01399FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL180



01400 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012181ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 01401FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL182



01402 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012183ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 01403FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL184



01404 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012185ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 01405FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL186



01406 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012187ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 01407FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL188



01408 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012189ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 01409FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL190



01410 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012191ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 01411FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL192



01412 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012193ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 01413FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL194



01414 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012195ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 01415FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL196



01416 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012197ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 01417FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL198



01418 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012199ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 01419FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL200



01420 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012201ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 01421FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL202



01422 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012203ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 01423FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL204



01424 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012205ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 01425FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL206



01426 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012207ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 01427

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de 
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para 
tramitação da matéria:

Leitura: 8-2-2012
Até 13-2
prazo para publicação e distribuição dos avulsos da 

matéria;
até 28-2
prazo para apresentação de relatório;
até 6-3
prazo para apresentação de emendas ao relatório; e
até 13-3
prazo para apresentação, publicação, distribuição e 

votação do relatório e encaminhamento do pa-
recer da CMO à Mesa do Congresso Nacional.

A matéria será publicada em avulsos e no Diá-
rio do Senado Federal de 9 de fevereiro do corrente.

O Ofício retorna à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– A Presidência autuou, por solicitação do Presidente 
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização, o Ofício nº 14, de 2012-CN (nº 0466/2011, 
na origem), da Superintendência do Desenvolvimento 
do Nordeste, que “encaminha ao Congresso Nacional 
o Relatório de Resultados e Impactos - Exercício de 
2011 - primeiro semestre, do Fundo Constitucional de 
Financiamento do Nordeste – FNE”.

Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de 
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para 
tramitação da matéria:

Leitura: 8-2-2012
Até 13--2 prazo para publicação e distribuição dos 

avulsos da matéria;
até 28-2 prazo para apresentação de relatório;
até 6-3 prazo para apresentação de emendas ao re-

latório; e
até 13-3 prazo para apresentação, publicação, distribui-

ção e votação do relatório e encaminhamento do 
parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional.

FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL208



01428 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012

A matéria será publicada em Suplemento ao Di-
ário do Senado Federal de 9 de fevereiro do corrente.

O Ofício retorna à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização. 

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que 

serão lidos.

São lidos os seguintes:

209ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 01429FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL210



01430 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012211ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 01431FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL212



01432 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012213ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 01433FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL214



01434 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012215ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 01435FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL216



01436 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012217ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 01437FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL218



01438 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012219ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 01439FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL220



01440 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012221ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 01441FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL222



01442 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012223ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 01443FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL224



01444 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012225ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 01445FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL226



01446 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012227ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 01447FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL228



01448 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012229ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 01449FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL230



01450 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012231ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 01451FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL232



01452 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012233ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 01453FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL234



01454 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012235ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 01455FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL236



01456 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012237ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 01457FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL238



01458 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012239ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 01459FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL240



01460 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012241ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 01461FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL242



01462 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012243ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 01463FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL244



01464 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012245ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 01465FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL246



01466 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012247ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 01467FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL248



01468 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012249ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 01469

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Os projetos que acabam de ser lidos serão publica-

dos e remetidos às Comissões competentes.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Sobre a mesa, proposta de emenda à Consti-
tuição que será lida.

É lida a seguinte:
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01470 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012251ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 01471FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL252



01472 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012253ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 01473FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL254



01474 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012255ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 01475FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL256



01476 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012257ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 01477FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL258



01478 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012259ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 9 01479

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A proposta de emenda à Constituição que acaba 
de ser lida está sujeita às disposições constantes dos 
arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.

A matéria vai à Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O Sr. Senador Ciro Nogueira enviou discurso à 
Mesa para ser publicado na forma do disposto no art. 
203 do Regimento Interno.

S. Exª será atendido.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, o Brasil vai sediar a CONFERÊNCIA 
DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE DESENVOLVIMEN-
TO SUSTENTÁVEL, a Rio+20, que ocorrerá de 20 a 
22 de junho de 2012, na cidade do Rio de Janeiro, 
comemorando o 20º aniversário da CONFERÊNCIA 
DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO, realizada no Rio de Janeiro, 
em 1992.

Os principais objetivos da Rio+20 são renovar e 
consolidar o compromisso político internacional para 
o desenvolvimento sustentável, avaliar as realizações 
e as lacunas existentes e estabelecer novas metas 
e objetivos a serem alcançados nos próximos anos.

Os temas principais da Rio+20 são a economia 
verde no contexto do desenvolvimento sustentável 
e a erradicação da pobreza; e o quadro institucio-
nal necessário ao processo de desenvolvimento 
sustentável.

Todos nós que temos responsabilidade política 
devemos nos dedicar e nos preocupar com os proble-
mas do desenvolvimento sustentável.

A Conferência de Estocolmo, em 1972, delineou 
os direitos da família humana de ter alimentação ade-
quada, habitação segura, água potável, acesso aos 
meios de planejamento familiar.

O futuro da humanidade depende, em grande 
parte, dos cuidados que devemos ter com a Nature-
za, pois o desenvolvimento necessário para reduzir a 
pobreza só é sustentável com o respeito à Natureza.

Como afirmou a Carta Mundial da Natureza, ela-
borada na 48ª Plenária da Assembleia Geral da ONU, 
em 1982, “a humanidade é parte da natureza e depende 
do funcionamento ininterrupto dos sistemas naturais”.

Sabemos que o estilo de vida de nossa civiliza-
ção necessita de mudanças profundas, em relação aos 
modelos de consumo, produção e utilização de ener-
gia, com a integração econômica, social e ambiental.

Senhor Presidente,
Senhoras Senadoras e Senhores Senadores.

O Brasil tem uma grande responsabilidade, como 
país emergente e anfitrião da Rio+20, pois necessita 
exercer um papel de liderança no plano internacional 
e manter coerência em suas políticas internas ambien-
tais, como manter uma matriz energética não poluente 
e combater o desmatamento.

Não há dúvida de que os países desenvolvidos 
são os maiores responsáveis pelos grandes problemas 
na área do meio ambiente, como grandes emissores 
de gases que produzem o efeito estufa.

Brasil, Rússia, Índia e China, os chamados BRIC, 
podem contribuir para a integração social, do econômi-
co e do ambiental, como síntese do desenvolvimento 
sustentável.

A crise econômica mundial poderá ser uma opor-
tunidade para a integração e convergência dos aspec-
tos sociais, econômicos e ambientais.

Pessoalmente, acompanho com especial atenção, 
no Congresso Nacional, todos os assuntos relacionados 
com o desenvolvimento sustentável, tanto na Câmara 
dos Deputados, na época em que fui Deputado Fede-
ral, como agora no exercício do mandato de Senador.

Tenho plena convicção de que a Presidente Dilma 
Rousseff conduzirá a Rio+20 com habilidade e sabe-
doria, para que o Brasil reafirme sua condição de país 
emergente com liderança reconhecida mundialmente, 
demonstrando sua preocupação com o meio ambiente 
por intermédio de ações e políticas adequadas.

O Brasil dispõe de todas as condições para dar 
uma grande contribuição para a utilização racional dos 
recursos naturais, para o desenvolvimento sustentável 
e para que a Rio+20 seja um marco importante para 
o futuro da humanidade e para a preservação do nos-
so Planeta.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Com esse registro, a Presidência vai encerrar 
os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores 
que constará da próxima sessão deliberativa ordinária, 
a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte 

ORDEM DO DIA

1
REQUERIMENTO Nº 8, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 8, de 2012, do Senador Casildo Maldaner, 
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos 
de Lei do Senado nºs 301, de 2008; 580, de 
2011, por regularem matéria correlata (aplica-
ção de recursos do FGTS).
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2
REQUERIMENTO Nº 14, DE 2012

Votação, em turno único, do Reque-
rimento nº 14, de 2012, do Senador Paulo 
Bauer, solicitando que, sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 676, de 2011, além da 
Comissão Constante do despacho inicial 

de distribuição, seja ouvida, também, a de 
Educação, Cultura e Esporte (amplia o rol 
dos crimes hediondos).

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 20 horas e 2 
minutos.)
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Ata da 5ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 9 de fevereiro de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência da Sra. Marta Suplicy, dos Srs. Waldemir Moka, Casildo Maldaner, 
Humberto Costa e da Sra. Ana Amélia

(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-
-se às 18 horas e 57 minutos.)

É o seguinte o registro de compareci-
mento:
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Há número regimental. Declaro aberta 
a presente sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 29, DE 2012

Nos termos do art. 222, do Regimento Interno, 
requeiro Voto de Aplauso à Presidenta Dilma Rousse-
ff e ao Ministro do Turismo, Gastão Dias Vieira, pelos 
investimentos adicionais a dez destinos turísticos, que 
serão escolhidos nos próximos dias, por ocasião da 
Copa do Mundo.

Destaco a importância da “Rota das Emoções”, que 
envolve Camocim e Jariquaquara, no Ceará; Delta do Par-
naíba, no Piauí; e a Região dos Lençóis Maranhenses, 
no Maranhão, na escolha dos destinos, tendo em vista 
à beleza natural dos locais e à infraestrutura já existente.

Sala das Sessões, – Senador Wellington Dias.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O requerimento que acaba de ser lido 
vai será encaminhado à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pela ordem, Senador Francisco Dor-
nelles; logo em seguida, Senador Flexa Ribeiro e Se-
nadora Ana Amélia. 

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Sr. 
Presidente, eu sou a primeira, porque fui a primeira a 
chegar ao plenário hoje à tarde, mas o Líder do meu 
partido tem a preferência.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP 
– RJ) – Solicito minha inscrição pela Liderança, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pela Liderança, está inscrito o Sena-
dor Dornelles.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Sr. 
Presidente, quero me inscrever para uma comunica-
ção inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Está inscrita, para uma comunicação 
inadiável, a Senadora Ana Amélia.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Peço 
a V. Exª minha inscrição para uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador Flexa Ribeiro também inscrito 
para uma comunicação inadiável.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Senadora Vanessa, da mesma forma, terceira 
inscrita para uma comunicação inadiável. Obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Terceira inscrita para uma comunica-
ção inadiável.

Passo a Presidência à Senadora Marta Suplicy.

O Sr. Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pela Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Antes de conceder a palavra ao Senador Jorge 
Viana, o primeiro inscrito, temos algumas comunicações.

Os Srs. Senadores relacionados a seguir indi-
cam o Senador Jayme Campos para exercer o cargo 
de Líder do Bloco Parlamentar da Minoria até o dia 31 
de janeiro de 2013. 

Seguem as assinaturas dos partidos da Minoria.

É o seguinte Ofício:

Ofício S/Nº/2012

Senhor Presidente,
Comunicamos a Vossa Excelência que os Sena-

dores relacionado a seguir indicam o Senador Jayme 
Campos para exercer o cargo de Líder do Bloco Par-
lamentar da Minoria, até o dia 31 de janeiro de 2013.

Sala das Sessões, 8 de fevereiro de 2012.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Nos termos do art. 61 e seguintes do Regimento 
Interno do Senado Federal, o Partido Democrático Tra-
balhista (PDT), o Partido Socialista Brasileiro (PSB), o 
Partido dos Trabalhadores (PT), o Partido Comunista 
do Brasil (PCdoB), o Partido Republicano Brasileiro 
(PRB), que compõem o Bloco de Apoio ao Governo, 
indicam como Líder o Senador Walter Pinheiro, do 
Partido dos Trabalhadores. 

Seguem as assinaturas dos partidos. 

É o seguinte Ofício:

Ofício nº 5/2012 – GOLDBG

Brasília, 8 de fevereiro de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 61 e seguintes do Regimento 

Interno do Senado Federal, o Partido Democrático Tra-
balhista – PDT, o Partido Socialista Brasileiro – PSB, o 
Partido dos Trabalhadores – PT, o Partido Comunista 
do Brasil – PC do B, e o Partido Republicano Brasilei-
ro – PRB, que compõe o Bloco de Apoio ao Governo, 
indicam como Líder, o Senador Walter Pinheiro, do 
Partido dos Trabalhadores. – Senador Acir Gurgacz,
Líder do PDT – Senador Antonio Carlos Valadares,
Líder do PSB – Senador Walter Pinheiro, Líder do PT 
– Senador Inácio Arruda, Líder do PC do B – Senador 
Marcelo Crivella, Líder do PRB.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Na condição de Líder do Partido dos Traba-
lhadores, indica os seguintes Senadores como Vice-
-Líderes da Bancada. 

É uma nomeação feita pelo Senador Walter Pi-
nheiro, nomeando os Senadores Wellington Dias, Lin-
dbergh Farias, Ana Rita e Anibal Diniz.

É o seguinte Ofício:

Ofício nº 3/2012 – GLDBAG

Brasília, 8 de fevereiro de 2012

Senhor Presidente,
Na condição de Líder do Partido dos Trabalhado-

res, indico os seguintes Senadores como vice-líderes 
da bancada:

Senador Wellington Dias – Senador Lindbergh 
Farias – Senadora Ana Rita – Senador Aníbal Diniz 
– Senador Walter Pinheiro, Líder do PT.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Desejo toda a sorte ao Senador Walter Pinhei-
ro pela liderança e ao Senador Jayme Campos pela 
liderança da Minoria.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Os expedientes lidos vão à publicação.

Com a palavra o Senador Jorge Viana, como 
inscrito. Em seguida, pela liderança, o Senador Fran-
cisco Dornelles.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, todos que nos as-
sistem pela TV Senado, pela Rádio Senado e também 
nos acompanham pela Internet, eu queria hoje trazer à 
tribuna da Casa uma proposta que o Senado aprecia 
desde 2010, quando, ainda Senador, Tião Viana apre-
sentou o PLS nº 265, de 2010, propondo – é autoriza-
tivo, obviamente, para ser constitucional – a criação 
da Fundação Caixa Econômica Federal.

No ano passado, tive o privilégio de ter uma reu-
nião com a direção da Caixa Econômica e consultar 
a opinião da direção da Caixa Econômica sobre a 
criação da Fundação Caixa Econômica Federal. Com 
todos que tenho conversado, tenho recebido o estí-
mulo de trazer para o debate, para a apreciação do 
Senado Federal, a proposta de criação da Fundação 
Caixa Econômica Federal. A inspiração do projeto, é 
óbvio, está diretamente ligada à existência da Funda-
ção Banco do Brasil.

O Brasil passa por transformações importantes. 
Somos a sexta economia do mundo. Constantemente 
estamos lendo que, além do crescimento econômico, 
da inclusão social, nós temos, nos bancos, a expres-
são que às vezes nos choca a todos. Os números são 
sempre de dois dígitos, e acompanhado dos bilhões, 
que são os lucros que todo o setor bancário brasileiro 
experimenta.

Não seria fora de hora levarmos em conta o cres-
cimento que tem experimentado a Caixa Econômica 
Federal. Boa parte dos programas de infraestrutura, 
saneamento, habitação, o rearranjo urbano do nosso 
País passa pela Caixa Econômica, são bilhões de reais. 
A Caixa Econômica está mais presente, mais eficiente, 
fazendo mais parte do processo de desenvolvimento 
com inclusão que o Brasil experimenta.

Esse processo de mudança da Caixa Econômica 
iniciou-se no Governo do Presidente Lula. No começo 
do Governo Lula ele reclamava muito do excesso de 
burocracia, da inoperância da Caixa Econômica. Mas 
seguramente devo dizer que, se não de tudo, mas uma 
grande parte dessa burocracia foi vencida, não existe 
mais. Foi vencida pela eficiência. A ausência da Caixa 
Econômica em regiões importantes do País também foi 
vencida, a Caixa está presente em toda parte, e acho 
que o Brasil ganharia e ganhará muito se, em vez de 
uma fundação, a Fundação Banco do Brasil, tivermos 
a Fundação Caixa Econômica Federal.

O projeto em questão indica à Presidente da 
República como trazer amplos benefícios à sociedade 
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utilizando os recursos de uma empresa que é pública, 
mas que pode aproveitar os resultados financeiros para 
proporcionar cultura, educação, saúde, entre outros 
benefícios, aos brasileiros em geral.

O último lucro da Caixa Econômica foi de mais 
de R$5 bilhões. A Caixa Econômica hoje cresceu ex-
ponencialmente em relação ao que era há dez anos. E 
essa fundação já nasceria com força, já nasceria com 
capilaridade. Essa não seria uma história pioneira por-
que, como disse ainda há pouco, a Fundação Banco 
do Brasil foi criada em 1988, já se consolidou como 
um instrumento de inclusão social, de parceria com a 
cultura, com a educação.

E, certamente, com a geração de renda, com a 
capacitação daqueles que necessitam, como temos 
também exemplos, como o próprio Itaú/Unibanco; 
com o instituto Itaú Cultural e a Fundação Bradesco, 
que estão presentes em todos os Estados brasileiros.

Mas, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, sa-
bemos que os bancos, na atualidade, têm apresentado 
resultados altamente expressivos, com lucros impres-
sionantes. E não teríamos momento mais adequado 
para o Governo da Presidente Dilma, que dá sequência 
ao governo do Presidente Lula, de fazermos também, 
além da ação da Caixa Econômica, com a criação da 
Fundação Caixa Econômica, uma aproximação ainda 
maior da Caixa Econômica com a sociedade brasileira. 

O PLS nº 265, de 2010, de autoria do Senador 
Tião Viana, é autorizativo, óbvio, para ser constitucio-
nal. Mas, a burocracia e o próprio Regimento nos im-
põem limitações. E eu queria concluir esse pronuncia-
mento fazendo um apelo ao Ministro Guido Mantega, 
a quem pretendo pedir uma audiência proximamente; 
à Presidente Dilma, que aprecie a possibilidade de 
preparar, para evitarmos a burocracia, para evitarmos 
os empecilhos regimentais, eu queria fazer um apelo 
para que a Presidente Dilma, por meio do Ministério 
da Fazenda, pudesse encaminhar para o Congresso 
Nacional projeto de lei criando a Fundação Caixa Eco-
nômica Federal. 

Estou seguro de que será bem acolhido nesta 
Casa, de que será bem acolhido na Câmara dos De-
putados. E a Presidente Dilma, que tanto ajudou como 
Ministra e agora, como Presidente da República, como 
coordenadora do PAC, a consolidar a Caixa Econômica 
como patrimônio do Brasil, ela daria um passo muito 
importante com a preparação e o envio de um projeto 
para o Poder Legislativo, criando essa fundação.

Esse é o meu pronunciamento, Srª Presidente. 
Vou encaminhar à Casa Civil da Presidência da Repú-
blica, ao Ministro Guido Mantega essa sugestão, esse 
apelo que faço aqui da tribuna do Senado Federal.

Muito obrigado, Srª Presidente.

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

Com a palavra o Senador Francisco Dornelles 
para comunicação inadiável.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ. Fora do microfone.) – Não, pela Liderança.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pela Liderança, Senador?

Senadora Ana Amélia, pela Liderança?
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Fora do 

microfone.) – Não. Eu, para comunicação inadiável.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Ah, é o Flexa que estava...
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 

RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, o leilão dos aeroportos 
realizado no último dia 6 de fevereiro foi marcado por 
forte ágio sobre as contribuições mínimas estabeleci-
das pela Anac.

O leilão permitiu a participação de empresas na-
cionais e estrangeiras independentemente da apresen-
tação de qualquer documentação financeira ou técnica 
demonstrando que detenham capacidade para suportar 
os requerimentos financeiros do contrato.

A Anac e o Governo Federal, ao não tomarem 
medidas de verificação da capacidade técnica e finan-
ceira do proponente, nem tão pouco de avaliar seu 
plano de negócio, põem em risco todo o programa de 
concessões e sua reputação.

Na verdade, o procedimento licitatório não exigiu 
do consórcio vencedor a apresentação de qualquer tipo 
de documentação que comprovasse sua capacidade 
financeira, índice de liquidez, patrimônio líquido ou 
qualquer tipo de requerimento para suportar os apor-
tes, avais e garantias necessários.

O valor total a ser arrecadado, mais de R$24 bi-
lhões, será pago ao Fundo Nacional de Aviação Civil. 
Se o objetivo era exclusivamente gerar uma nova fonte 
de recursos, ele foi conseguido.

A grande expectativa da sociedade sempre foi a 
melhoria do atendimento, do nível de serviço e ganho 
de eficiência com participação da iniciativa privada. 
Entretanto, foi considerada para a decisão do vencedor 
o maior preço pago pelo Concessionário, não consi-
derando qualquer avaliação técnica como critério de 
decisão da melhor proposta.

Como resultado o Concessionário de Guarulhos 
pagará ao Governo 97% da receita líquida, e o de Bra-
sília, 94%. Com o que sobra é possível entregar a qua-
lidade do serviço desejada? Difícil. Difícil até mesmo 
operar com os baixos níveis atuais, pois sobrará para 
as concessionárias menos do que a Infraero tem hoje. 
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Para os próximos leilões a Infraero deveria 
exigir maior qualificação técnica, apresentação e 
avaliação do plano estratégico e de negócios, plano 
de implementação da solução de melhoria de ges-
tão, combinados com o maior preço de outorga.

O objetivo almejado deveria ser melhorar o nível 
de gestão e de serviços ao usuário e não exclusiva-
mente arrecadar recursos. E mais, é indispensável 
que o Governo adote um sistema eficaz de exigência 
e execução de garantias para evitar o descumprimento 
das metas estabelecidas.

O Governo Federal obteve excelentes resultados 
no campo financeiro. Entretanto, o principal resultado 
que todos querem e precisam – a efetiva disponibili-
zação e melhoria dos níveis de serviços – pode não 
ter sido assegurado neste certame.

Para explicar essas dúvidas, apresentei reque-
rimento, aprovado na Comissão de Infraestrutura, 
convidando os presidentes da Infraero e da Anac e o 
Ministro-Chefe da Secretaria de Aviação Civil para que 
compareçam nessa Comissão para tratar do assunto.

Peço a V. Exª que publique, na íntegra, o meu dis-
curso entregue à Mesa do Senado Federal.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR FRANCISCO 
DORNELLES.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, o leilão dos aeroportos realizado no 
último dia 6 de fevereiro foi marcado por forte ágio sobre 
as contribuições mínimas estabelecidas pela ANAC.

O leilão permitiu a participação de empresas na-
cionais e estrangeiras independente da apresentação 
de qualquer documentação financeira ou técnica do 
proponente que garantissem à ANAC a demonstração 
de que detenham capacidade para suportar os reque-
rimentos financeiros do contrato e para atender aos 
requerimentos de investimentos em obras de infraestru-
tura e serviços compatíveis com a demanda projetada.

Após a assinatura do contrato, prevista para dia 4 
de maio, a Concessionária deverá entregar em até 10 
dias o Plano de Transição Operacional onde serão pro-
postas as medidas e condições para transição da ope-
ração do aeroporto da Infraero para a concessionária.

Em até 90 dias da assinatura do contrato deve-
rá ser entregue para aprovação o Plano de Gestão 
da Infraestrutura. Este plano consiste em detalhar as 
projeções de tráfego de passageiros, estruturas opera-
cionais, esquemas funcionais, obras de infraestrutura 
a serem reformadas e ampliadas além da revisão do 
plano diretor do aeroporto.

O esforço financeiro e de mobilização de pessoal 
capacitado para a elaboração do Plano de Transição, 
do Plano de Gestão da Infraestrutura e dos projetos 
executivos somados às garantias e avais requeridos 
impõe ao acionista privado um desafio extraordinário, 
que tem a obrigação de superá-lo sob o risco de ver 
fadado todo o programa de concessões de aeroportos 
além da imagem internacional do Brasil.

A ANAC e o Governo Federai ao não tomarem 
medidas de verificação da capacidade técnica e fi-
nanceira do proponente nem tão pouco de avaliar seu 
plano de negócio põe a risco todo o programa de con-
cessões e sua reputação.

Na verdade, o procedimento licitatório não exigiu 
do consórcio vencedor a apresentação de nenhum tipo 
de documentação que comprovassem sua capacida-
de financeira, índice de liquidez, patrimônio líquido ou 
qualquer tipo de requerimento para suportar os apor-
tes, avais e garantias necessários.

O procedimento licitatório com inversão de fases, 
sem exigência de índices financeiros mínimos e sem 
qualificação técnica diferentemente do normalmente 
adotado por qualquer país do mundo, pode trazer re-
sultados indesejados, pois há o entendimento de que 
ativos tão relevantes e estratégicos devem ser entre-
gues a empresas com competência comprovada e 
capacidade financeira.

O valor total a ser arrecadado com as contribui-
ções, mais de R$ 24 bilhões de reais, será pago ao 
FNAC, Fundo Nacional de Aviação Civil, criado pelo 
Governo Federal para fazer frente a investimentos da 
Infraero nos demais aeroportos, aqueles que continu-
arão sob sua administração.

Se o objetivo era exclusivamente gerar uma nova 
fonte de recursos, aparentemente este objetivo foi 
conseguido.

A grande expectativa da sociedade sempre foi a 
melhoria do atendimento do nível de serviço e ganho 
de eficiência, com a participação da iniciativa privada.

Entretanto foi considerada para a decisão do 
vencedor o maior preço pago pelo Concessionário, 
não considerando qualquer avaliação técnica como 
critério de decisão da melhor proposta, por exemplo, a 
estratégia do negócio, o Plano de Exploração Aeropor-
tuária, garantia da eficácia da gestão e da prestação 
de serviços, comprometimento e conhecimento dos 
problemas a enfrentar e suas soluções.

Como resultado o Concessionário de Guaru-
lhos pagará ao Governo 97% da receita líquida, e o 
de Brasília 94% da receita líquida, Com o que sobra 
é possível entregar qualidade desejada? Difícil. Difícil 
até mesmo operar com os baixos níveis atuais, pois 
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sobrará para as concessionárias muito menos dinheiro 
do que a Infraero tem hoje.

O Governo Federal poderá ficar refém destes 
Concessionários no momento em que as dificuldades 
de cumprir os compromissos aparecerem. Poderá ter 
que aceitar mudanças nos contratos ou até mesmo 
aumento de tarifas.

Provavelmente, apenas Viracopos tem maior 
chance de melhorar seus níveis de serviços, pois a 
Concessionária pagará 44% da receita líquida e terá 
um financiamento bem atrativo do BNDES.

Para os próximos leilões a Infraero deveria exigir 
maior qualificação técnica, apresentação e avaliação do 
piano estratégico e de negócios, plano de implemen-
tação da solução de melhoria de gestão, combinados 
com o maior preço de outorga.

O objetivo almejado deveria ser melhorar o nível 
de gestão e de serviços ao usuário e não exclusiva-
mente arrecadar recursos. E mais, é indispensável 
que o Governo adote um sistema eficaz de exigência 
e execução de garantias para evitar o descumprimento 
das metas estabelecidas.

O Governo Federai obteve excelentes resultados 
no campo financeiro. Entretanto, o principal resultado 
que todos querem e precisam – a efetiva disponibili-
zação e melhoria dos níveis de serviços – pode não 
ter sido assegurado neste certame.

Para explicar essas dúvidas, apresentei reque-
rimento, aprovado na Comissão de Infraestrutura, 
convidando os presidentes da Infraero e da ANAC e o 
Ministro-Chefe da Secretaria de Aviação Civil para que 
compareçam nessa Comissão para tratar do assunto.

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

– SP) – Será V. Exª atendido na forma do Regimento, 
Senador, e parabéns pela iniciativa, eu acho que todos 
nós vamos ter muito interesse em estar presentes na 
Comissão de Infraestrutura e atentar e esmiuçar esses 
detalhes mencionados por V. Exª 

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ) – Muito abrigado, Srª Presidenta. 

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Com a palavra o Senador Marcelo Crivella. 
(Pausa.)

Com a palavra o Senador Jarbas. (Pausa)
Com a palavra o Senador Pedro Simon. 
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Srª Presidente, Srs. Parlamentares, nesta minha já longa 
travessia vivida, como peão de obra na construção de 
pontes para a democracia e na implosão de barreiras 
políticas à justiça social, eu tive momentos de encanto 
e de pranto, de alegria e de melancolia, de certezas e 

de fraquezas. Já comunguei e já pedi para que de mim 
se afastasse o cálice. Já vi invertida a ordem natural da 
vida. Já chorei um filho em despedida. Já escrevi livros e 
já plantei árvores, muitas delas hoje felizmente floridas.

Imaginava, portanto, já ter vivido todas as melho-
res e as piores emoções. Que eu teria sido, neste tem-
po, personagem de um filme do tipo “Retratos da Vida”. 
Não sei se com alguma indicação para estatuetas, mas 
sempre buscando a melhor direção, o melhor roteiro. 
Longe da pretensão de ter sido, até aqui, melhor ator. 
Quem sabe até um péssimo coadjuvante. Na política, 
eu jamais concorreria, entretanto, a qualquer reconhe-
cimento na categoria de melhor maquiagem. Nem de 
roteiro adaptado. Troquei a ficção pelo documentário, 
embora as minhas tantas e tamanhas utopias. Sem 
elas, eu seria, apenas, um mero figurante.

Pois bem, senhores, no dia 31 de janeiro, quando 
eu virava mais uma página deste meu “longa-metra-
gem”, já caminhando para o desvendar dos enigmas 
da existência, um novo capítulo se abriu nessa minha 
história. Neste caso, o choro da vida não foi uma con-
tradição naquele momento de extrema felicidade. Foi 
um nascer que fez renascer a minha maior emoção. A 
melhor cena, a melhor fotografia, o melhor figurino. Um 
choro merecedor, aí sim, de uma estatueta de melhor 
música. Bela e melodiosa. Bela como ela, a Isabela.

Neta, no melhor dos meus significados! E de to-
dos os melhores dicionários. Filha do meu filho Tiago,
no significado substantivo. Filha da minha filha Míriam, 
no significado afetivo. Límpida, brilhante, no significado 
adjetivo. Alegria e encanto, no significado emotivo. “Que 
se dedica a Deus”, no significado bíblico.

A Isabela veio no momento em que eu mais ne-
cessitava turbinar as minhas esperanças por um mun-
do melhor. Quando sentia mais necessário um novo 
combustível nesta minha luta por um Brasil mais justo, 
mais honesto e mais democrático na distribuição das 
suas riquezas.

Ela, enfim, ao nascer, fez-me encontrar uma es-
pécie de pré-sal nas camadas mais profundas da minha 
alma. O nascimento da Isabela, entretanto, não só fez 
crescer a minha felicidade. A sua vinda à luz fez aumentar 
a minha responsabilidade não como avô, porque, dizem, 
cabe aos avós apenas o bônus. O ônus cabe aos pais.

O que me preocupa é a minha responsabilidade 
como ser político. E eu me pergunto: como será o mundo 
da Isabela? Que país lhe deixaremos como herança? 
Não lhe daremos bens, porque o filme da minha vida é 
de produção singela. Se nele houver confissão, ela será, 
unicamente, franciscana. Quero continuar construindo, 
entretanto, para a Isabela o que é, para mim, a maior de 
todas as heranças: a ética como essência do ser.
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Mas, como ser humano e como político, a minha 
responsabilidade se estende por todos os demais se-
res que vieram e que virão ao mesmo mundo da Isabe-
la. Outras Isabelas e outras Manuelas. Outras Sofias 
e outras Marias! Outras Julianas e outras Marianas. 
Outros Josés, Mohameds, Johns, Geovanis e tantos 
outros nomes. Tantos outros significados. Tantos outros 
substantivos, adjetivos, alegrias e emoções. Tantos Pau-
los, tantos Tomás, tantos Tiagos, tantas outras Mirians!

No mundo, 250 mil crianças nasceram no mesmo 
dia da minha neta Isabela, só que mais da metade de-
las não comemorá o primeiro aniversário. Se a loteria 
da vida as fizer nascer num país rico, cinco delas, a 
cada mil, não chegarão a cinco anos; se num país po-
bre, mais de cem ou mais do dobro, em alguns casos.

Um novo brasileirinho vem ao mundo a cada onze 
segundos. A cada onde segundos vem ao mundo um 
novo brasileirinho. Dois terços deles viverão em estado 
de pobreza. São os brasileiros do chão batido ou, se 
do asfalto, debaixo das pontes. 

A Isabela me fortaleceu a continuar lutando pe-
los mais de um bilhão de famintos no mundo. Cento 
e trinta milhões de outras crianças que dormirão com 
fome a próxima noite. Uma noite que não tem certeza 
de que, para elas, terminará com um novo alvorecer. Dor-para elas, terminará com um novo alvorecer. Dor-
mirão o sono dos justos, ainda que sem a perda de sono 
dos injustos. Chamemo-las, no caso, todas, de Dolores!

O que eu desejo também para o mundo da Isabela 
e para todas as crianças que vieram com ela é algo que 
se representa apenas por três letrinhas: paz. Paz. Paz.

Quisera que os senhores da guerra voltassem a 
ter o mesmo sentimento de quando eu a vi da primeira 
vez, no vigor da sua fragilidade. Isto mesmo: ao mesmo 
tempo tão dependente, ao mesmo tempo tão irradiante.

De nada valeram os meus anos vividos. A coragem 
para enfrentar os cães da ditadura. Ou para viver sem 
os que me foram tão queridos. Ali eu também me senti 
frágil; frágil perante a grandeza do milagre da vida. Me-
lhor então seria se as crianças frágeis fossem também 
apresentadas aos que apertam gatilhos ou que acendem 
rastilhos. Elas também, com certeza, irradiariam a paz. 
Principalmente aquelas que nasceram como a Isabe-
la, mas que morrerão vítimas das bombas que, como 
que em um batismo macabro, lhes serão derramadas 
sobre as cabeças inocentes, nas “pias” do Iraque, do 
Afeganistão, do mundo árabe ou de qualquer outro lu-
gar onde se pratica o verdadeiro pecado mortal, cada 
vez menos original.

Eu a peguei nos braços pela primeira vez e as fotos 
daquele instantâneo denunciam a minha perda de habi-
lidade na arte de aconchegar uma vida que se acende. 
A mesma habilidade que eu não quero perder jamais 
para também aconchegar as vidas que se apagam. Eu 

quero chegar ao final deste meu longa metragem de 
vida sem a necessidade de maiores explicações sobre 
eventuais falhas aos que me depositam confiança na 
mudança do mundo da Isabela.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
V. Exª me permite um aparte, Senador Pedro Simon?

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Nós já estamos extrapolando dois minutos. 
Então, Senador Suplicy, por favor, seja breve.

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

Senador Pedro Simon, a sua neta Isabela pode 
ter a certeza de que todos nós, Senadores, estamos 
dando testemunho sobre como o vovô Pedro Simon 
tem contribuído para que possa Isabela viver num Bra-
sil muito melhor, num Brasil onde os anseios mencio-
nados por V. Exª, de um mundo sem tanta violência, 
sem guerras, um mundo de princípios de justiça, sejam 
colocados em prática. Meus parabéns, vovô Senador 
Pedro Simon.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – 
Muito obrigado. 

No final deste meu mandato, por mais uma feliz 
coincidência, a Isabela e eu estaremos soprando, es-
pero em Deus, as mesmas velas. Não importa se serei 
ainda mais octogenário. A Isabela terá três anos, exata-
mente no dia que eu termino o meu mandato, e eu, 85. 
Espero que eu possa aprender as respostas aos tantos 
porquês típicos da sua idade.

A minha esperança, ainda que utopia, é de que ela 
não necessite ainda me perguntar o porquê de tanta 
fome, de tantas guerras, de tanta barbárie humana, de 
tanta corrupção, de tanta impunidade, de tanto valor 
ao ter em detrimento do ser.

O meu desejo é continuar contribuindo na cons-
trução de um mundo melhor para a Isabela e para tan-
tos outros que nasceram no tempo dela. Para que se-
jam outras as perguntas e para que eu tenha ainda as 
devidas respostas. Para que a barbárie humana seja 
apenas história de avô. Tão recente, mas que lhe pare-
ça tão distante.

Se lá ainda persistirem as mazelas de agora, não 
terei alternativa que não seja, embora tão tenra a ida-
de, a de começar a levá-la aos movimentos de rua, 
para que ela já inicie a tomar gosto e consciência do 
único caminho que vejo possível para alterar o estado 
das artes que, no caso, não é ficção, mas a mais pura, 
e dura, realidade.

É que hoje se esboça a volta de movimentos po-
pulares para que sejam erradicadas a corrupção e a 
impunidade, para mim as causas maiores de tantas e 
tamanhas mazelas.
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Tomara a geração atual obtenha o necessário e 
tão desejado êxito, para que ela e eu possamos contar 
à Isabela apenas as nossas histórias, as nossas his-
tórias de avôs. Caso contrário, que, na sua geração, 
tome as rédeas...

(Interrupção do som.)

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Fora 
do microfone.) -...da história e a modifique, afinal. To-
mara que este meu discurso não se transforme ape-
nas num...

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
- SP) – Para encerrar.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –...
mero registro nos Anais do Senado.

Eu peço que o final seja transcrito nos Anais do 
Senado.

A minha querida Isabela já pegou a primeira ad-
versária: V. Exª.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, CONCLUSÃO 
DO PRONUNCIAMENTO DO SR, SENADOR 
PEDRO SIMON

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Tomara que a geração 
atual obtenha o necessário e tão desejado êxito. Para 
que possamos contar à Isabela, apenas, as nossas 
histórias de avôs. Caso contrário, que a sua geração 
tome as rédeas da história, e a modifique, afinal.

Tomara que este meu discurso não se transforme, 
apenas, em um mero registro nos anais do Senado, 
na tangência do cabotinismo, dando conta do nasci-
mento da neta de um Senador. Para, quem sabe, o 
orgulho dela própria, no futuro. Se for assim, que ela, 
de fato, se orgulhe deste protagonista antecessor da 
sua história de vida.

Quem sabe eu esteja agora, ainda que inadverti-
damente, trazendo-a, tão cedo, à vida política. Roteiro 
de avô. Não me move essa pretensão. O que eu dese-
jo, sinceramente, para o futuro da Isabela, é o País de 
todos os meus sonhos. Para ela e todos os que com 
ela foram, que eu forem, apresentados à luz.

Bem-vida a Isabela à família. Ela nos é, agora, 
o mais sublime reconhecimento de Deus, pelo “con-
junto da obra”. O que eu desejo, como avô com olhos 
de coruja, é que ela não seja, tão somente, objeto da 
história. Que ela seja sujeito da sua própria trajetória 
de vida e que contribua, nos estritos limites da ética, 
para que a minha obra, certamente inacabada, tenha, 
enfim, um final feliz.

Era o que eu tinha a dizer.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
- SP) – Belíssimo discurso. Agradeço a compreensão.

Com a palavra a Senadora Ana Amélia, depois 
o Senador Jarbas Vasconcelos. 

Peço para inserirem o discurso do Senador Pe-
dro Simon na íntegra. 

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) – Srª 
Presidente Marta Suplicy, nossos colegas Senadores 
e Senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, 
há pouco, usando a tribuna, o Líder do meu partido, 
Senador Francisco Dornelles, abordou a questão das 
privatizações e suas consequências. Além de cum-
primentá-lo pela oportuna manifestação e pela forma 
como explorou a matéria, além de ter anunciado a re-
alização de uma audiência pública, por sua iniciativa, 
requerida à Comissão de Infraestrutura, eu gostaria 
também de registrar as questões relacionadas a essa 
operação que é saudável à medida que sirva aos in-
teresses nacionais e facilite a eficiência dos serviços 
prestados aos usuários, aos passageiros e que o Bra-
sil tem um grande desafio pela frente, já que vai fazer 
a Copa do Mundo em 2014 e, depois, as Olimpíadas, 
no Rio de Janeiro.

A Iata (Associação Internacional de Transportes 
Aéreos), entidade que reúne as 280 maiores empre-
sas aéreas do mundo, mostra que a inflação do preço 
da compra não vai conseguir ser compensada apenas 
com a exploração dos aeroportos e vai resultar em no-
vos custos para os passageiros. Esse é um receio que 
tem de ser considerado. Em síntese, a afirmação da 
Iata é feita com base na impossibilidade de a concor-
rência entre os aeroportos produzir efeitos positivos 
para o consumidor na cobrança de tarifas e no fato 
de o Governo, que irá regular as operações, ser parte 
diretamente interessada na rentabilidade dos aero-
portos, dado que a Infraero continuará com 49% de 
participação nessas operações. O raciocínio parece 
lógico: como a concorrência entre os aeroportos pode 
reduzir as tarifas para os consumidores, os usuários, 
se eles não terão a oportunidade de escolher um ae-
roporto mais barato? 

E, ainda, qual será o interesse dos órgãos de 
regulação em pressionar pela redução das tarifas, se 
a Infraero, empresa estatal, seria diretamente preju-
dicada?

Essas questões ainda precisam ser respondidas. 
É necessário, portanto, encontrar um modo de estimu-
lar a concorrência de preço entre os aeroportos, ga-
rantir que os investimentos previstos sejam realizados 
e que se melhore a qualidade dos serviços prestados 
aos passageiros. Que não se repitam os mesmos er-
ros cometidos com a concessão de rodovias em que 
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o processo de transferência ao setor privado foi bem 
sucedido, mas pouco se tem feito com relação à fis-
calização da qualidade dos serviços de conservação 
das rodovias, afinal de contas há muito dinheiro público 
envolvido nesse processo, além das preocupações com 
o pagamento pelos consumidores do ágio do leilão e 
o retorno de caráter duvidoso.

É preciso enfatizar que os R$16 bilhões previstos 
para o investimento em infraestrutura com o qual se 
comprometeram os consórcios vencedores serão quase 
que totalmente financiados pelo BNDES, dinheiro pú-
blico, em última análise. Ou seja, mesmo privatizando 
os aeroportos, a sociedade irá pagar pelos subsídios 
do banco estatal a esse investimento que deveria pro-
porcionar um benefício a todo cidadão.

Para terminar, cara Presidenta Marta Suplicy, eu 
tinha preparado – peço a transcrição deste pronuncia-
mento – um tema que hoje ocupa os principais jornais 
brasileiros e que diz respeito à questão das informa-
ções divulgadas pelo movimento Todos pela Educação 
nos jornais O Estado de S.Paulo e O Globo sobre a 
universalização da educação básica em nosso País.

De acordo com os números do movimento, atu-
almente estão fora das salas de aula 3.853.317 (três 
milhões, oitocentas e cinquenta e três mil, trezentas e 
dezessete) crianças com idade entre 4 e 17 anos. O 
que o Senador Pedro Simon exortou aqui para a sua 
neta Isabela eu também exorto, Senador Pedro Simon, 
elogiando o seu pronunciamento e dizendo que essas 
crianças não podem ficar fora da escola.

Esses dados demonstram que o número de crian-
ças brasileiras fora das escolas equivale à população 
do Uruguai.

O movimento Todos Pela Educação acompanha 
o cumprimento das metas de universalização da edu-
cação, que é de 98% das crianças dessa faixa etária 
matriculadas.

Eu gostaria, então, Srª Presidente, para não ex-
trapolar o meu tempo nesta tribuna como comunica-
ção inadiável, de pedir que tanto o editorial do jornal 
O Estado de S.Paulo, cujo título é Desastre na Edu-
cação, como o editorial do jornal O Globo, que trata 
da mesma matéria, fossem transcritos nos Anais do 
Senado Federal.

Informo também que apresentei um requerimento 
à Comissão de Educação esta manhã propondo uma 
audiência pública com o Ministro da Educação, Aloizio 
Mercadante, com as autoridades, com os líderes do 
movimento Todos pela Educação e especialistas na 
matéria para debatermos uma saída. É preciso que 
essas crianças estejam nos bancos escolares e não 
nas ruas.

Muito obrigada, Srª Presidente.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DA SRA. SENADORA ANA AMÉLIA

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes 
da Rádio Senado.

É alarmante o retrato da educação brasileira 
mostrado pelo movimento “Todos Pela Educação”, e 
divulgado hoje pelos jornais O Estado de S.Paulo e
O Globo, sobre a universalização da educação bási-
ca no Brasil.

De acordo com os números do movimento, atu-
almente estão fora das salas de aula 3.853.317 (três 
milhões, oitocentas e cinquenta e três mil, trezentas 
e dezessete) crianças com idade entre 4 e 17 anos. 

Esses dados demonstram que o número de crian-
ças brasileiras fora das escolas é equivalente à popu-
lação do Uruguai.

O movimento “Todos Pela Educação” acompanha 
o cumprimento das metas de universalização da edu-
cação, que é de 98% das crianças dessa faixa etária 
matriculadas e frequentando a escola até 2022. Hoje, 
o índice é de 91,5%, quando deveria ser de 93,4%.

Srªs e Srs. Senadores, esses números demons-
tram uma triste realidade da educação brasileira. Eles 
nos dizem que não basta apenas disponibilizar esco-
las e matrículas para a população infantil. O desafio é 
maior do que isso. É preciso garantir condições ade-
quadas para que as crianças permaneçam na escola 
e concluam a educação básica.

Hoje, a cultura dos brasileiros não valoriza o 
aprendizado. As crianças e adolescentes vão à escola 
por dois motivos: ou por pressão da família, ou por ne-
cessidade de se socializar com jovens da mesma idade. 

Não há, na família e nos jovens brasileiros, uma 
percepção clara sobre a importância do conhecimento 
para a vida. Quando as crianças perguntam por que 
precisam conhecer determinadas matérias, é comum 
ouvirem dos professores que é preciso aprender aquele 
conteúdo para passar no vestibular.

Por outro lado, os professores também não têm 
incentivos para se dedicar ao trabalho, devido à baixa 
remuneração de sua atividade. Há alguns anos, viram 
o piso de sua categoria profissional ser aprovado, mas 
na maioria dos Estados, como o Rio Grande do Sul, a 
lei não foi percebida nos contra cheques, por que os go-
vernos afirmam que não há recursos para pagar o piso.

Como venho acompanhando as discussões sobre 
a qualidade do ensino brasileiro, apresentei requeri-
mento de Audiência Pública no âmbito da Comissão 
de Educação desta Casa para debater a dificuldade 
do Brasil em cumprir as metas de universalização da 
educação.
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O requerimento, que foi protocolado na tarde de 
hoje, pretende ouvir membros do governo, do Movimen-
to Todos Pela Educação, especialistas em educação e 
em gestão pública para tratar do assunto. 

Espero, com a audiência, contribuir para o debate 
sobre o modelo educacional brasileiro, e propor alterna-
tivas para a resolução dos seus problemas, que consi-
dero o principal gargalo do desenvolvimento nacional.

Por fim, solicito a transcrição dos editoriais do dia 
de hoje dos jornais O Estado de S.Paulo e O Globo 
sobre esse assunto, nos Anais desta sessão plenária.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE A
SRA. SENADORA ANA AMÉLIA 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, Senadora Ana Amélia.

Creio que já existe uma audiência marcada com 
o Ministro da Educação. Talvez fosse adequado conver-
sar com o Senador Requião, Presidente da Comissão, 
para fazer uma reunião conjunta.

Com a palavra o Senador Jarbas Vasconcelos 
como Senador inscrito e, em seguida, a Senadora 
Vanessa Grazziotin para uma comunicação inadiável.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB
– PE. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, na se-
mana passada, iniciei o meu sexto ano como Senador 
da República, representando os pernambucanos, que 
me honraram com seus votos nas eleições de 2006. 
Nesse período, busquei trabalhar sempre pautado pela 
minha consciência e por aquilo que acredito ser a de-
fesa dos interesses maiores do povo e do meu Estado.

O mês de janeiro também marcou o fim do pri-
meiro ano de Governo da Presidente Dilma Rousseff. 
É natural que a imprensa e os agentes políticos apro-
veitem o momento para fazer um balanço da atuação 
da Presidente e de seu Governo. Desde o início da 
atual gestão, fiz questão de anunciar minha posição 
de independência nesta Casa, e é nesta condição que 
passo a expor, desta tribuna, minhas impressões sobre 
o desempenho da atual Presidente.

Diferente de seu antecessor, Dilma Rousseff re-
cebeu uma herança realmente maldita. Assumiu tendo 
que administrar um quadro político deteriorado. Nosso 
País foi transformado pelo então presidente em um 
enorme “centrão” ideológico, no qual sobram, de um 
lado, siglas sem conteúdo e, de outro, retóricas pseudo-
esquerdistas. O que vale mesmo é a luta desenfreada 
pelos espaços de poder e pelas benesses decorrentes 
dessa ocupação, a famosa “boquinha”, para usar uma 
expressão que o povo entende muito bem.

Apesar desse cenário desestimulante, a Presi-
dente foi percebida pela maioria esmagadora dos bra-
sileiros – inclusive por este orador – como uma pes-
soa bem-intencionada, que exerceria o mandato com 
sobriedade necessária para manter os fundamentos 
macroeconômicos traçados nas últimas décadas, que 
permitiram ao Brasil derrubar a inflação, impedir a má 
gestão dos recursos públicos, colocando o País em um 
caminho de desenvolvimento sustentável. Nessa linha, 
considero como positivas as iniciativas da Presidente 
da República de reconhecer publicamente a impor-
tância e as contribuições do Ex-Presidente Fernando 
Henrique Cardoso para o Brasil de hoje.

Outra área que merecia um registro positivo era a 
da política externa, em que se vislumbrou uma mudan-
ça iniciada com a troca de um chanceler comprometido 

ideologicamente por outro de perfil mais profissional. 
O Brasil, finalmente, adotou um posicionamento firme 
com relação ao regime radical do Irã.

Frisei que essa área merecia elogios porque, na 
última semana, tudo mudou. A Presidente, em visi-
ta oficial aos irmãos ditadores de Cuba, confrontada 
com a questão do respeito aos direitos humanos na 
Ilha, saiu com uma improvisação que só pode ter ins-
piração no seu tresloucado assessor especial Marco 
Aurélio Garcia – uma das muitas heranças malditas 
de seu antecessor.

Para defender a feroz repressão do regime a seus 
opositores, comparou a ditadura cubana aos Estados 
Unidos, em um discurso raso, de perfil ideológico, ana-
crônico e indigno de uma Presidente que representa 
um País que, até pouco, tinha a tradição de indepen-
dência em política externa.

Não existe ditadura de direita e esquerda. Ditadura 
é ditadura em qualquer período da história do mundo e 
não apenas na história do Brasil. Ditadura que perse-
gue opositores, que prende arbitrariamente, que não 
permite pluralidade partidária, não é um regime que 
mereça respeito.

Srªs e Srs. Senadores, 
Como lembra a sabedoria popular, de boas inten-

ções o inferno está cheio! Nossa Presidente não con-
seguiu fugir da armadilha deixada pelo seu antecessor. 
Apesar de se dizer intolerante com os corruptos, pas-
sou a conviver com vários deles em seu Governo. Foi 
forçada, a partir de denúncias da imprensa, a demitir, 
até este momento, sete ministros acusados de corrup-
ção. É recorde absoluto. Não se tem notícia, nas mo-
dernas democracias, de demissões dessa magnitude, 
motivadas exclusivamente por denúncias de corrupção.

Apesar de afirmar que é avessa à corrupção, não 
admitir os “malfeitos”, Dilma continua a conviver com 
a corrupção desenfreada em seu Governo. Exemplo 
disso é a recente descoberta de que o Diretor da Casa 
da Moeda, homem da confiança do todo poderoso Mi-
nistro da Fazenda, Guido Mantega, movimenta contas 
em paraísos fiscais que chegam à casa dos milhões 
de dólares. O Diretor se demitiu, já o seu padrinho 
poderoso mantém o silêncio, faz de conta que nada 
aconteceu. Certamente, irá seguir o exemplo de seu 
correligionário Fernando Pimentel e, candidamente, 
tentará explicar o inexplicável, pois, para que ministros 
engordem suas contas bancárias e continuem no go-
verno, basta que sejam petistas. Todos são demissíveis 
se flagrados pela imprensa, menos os integrantes do 
Partido dos Trabalhadores, que gozam da complacên-
cia, sem limites, da chefe.

No campo político, os resultados, ao final do 
primeiro ano de Governo, são ainda piores. A Presi-
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dente perdeu a oportunidade de estabelecer um novo 
patamar nas relações políticas em nosso País ao não 
propor, e nem mesmo incentivar, a aprovação de uma 
reforma política, aproveitando-se de seus altos índices 
de popularidade. Preferiu a saída mais fácil. Adotando 
a fórmula do antecessor, reduziu suas relações com o 
Congresso ao antigo toma lá dá cá, governa por meio 
do conchavo e mantém uma base de apoio fisiológica 
apoiada unicamente na ocupação de cargos públicos 
com objetivos inconfessáveis.

Nesse quadro deteriorado de nossa política, in-
centivado pela ocupante do Executivo, se vê de tudo. 
Não existe a soma de esforços e a troca de idéias em 
busca de um objetivo comum. A capacidade técnica 
é desconsiderada na distribuição dos cargos. O que 
realmente vale é o poder de barganha do padrinho 
político, o que impera é a promiscuidade e o escânda-
lo. A chantagem, antes restrita aos bastidores, hoje é 
feita às claras, por meio da mídia. Cada um defende o 
seu quinhão neste verdadeiro loteamento em que se 
transformou o Governo brasileiro.

Todo esse esforço visa manter uma larga maio-
ria nas duas Casas do Congresso e continuar a sub-
verter o processo legislativo por meio da edição de 
medidas provisórias. Esse tipo de proposição, que 
até recentemente era tão criticado, passou a ser o 
único instrumento de inovação legislativa no orde-
namento jurídico brasileiro. O Congresso não existe 
mais como poder legislador, é uma instituição des-
moralizada, que exerce um papel apenas simbólico 
na democracia brasileira.

Outro cacoete que a Presidente herdou de seu 
antecessor é a prática recorrente de transformar evento 
oficial em palanque eleitoral. Basta ver o exemplo recen-
te da transmissão de cargo no Ministério da Educação, 
evento que tinha como único objetivo empinar a candi-
datura do ex-ministro objetivo empinar a candidatura 
do ex-Ministro à Prefeitura de São Paulo. Trata-se de 
atitudes reprováveis que contam com a complacência 
da Justiça, que tudo vê e nada faz.

Na área econômica, o governo tem a marca da 
improvisação. É uma gestão cambaleante, indecisa e 
episódica. Não há um planejamento consistente para 
enfrentar uma crise que não é nova. Desde 2008, a 
Europa e os Estados Unidos vêm buscando alterna-
tivas para superar as imensas dificuldades impostas 
pelo excesso de liquidez dos mercados, que culminou 
com a crise imobiliária americana. O Governo brasilei-
ro, beneficiado pelo crescimento mundial da primeira 
metade da década, usa seus resultados positivos ape-
nas como peça publicitária e não aproveita o momen-
to de bonança para estabelecer fundamentos sólidos 
em nossa economia, que pressupõem a reforma fis-

cal e a trabalhista, indispensáveis a um crescimento 
sustentável.

O resultado, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, da 
soma desse excesso de otimismo e de imprevidência 
é o que começamos a viver a partir desse momento; 
uma carga tributária absurda, um sucateamento in-
dustrial progressivo – que nos transforma em meros 
fornecedores de matéria-prima – e uma necessidade 
urgente de mão de obra qualificada, resultado de anos 
de desatenção à área da educação.

Qual é a resposta do Governo para essa situa-
ção? A improvisação. Exemplo disso são as recentes 
decisões do governo no que se refere à política in-
dustrial, particularmente quanto ao importante setor 
automotivo. Para enfrentar a perda de competitivi-
dade das montadoras instaladas no país, a solução 
mais fácil foi taxar as importações, esquecendo que 
as maiores importadoras são as próprias montado-
ras “nacionais”. Por que isso acontece? Porque não 
há planejamento.

A jornalista Míriam Leitão, em sua coluna em O
Globo do último dia 5, definiu bem a situação: ( Abre 
aspas) “ Elevar barreiras, quebrar acordos, distribuir 
dinheiro barato e descontos nos impostos é o que se 
fazia no Brasil pequeno, fechado e pouco sofisticado 
dos anos 1970. Não é possível que quatro décadas de-
pois só saiam dos ministérios de Brasília exatamente 
as mesmas propostas.

Moderno é entender a lógica da integração das 
cadeias produtivas pelos países para tirar maior pro-
veito delas, apostar nas vocações, incentivar inovação, 
investir pesadamente em educação, retirar os obstá-
culos que reduzem a produtividade e competitividade 
da economia como um todo.” 

(Fecha aspas). 

Estou indo para o final, Sr. Presidente.
Srªs e Srs. Senadores, esses são apenas breves 

comentários sobre três áreas específicas de atuação 
do Governo Dilma Rousseff. Pretendo, ainda, analisar 
mais detidamente os resultados deste Governo nas 
áreas de infraestrutura, saúde e educação, que mere-
cem maior atenção e uma apreciação individualizada.

Ao finalizar, Senhor Presidente, o diagnóstico que 
fica deste primeiro ano de Governo é o do continuísmo. 
Dilma não imprime uma marca própria ao seu Governo, 
repete todos os erros e excessos de seu antecessor. 
Acenou com um combate efetivo à corrupção e com 
uma mudança de métodos políticos, e nada fez. Infe-
lizmente, é mais do mesmo.

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

273ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



01516 Sexta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012

Durante o discurso do Sr. Jarbas Vascon-
celos, a Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Humberto Costa.

Durante o discurso do Sr. Jarbas Vascon-
celos, o Sr. Humberto Costa deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pela Sra. Ana Amélia.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Fora 
do microfone.) – V. Exª me permite?

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – O Senador Jarbas Vasconcelos encerrou o 
pronunciamento. Por isso, a menos que ele queira... O 
Senador Suplicy manifestou desejo de aparte. 

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 
– PE. Fora do microfone.) – Eu pensei que fosse a 
Presidente Marta Suplicy, rigorosa.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Não. Eu já havia lhe dado o tempo. O Senador 
Suplicy fica para o próximo pronunciamento do Se-
nador Jarbas Vasconcelos, que abordou questões... 
Ontem, também o Plenário se ateve especialmente 
à questão da desindustrialização do País e da falta 
de segurança jurídica para os empreendedores e o 
ambiente favorável ao setor produtivo e à geração de 
emprego e à melhoria da qualidade e da qualificação 
dos nossos brasileiros. 

Com a palavra a nossa Senadora Vanessa Gra-
zziotin, para uma comunicação inadiável. 

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão 
da oradora.) – Muito obrigada.

Srª Presidenta, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, 
abro um parêntese no meu pronunciamento para fazer 
breves observações ao pronunciamento do Senador 
Jarbas Vasconcelos. Não solicitei aparte porque ouvi 
com muita atenção do início ao fim. E o bom do Par-
lamento é isso, é a possibilidade que nós temos de 
concordar ou discordar, dependendo da questão, do 
tema debatido. 

Quero, primeiro, cumprimentar o Senador Jarbas 
pela elegância com que faz oposição, não apenas ele-
gância, mas a forma respeitosa com que exerce e ma-
nifesta as suas opiniões, muito diferente de momentos 
anteriores pelos quais o Senado Federal já passou.

Acho que acima de tudo, independente das nos-
sas ideias, temos que ser uns com os outros respeito-
sos, porque só assim é que se devem dar as relações 
entre os seres humanos. 

Senador Jarbas, no que diz respeito à Presidenta 
Dilma, é óbvio, não vou querer dizer que vivemos num 
País que poderia ser comparado ao país das maravilhas. 
Não! Nós estamos construindo uma nação e não é fácil 

construir uma nação de mais de oito milhões de quilôme-
tros quadrados com a diversidade étnica rica que tem e 
as suas diferenças regionais. Então não é fácil construir 
esta Nação. E tudo aquilo que o senhor colocou como erro 
eu, particularmente, considero acerto, inclusive o pronun-
ciamento da Presidenta Dilma quando esteve em Cuba.

Estou, Senador Jarbas, tentando publicar um artigo 
que escrevi como Coordenadora do Grupo Parlamentar 
Brasil/Cuba. Estou tentando publicar um artigo em qual-
quer grande jornal deste País para fazer um contraditório 
com as dezenas, centenas de artigos e matérias jorna-
lísticas que são divulgadas, mas não consigo espaço.

Não quero comparar Cuba aos Estados Unidos, 
mas acho que devemos, sim, quando a Presidenta vi-
sita Cuba, debater Guantánamo. O Presidente Barack 
Obama se elegeu prometendo fechar Guantánamo. E 
está aí. Haverá novas eleições este ano, e Guantánamo 
continua aberta. Todas as arbitrariedades continuam 
sendo debatidas. Mas esse assunto se tornou secun-
dário diante de situações outras. 

Enfim, a minha opinião, a opinião do meu Parti-
do, é a de que estamos vivendo um novo momento no 
Brasil e estamos ajudando para que um novo momento 
ocorra. A questão do desenvolvimento industrial tem 
sido um foco muito forte do Governo Federal e temos 
de encontrar um caminho. Não é uma questão do Bra-
sil, mas uma questão do mundo.

Li, por orientação do Senador Armando Monteiro, 
um artigo recente do ex-Deputado Delfim Netto, ex-Mi-
nistro Delfim Netto, sobre as ações norte-americanas 
para enfrentar o processo de desindustrialização que 
também ocorre naquele País. Então, gostaria apenas 
de dar a minha opinião. 

O que me traz a esta tribuna – e tenho poucos mi-
nutos – é a questão relativa à presença dos haitianos no 
Brasil. A Bancada do Acre – os três Senadores do Acre 
– tem-se pronunciado com muita força sobre esse tema 
aqui no plenário do Senado, bem como nas Comissões.

No dia de ontem o Senador Eduardo Braga, Se-
nador pelo Estado do Amazonas e ex-Governador, 
abordou este tema. Também estou aqui hoje para falar 
a respeito desse assunto sobre o qual já debatemos 
hoje, na Comissão de Relações Exteriores e na Co-
missão Parlamentar de Inquérito coordenada por mim, 
que trata do tráfico nacional e internacional de pessoas.

Ocorre que o Estado do Amazonas – e não mais 
o Acre – tem sido o principal destino dos haitianos 
que procuram o Brasil não só para se refugiar, mas 
para aqui iniciar uma nova etapa de vida, depois do 
que ficou para traz com epidemias de dengue, depois 
do desastre natural, do terremoto que sofreram, que 
matou dezenas de milhares de pessoas e deixou ab-
solutamente ao relento outras dezenas de milhares.
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E penso que este tema, Srª Presidente, tem que 
ser tratado e vem sendo tratado em âmbito nacional. 
Esse não é um problema do Estado do Amazonas, é 
um problema do País.

O Presidente Collor de Mello, que preside a Co-
missão de Relações Exteriores nesta na Casa, apre-
sentou-nos o calendário de 2012. Todas as segundas-
-feiras, acontece um ciclo de debates, e na próxima 
segunda-feira, o primeiro debate deste ano de 2012 
na Comissão de Relações Exteriores será exatamen-
te a questão da migração dos haitianos para o Brasil.

Aprovamos, na Comissão Parlamentar de Inqué-
rito do Tráfico de Pessoas hoje, e deveremos fazer em 
conjunto com a Comissão de Relações Exteriores e 
com a Comissão de Direitos Humanos, uma audiência 
pública em Manaus, Amazonas, possivelmente no dia 5 
do mês de março, quando ouviremos não só autorida-
des, representantes de entidades, como o máximo de 
haitianos possível, porque, Presidenta, as denúncias 
que eles fazem das violências que sofrem até chegar 
ao território brasileiro partem qualquer coração, até 
aqueles mais duros. Denunciam, por exemplo, tráfico 
de órgãos. São pessoas muito pobres, paupérrimas, 
que, muitas vezes, pagam de três a seis mil dólares 
para chegar ao Brasil. E, quando não têm o dinheiro 
todo, segundo denúncias que eles fazem, até órgãos 
são traficados, são retirados para fins de tráfico.

Enfim, precisamos tratar essa questão com mui-
to cuidado.

Em Manaus, fala-se em quatro mil, mas há os 
que estimam a presença de seis mil haitianos só na 
cidade de Manaus, Senadora Ana Amélia.

Olhem o jornal da minha cidade, de hoje. Te-
nho aqui uma cópia do jornal A Crítica, cuja matéria 
principal é: “Haitianos recebem carteiras de trabalho”. 
Eram mais de quinhentos aglomerados em frente a 
uma paróquia, onde a Superintendência do Ministério 
do Trabalho faria um mutirão para conceder carteira de 
trabalho e, desses mais de quinhentos, trezentos saí-
ram de lá com carteira de trabalho e os outros deram 
entrada no processo. No final de semana, chegaram 
quase quatrocentos haitianos na cidade de Manaus. 
Tabatinga tem mais de mil haitianos instalados, uma 
cidade paupérrima, com dificuldade de emprego inclu-
sive para os Amazonenses. 

O Governo do Estado, assim como a população 
do Amazonas, os mais humildes têm sido de uma so-
lidariedade fantástica. O Governo Federal mobilizou 
o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome, uma equipe para ir lá. Entretanto, a ajuda que 
estamos recebendo do Governo Federal é muito pe-
quena ainda.

Se V. Exª me permitir, em vinte segundos ou um 
minuto, eu concluo, Srª Presidenta. 

Precisamos...

(Interrupção do som.)

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – ...no seio do debate, é importante, é necessá-
rio que a gente faça uma investigação mais profunda 
sobre essa questão do tráfico, porque a Convenção de 
Palermo, que trata do tráfico internacional de pesso-
as, tem também como adicional um protocolo relativo 
ao combate ao tráfico de imigrantes por via terrestre, 
marítima e aérea. Então, a CPI deverá nortear muitos 
trabalhos daqui para frente a partir disso.

Quero fazer um apelo para que a Câmara dos 
Deputados acelere a apreciação da convenção inter-
nacional que trata da proteção dos direitos de todos 
os trabalhadores migrantes e de seus familiares, que 
foi aprovada pela ONU em 1990 e está na Câmara dos 
Deputados para ser apreciada.

Dessa forma concluo, agradecendo a V. Exª e di-
zendo que os amazonenses – e eu, como amazonense 
de criação – temos orgulho de procurar dar a essas 
pessoas que lá chegam, a esses que, no geral, são 
jovens de 25 a 35 anos de idade que vêm em busca 
de trabalho para ajudar suas famílias que ficaram no 
Haiti, condições dignas de segurança, mas também 
de trabalho e de sobrevivência. 

Muito obrigada, Senadora Ana Amélia. 
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Obrigada.
A Senadora Vanessa Grazziotin aborda um tema 

de que tratamos hoje, na Comissão de Relações Exte-
riores, como disse S. Exª. Essa é uma questão social 
e também humanitária. Os relatos são de que o Brasil 
está fazendo a sua parte adequadamente para tentar 
resolver esses problemas. A bancada do Acre e os Es-
tados vizinhos, da região, estão também colaborando 
na solução desse problema.

Como oradora inscrita, a Senadora Lídice da 
Mata.(Pausa)

O Senador Humberto Costa permuta com o Se-
nador Randolfe Rodrigues.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Srª Presidenta, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, hoje 
gostaria de celebrar o aniversário de um dos ritmos 
mais ricos da cultura popular brasileira. Hoje o Frevo 
completa 105 anos. A data será comemorada em diver-
sos eventos no Estado de Pernambuco, berço desse 
ritmo tão contagiante. Nasceu no século XIX da mis-
tura de danças e músicas do folclore brasileiro, como 
o maxixe, passos de capoeira e a marcha. 
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Ainda hoje arrasta multidões e embala os passis-
tas que animam as ruas do Recife e de Olinda. Virou 
símbolo da cultura popular do nosso Estado e orgulho 
dos pernambucanos, como também de todos nós, bra-
sileiros. Seja o frevo de rua, canção ou de bloco, ins-
pirou artistas de todo o Brasil, como Gilberto Gil, Tom 
Jobim e Vinícius de Moraes. Foi eternizado nas letras 
e na voz de músicos como o eterno Nelson Ferreira, 
Capiba, Antônio Maria, os irmãos Valença, Claudionor 
Germano, Expedito Baracho, só para citar alguns. En-
fim, não poderia deixar de prestar minhas homenagens 
a esse ritmo que reúne multidões. 

Mas, na verdade, o principal eixo do meu pronun-
ciamento hoje é falar sobre a importante visita que a 
Presidenta Dilma está realizando – começou ontem e 
continua hoje – aos Estados de Pernambuco e Ceará, 
em companhia dos Governadores Eduardo Campos e 
Cid Gomes e dos Ministros Fernando Bezerra Coelho, 
Paulo Sérgio Passos e Eva Chiavon. Isso demonstra, 
mais uma vez, a preocupação do atual Governo, da 
mesma forma que o Presidente Lula, que tem dado ao 
Nordeste e às regiões menos favorecidas deste País 
um tratamento diferenciado.

Os números não negam esse empenho e a pre-
ocupação com o desenvolvimento regional e o cresci-
mento econômico mais descentralizado. A participação 
do Nordeste e de Pernambuco vem crescendo, nos 
últimos anos, no Produto Interno Bruto (PIB) do País.

Ontem, a Presidenta conferiu e cobrou providên-
cias de agilidade das obras da Transposição do Rio 
São Francisco e hoje continua a sua jornada com a 
inspeção da Transnordestina. Dois empreendimentos 
de grande repercussão para o desenvolvimento e a 
melhoria da qualidade de vida da população nordestina.

Dilma foi firme e contundente na cobrança dos 
prazos contratados para a entrega dos serviços. Em 
suas palavras, afirmou: “Essa é uma obra prioritária 
para o Governo, para o Brasil. Negociamos todos os 
problemas técnicos e agora nós queremos resultados”.

Os contratos foram revisados e aditados e a 
perspectiva é de que as obras entrem em novo ritmo 
a partir de fevereiro deste ano.

A Presidenta reconhece as dificuldades que foram 
encontradas na execução desses empreendimentos 
tão grandiosos, como a falta de projetos executivos e 
a pressa em licitar apenas com os projetos básicos. 

Isso fez com que as empresas encontrassem no 
campo uma realidade bem diferente daquela descrita 
em papel. Sim, houve falhas, mas não vamos nos de-
sanimar, acomodar, recuar. O Governo está buscando 
as soluções e vai acelerar as obras. Nem vamos nos 
intimidar com a crítica daqueles que torcem para que 
essas obras não deem certo, somente pelo lucro polí-

tico desse resultado, sem pensar na vida dos trabalha-
dores que estão sendo contemplados com o impulso 
econômico que os empreendimentos estão proporcio-
nando. Mas a população do Nordeste sabe quem faz e 
quem não faz. E os resultados foram vistos nas urnas 
nas últimas eleições e na aprovação do Governo da 
Presidenta – um desempenho de 56%.

Durante a visita de ontem, o Governo informou 
que R$ 1,9 bilhão serão novamente licitados, enquanto 
R$2,4 bilhões foram renegociados com as empresas. 
Ontem também foi assinada nova ordem de serviço 
para o Lote 9. Por sua vez, os Lotes 3, 4 e 7 serão no-
vamente licitados. Foram renegociados aqueles casos 
considerados tecnicamente justificáveis. Enfim, todas 
as providências para dar um novo ritmo à transposição 
estão sendo devidamente tomadas.

A Presidenta Dilma voltou ontem a enfatizar a im-
portância do investimento público para o Brasil. Como 
ela mesma disse, “vamos tirar o investimento público 
do papel”. É justamente essa orientação adotada nos 
governos de Lula e agora de Dilma que fez o Brasil 
crescer, a despeito da crise econômica internacional. 
Queremos um Brasil mais grandioso para todos os 
brasileiros e estamos no rumo desta construção.

Muito obrigado, Srª Presidenta. Muito obrigado, 
Srªs e Srs. Senadores. 

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – Obrigada, Senador Humberto Costa. Quero 
cumprimentar essa tradição que o Brasil todo aprecia 
muito, que é o frevo pernambucano, que retrata mui-
to bem a contribuição cultural que temos. Todos nós, 
gaúchos, todos os brasileiros apreciamos muito não só 
o seu Estado, mas especialmente essa manifestação 
cultural, enfim, toda a cultura do Recife, de Pernam-
buco e do Nordeste.

Não havendo oradores inscritos nem para co-
municação inadiável, nem pela Liderança, a próxima 
oradora é a Senadora Angela Portela.

A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da ora-
dora.) – Srª Presidente, Senadora Ana Amélia, Srs. 
Senadores, eu queria trazer hoje, nesta tribuna, um 
tema de fundamental importância para o nosso País, 
para o nosso Estado, que é a questão da Educação. 
Eu gostaria de enfatizar especificamente a educação 
em nosso Estado, em Roraima.

Os professores de Roraima enfrentam hoje uma 
série de dificuldades, que prejudica a sua missão fun-
damental de educar os nossos jovens. A mais visível 
delas foi a fixação de um calendário escolar sem que 
os professores e os trabalhadores de educação fossem 
ouvidos. O resultado é uma situação de incerteza, que 
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afeta não apenas professores e funcionários, mas toda 
a população do Estado.

O início do ano letivo da rede pública de ensino, 
com o retorno às aulas, estava previsto para 6 de fe-
vereiro, a última segunda-feira. Foi transferido, porém, 
para o dia 23 de fevereiro. A alegação é de que uma 
ou outra escola ainda se encontra em obras. Como 
resultado, alterou-se toda a programação escolar, 
comprimindo-se o período letivo. Em uma tentativa de 
manter a carga horária, estabeleceu-se que os sába-
dos e os feriados, até meados do ano, serão ocupados 
por aulas de reposição. Prevê-se também o atraso na 
conclusão do ano letivo. Trata-se de um remendo, que 
não atende a ninguém, muito menos à qualidade do 
ensino em nosso Estado.

Os professores enfrentam também problemas 
nas folhas de pagamento. Enquanto alguns deles dei-
xaram de receber um terço do décimo terceiro salário, 
outros sofreram descontos indevidos na Gratificação 
de Incentivo à Docência. Em uma demonstração de 
descontrole do setor, parcela dos professores tiveram 
essa gratificação depositada duas vezes. Ao se tentar 
corrigir o problema, com desconto em folha, acabou-
-se por atingir profissionais que não haviam recebido 
o valor a mais.

Tudo isso se fez sem qualquer notificação aos 
professores da rede pública de ensino. Esses dados 
permitem uma explicação para os fracos resultados 
obtidos nos últimos anos pelo sistema educacional de 
Roraima. Dados do respeitado movimento Todos pela 
Educação permitem uma avaliação.

A taxa de analfabetismo, entre os que têm 15 
anos ou mais, está ainda em 10,3%, acima da média 
nacional. O desempenho do Enem também fica muito 
aquém do desejável.

O mais sério dos problemas enfrentados pelo 
magistério de Roraima, porém, é a violação de uma 
importante conquista. Sua carga horária até hoje não 
foi adequada à determinação para que se reserve um 
terço dela a atividades extraclasse. Lembremo-nos 
de que a Lei n° 11.738, de 2008, conhecida como 
Lei do Piso Nacional, por nós votada na Câmara dos 
Deputados e no Senado Federal, determina que, no 
máximo, dois terços da carga horária dos professores 
sejam dedicados a atividades diretas com os alunos.

Houve reação de alguns governos estaduais, que 
contestaram essa medida no Judiciário.

Em abril do ano passado, o Supremo Tribunal 
Federal considerou constitucional a reserva de per-
centual mínimo de um terço da carga horária dos 
docentes da educação básica para dedicação às ati-
vidades extraclasse. Esse princípio atende, é claro, a 
uma reivindicação dos professores de todo o Brasil. No 

entanto, não são apenas os professores que dela se 
beneficiam. Representa uma conquista também para 
os estudantes e todas as famílias do nosso País e do 
nosso Estado de Roraima.

As atividades extraclasse, como o preparo de 
aulas, o atendimento aos alunos e até o aperfeiçoa-
mento dos docentes, certamente se refletirão sobre a 
qualidade do ensino ministrado. É um conceito moder-
no, aplicado nos países que têm os mais respeitados 
sistemas de ensino.

Tive a oportunidade, com muitos outros parla-
mentares, de participar do esforço que levou à inclusão 
desse princípio na Lei do Piso Nacional. Enfrentamos 
uma dura batalha no Legislativo e outra no Judiciário, 
mas saímos vitoriosos.

É indispensável, portanto, que as autoridades 
cumpram o que determina a lei e procedam à ade-
quação da carga horária dos professores, em Roraima 
como em todo o Brasil.

Srª Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senado-
res, nossa luta para construir marco legal que garanta 
uma educação de qualidade não terminou. Muito pelo 
contrário, temos árduos desafios pela frente.

Um deles, garantir os recursos indispensáveis 
à expansão e à qualificação do sistema educacional 
brasileiro.

Com o indispensável apoio de todos os parlamen-
tares, grande número de Senadores, tive a oportunida-
de de apresentar proposta de emenda à Constituição 
que, se aprovada, garantirá substancial aumento nos 
investimentos na educação brasileira.

Essa emenda determina que a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios apliquem anualmen-
te em educação, de forma progressiva, recursos pú-
blicos que alcancem, antes do último ano de vigência 
do Plano Nacional de Educação, o equivalente a 10% 
do Produto Interno Bruto do País.

Precisamos reconhecer que a educação esco-
lar brasileira tem experimentado, nos últimos anos, 
grande expansão quantitativa, seja no aumento do 
atendimento às diferentes faixas etárias da população, 
seja na extensão do ensino obrigatório. Prevê-se que 
essa ampliação culminará, em 2016, com a inclusão 
de todas as crianças e adolescentes, de 4 a 17 anos 
de idade. Isso envolve custos.

Houve, na última década, durante os governos 
do Presidente Lula e da Presidenta Dilma Rousseff, 
uma evolução positiva nos investimentos em educa-
ção. Para isso, pesou outra conquista importante, o 
Fundeb, que criou um mecanismo eficaz de estimular 
os investimentos em educação. Sabemos, porém, que 
as metas pretendidas para o setor, inclusive no Plano 
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Nacional de Educação, exigem que se acelere esse 
ritmo de crescimento dos investimentos públicos.

A evolução científica e tecnológica, bem como a 
inserção internacional do Brasil, tem exigido a melhoria 
da qualidade da oferta pública de ensino fundamental, 
médio e superior.

Mesmo com essas conquistas, o Brasil tem ainda 
dívidas sociais de atendimento. Isso ocorre na edu-
cação infantil, onde menos de 20% das crianças são 
atendidas na idade de creche.

Da mesma forma, há muito que avançar na edu-
cação profissional gratuita, de nível médio e superior, 
em especial para garantir a conclusão, pelos jovens 
e adultos, do ensino fundamental que lhes é devido 
constitucionalmente desde 1967.

Um instrumento de extrema importância nesse 
processo é o Plano Nacional de Educação, que está 
sendo discutido neste momento na Câmara Federal 
e deverá vir para o Senado Federal. O texto original 
encaminhado ao Congresso apresenta dez diretrizes 
objetivas e vinte metas, assim como as estratégias 
específicas para atingirmos, dentro de uma visão sis-
têmica. Destaco, entre essas metas, a universaliza-
ção e ampliação do atendimento em todos os níveis 
educacionais, assim como a garantia do mais amplo 
acesso a eles. Destaco, ainda, o incentivo à formação 
dos professores, assim como seu aperfeiçoamento de 
maneira continuada, o que se estende, é claro, a todos 
os profissionais da educação.

Trabalhamos hoje, aqui no Senado Federal, na 
avaliação e aperfeiçoamento do projeto. Realizamos 
já nove audiências públicas a esse respeito, ouvindo 
todos os segmentos da sociedade e recolhendo con-
tribuições da mais alta relevância. 

Manifesto nesta tribuna – e peço licença para 
dirigir-me aos professores de Roraima e aos profes-
sores de todo o Brasil – a nossa convicção de que 
presenciamos um processo de rápida evolução de 
nosso sistema educacional, sem deixar de reconhecer, 
contudo, que ainda precisamos avançar, e muito, para 
atingir a universalização do ensino aos nossos jovens 
e às nossas crianças.

Muito obrigada, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Obrigada, Senadora Angela Portela. Também 
usei a tribuna e fiz referência a essa matéria, que é 
fundamental em nosso País. E cumprimento V. Exª, 
porque essa é uma missão, uma responsabilidade e 
um desafio de toda a sociedade brasileira. Temos que 
dar acesso e universalizar o ensino em nosso País.

Orador inscrito, Senador Ricardo Ferraço, em 
permuta com o Senador Ivo Cassol.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Muito obrigado, Srª Presidente desta sessão, 
eminente Senadora Ana Amélia.

Srªs Senadoras, Srs. Senadores, a polêmica em 
torno dos poderes do Conselho Nacional de Justiça 
serviu, a meu juízo, como uma lição importante e exi-
tosa para a nossa democracia; uma lição, a meu juízo, 
de primeiríssima grandeza.

Os princípios de transparência e de igualdade 
falaram mais alto que o corporativismo. A solidez de 
nossas instituições não chegou a ser arranhada pelo 
tiroteio interno entre magistrados da mais alta Corte do 
nosso País, e a suposta crise deu lugar a um Judiciário 
mais forte e, certamente, mais respeitado.

Ao resgatar as competências originais do CNJ, 
o Supremo Tribunal Federal demonstrou estar à altura 
do poder constitucional a ele atribuído: fazer valer a lei 
máxima do País, que confere ao Conselho a competên-
cia de controlar a atuação administrativa e financeira 
do Poder Judiciário, competência que é concorrente, 
e não subsidiária das corregedorias estaduais – aliás, 
como consagrou a Lei nº 45, entendida como reforma 
do nosso Judiciário, assim como consagrou também 
o constituinte de 1988.

Esvaziar o papel do CNJ seria caminhar na con-
tramão da história, na contramão da maturidade políti-
ca e de todas as conquistas democráticas que o Brasil 
alcançou nas últimas décadas. Longe de representar 
interferência indevida nos tribunais e de alimentar uma 
crise no Judiciário, a fiscalização exercida pelo Con-
selho garante transparência e respeito a um Poder já 
apontado tantas vezes como “caixa preta”.

Vale lembrar que o CNJ nasceu do anseio popu-
lar, depois de uma série de escândalos, em especial 
dos desvios milionários na construção do Fórum Tra-
balhista de São Paulo.

Por que juízes seriam intocáveis? Deputados e 
senadores que cometem irregularidades podem ser 
investigados e correm o risco de serem cassados. O 
próprio presidente da República está sujeito a proces-
so de impeachment.

A certeza de que nenhum Poder, nenhum ocu-
pante de qualquer cargo ou função pública pode ter 
direitos absolutos ou ser imune à fiscalização fez com 
que a criação de um órgão de controle do Judiciário 
fosse uma das mais importantes decisões, festejada 
através da Emenda 45, em 2004.

Dizer que as corregedorias estaduais dão conta 
do recado é virar as costas para a realidade. É só lem-
brar as notícias de supersalários, de movimentações 
milionárias suspeitas nos tribunais regionais, de tantos 
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privilégios moralmente questionáveis e até a venda de 
sentenças judiciais.

Durante o julgamento da última quinta-feira, o Mi-
nistro Gilmar Mendes lembrou bem que “até as pedras 
sabem que as corregedorias não funcionam quando é 
para investigar os próprios pares”.

É mais que óbvio que ninguém pode julgar em 
causa própria. Que quem controla não pode se con-
fundir ou ter vínculos diretos com quem é controlado.

Desvios de conduta existem, infelizmente, em 
qualquer lugar, seja na esfera pública ou na iniciativa 
privada. Apontar o dedo para uma pequena minoria de 
juízes de conduta irregular é resguardar e fortalecer 
a ampla maioria de juízes que se pautam pela integri-
dade e pelo interesse público.

Ouço com prazer o eminente Senador Roberto 
Requião.

O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) 
– Senador Ferraço, no sentido desse combate pela 
moralização que V. Exª vem travando – e não é um 
combate contra o Judiciário, que fique bem claro isso, 
é um combate contra o corporativismo, porque esta 
mesma doença corporativa que atinge o Judiciário 
atinge a OAB, atinge as associações de médicos, e o 
corporativismo nada mais é do que uma manifestação 
coletiva do individualismo, da falta de visão social, glo-
bal, da falta de interesse público nas decisões internas 
das corporações – nesse mesmo sentido, eu estou 
colhendo assinaturas para uma PEC, uma emenda 
constitucional que se destina a tornar obrigatória a 
publicação das folhas de todos os agentes públicos, 
folhas de pagamento de todos os três poderes, das 
empresas públicas, da administração direta e indire-
ta, a folha com salário, com a remuneração e todas as 
vantagens que, em determinados momentos, a cada 
mês, forem atribuídas aos agentes públicos. Isso re-
solve, por exemplo, esses mistérios de parlamentares 
sendo denunciados por recursos que não receberam. 
Nós aqui tornamos tudo transparente. Não tornamos? 
Não estão na Internet, inclusive, as despesas do nos-
so gabinete? O que gastamos em um restaurante no 
interior? Mas torna transparente, por exemplo, a situ-
ação do Rio de Janeiro, com juízes recebendo 450, 
500 mil, 600 mil, um milhão. E a única solução para 
isso é a transparência. O Supremo Tribunal, em um 
voto magistral do Ministro Ayres Britto, já consagrou a 
necessidade da publicação. Mas, por exemplo, no meu 
governo no Paraná, quando eu enfrentei uma greve 
no Porto de Paranaguá, em que o pessoal estava na 
frente do porto dizendo que estava passando fome – 
e o Porto pagava muito bem, eram salários de R$16 
mil, R$20 mil para cada um –, eu mandei publicar a 
folha. E o Porto publicou a folha de pagamento. O que 

aconteceu? O diretor do Porto, o superintendente, está 
sendo processado até hoje por crime moral e sendo 
condenado a pagar indenizações porque revelou o sa-
lário real, e acabou com a greve instantaneamente. Não 
se sustentava mais o discurso da miséria com salários 
nutridos como os que o Porto pagava. Eu quero, neste 
momento em que me solidarizo com seu pronuncia-
mento, pedir seu apoio a essa emenda constitucional 
moralizante que pretendo apresentar ao Plenário do 
Senado e às Comissões.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Com esse aparte, V. Exª me dá a oportunidade de 
me manifestar pessoal e publicamente em apoiamen-
to a esta boa iniciativa, tempestivamente, que V. Exª 
traz ao debate neste Plenário, neste tempo em que a 
transparência precisa ser a todo custo aprofundada.

É uma oportunidade que tenho de poder estar ao 
lado de V. Exª, apoiando-o nessa proposta.

Mas ouço com prazer também o eminente Se-
nador Capiberibe. 

O Sr. João Capiberibe (Bloco/PSB – AP) – Se-
nador Ferraço, com relação a este tema, a este de-
bate sobre o Judiciário, principalmente essa decisão 
do Supremo Tribunal Federal nos fez respirar fundo, 
porque havia uma tensão muito grande. Uma conquis-
ta, a constituição do CNJ, com as suas prerrogativas 
de investigar e pelo menos tentar pôr fim ao corpora-
tivismo do Judiciário em todo o País, estava sob ris-
co. Agora todos nós respiramos aliviados. Eu tenho 
uma preocupação muito grande com o cumprimento 
das leis no País. Nesse sentido, estive ontem com o 
Presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, Mi-
nistro Lewandowski, discutindo, conversando com ele 
sobre o cumprimento das leis no País, porque este é 
um país bizarro. Existem leis que pegam e outras que 
não pegam. Ou, então, elas pegam num Estado, mas 
não pegam em outro. O caso da Lei Seca, por exem-
plo. A Lei Seca pegou no Rio de Janeiro. A Lei Seca 
pegou e está sendo cumprida no Rio de Janeiro. No 
entanto, em São Paulo, não se cumpre a Lei Seca. A 
Lei da Transparência, a Lei Complementar 131, que 
obriga a exposição dos gastos públicos em tempo 
real na Internet pegou em vários Estados e Prefei-
turas. No entanto, há outros em que não. Inclusive, 
a Lei Complementar 131, Senador Requião, obriga 
a exposição das folhas de pagamento. São todos os 
gastos públicos. Até agora nós temos dois casos que 
eu conheço que colocam suas folhas de pagamento 
integralmente na Internet, que são a Prefeitura de São 
Paulo e o Governo do Estado do Amapá. Sindicados 
deram entrada em algumas ações judiciais, mas não 
prosperaram. Até agora, a Justiça vem mantendo essa 
exposição das folhas de pagamento porque a lei assim 
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o determina. Portanto, eu quero parabenizá-lo por tra-
zer esta questão específica dessa vitória da sociedade 
brasileira sobre o corporativismo dada pelo Supremo 
Tribunal Federal. Eu espero que a gente possa me-
lhorar o controle da aplicação das leis. Nesse sentido, 
esta Casa precisa debater como nós podemos tornar 
as leis mais efetivas. No caso da Lei da Transparência, 
da Lei Complementar 131, há alguns entes públicos, 
alguns Estados da Federação, algumas assembleias 
legislativas, alguns tribunais de justiça que resistem e 
não cumprem a lei. Estou pensando também, na dire-
ção do Senador Requião, de construir uma lei capaz 
de fazer o acompanhamento da aplicação da lei em 
todo o País. Muito obrigado.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Agradeço a S. Exª suas importantes contribuições, até 
porque – Senador Randolfe, já ouço V. Exª, com muita 
honra – tramita em nossa Comissão de Constituição e 
Justiça proposta do eminente Senador Demóstenes Tor-
res, da qual V. Exª é o eminente Relator, que vai deixar 
clara, vai deixar absolutamente consolidada a posição 
do CNJ, porque a decisão do Supremo foi muito dividi-
da. Foram posições que podem ser alteradas. E cabe 
sim, a meu juízo, ao Senado da República, aprovar a 
PEC 97, do Senador Demóstenes, que vai transformar 
essa questão numa questão definida. Estivemos muito 
próximos de votá-la em 2011. Não foi possível. Esta-
mos com audiência pública marcada para discutirmos 
esse tema na CCJ e, em seguida, poderemos votá-lo. 
Aí, sim, o Senado poderá dar uma contribuição excep-
cional na direção de consolidarmos, de uma vez por 
todas, este que foi um aperfeiçoamento extraordinário 
no Brasil, que foi a criação e a consolidação do CNJ.

Ouço com enorme prazer o Senador Randolfe 
Rodrigues.

O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Sena-
dor Ricardo, na verdade, é no mesmo sentido do que 
V. Exª aqui apresenta. Nós festejamos a última deci-
são do Supremo Tribunal Federal, mas é verdade que 
ainda pairará como uma espada de Dâmacles sobre 
o Conselho Nacional de Justiça. Outras ações trami-
tam no Supremo Tribunal Federal, e me parece que a 
proposta de emenda à Constituição do Senador De-
móstenes Torres e de outros Senadores, inclusive de V. 
Exª, que também subscreve essa proposta de emenda 
à Constituição, dirime essa questão, sem dúvida al-
guma, porque substitui o dizer no texto constitucional 
atual, de que cabe ao CNJ instruir, pelo dizer de que 
cabe ao Conselho Nacional de Justiça também pro-
cessar magistrados e tribunais que tenham cometido 
qualquer tipo de ilícito. Esse é um desejo da sociedade 
brasileira, como ficou demonstrado. Essa polêmica em 
torno do CNJ, ficou mais do que demonstrada que é 

uma polêmica entre o desejo da sociedade brasileira 
de ter uma instância de fiscalização e controle sobre 
o seu Judiciário e o interesse do corporativismo, não 
de todos os magistrados, porque tenho certeza que 
a ampla maioria da magistratura brasileira quer, sim, 
ser fiscalizada.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– O Supremo Tribunal Federal esteve dividido. 

Cabe ao Senado assentar e decidir de manei-
ra clara e definitiva o papel concorrente originário do 
Conselho Nacional de Justiça para que nós possamos 
dar passos adiante. Na eventualidade de comprova-
ção de algum desvio, de alguma irregularidade, o que 
se espera é uma punição exemplar, não apenas uma 
advertência ou uma sanção administrativa, ou uma 
aposentadoria compulsória, que pode até mesmo ser 
considerada uma premiação em alguns casos.

Ouço, com prazer, a queridíssima Senadora Ana 
Amélia.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Caro Sena-
dor Ferraço, eu queria também cumprimentar o Presi-
dente desta sessão, Senador Waldemir Moka, porque 
quando discutimos um tema dessa natureza, com essa 
relevância, o tempo não deve ser considerado. O País 
inteiro, a sociedade toda acompanhou o dilema dessa 
decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu queria apro-
veitar o seu pronunciamento para cumprimentá-lo pelo 
momento em que fala sobre essa necessidade urgente 
de o Senado Federal dar sua resposta para confirmar 
na Constituição uma garantia de segurança das prer-
rogativas e competências do Conselho Nacional de 
Justiça. Queria aproveitar também, Senador Ricardo 
Ferraço, para dar um voto, como cidadã e como Se-
nadora que obteve 3 milhões e 401 mil votos no Rio 
Grande do Sul e, em nome dos meus eleitores, cum-
primentar a Corregedora, Ministra Eliana Calmon, 
pela coragem e pela forma como, com muito despren-
dimento e com muita lealdade, defendeu o princípio 
da correção e da seriedade do compromisso do CNJ. 
Quero cumprimentar também a OAB pela iniciativa de 
ter promovido um ato em defesa das prerrogativas do 
CNJ. Por fim, cumprimento os Ministros do Supremo 
Tribunal Federal que votaram a favor da manutenção 
das prerrogativas do CNJ. Muito obrigada. Cumprimen-
to o Senador Ricardo Ferraço.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Agradeço a S. Exª a Senadora Ana Amélia.

Já encaminhando para o encerramento, Sr. Pre-
sidente, a garantia de vitaliciedade, prevista na Cons-
tituição, não pode contradizer os princípios de mora-
lidade e probidade administrativa também previstos 
constitucionalmente.
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É preciso, portanto, amadurecer a ideia de que, 
a exemplo de qualquer servidor público, um magis-
trado também possa estar sujeito à perda do cargo, 
dependendo, evidentemente, da gravidade do desvio 
cometido e do devido processo legal.

Longe de desmerecer a nossa magistratura, cons-
tituída em grande parte, na sua maioria, por figuras da 
mais alta estatura moral, a adoção dessa nova norma 
resgataria, de uma vez por todas, a imagem de cor-
reção e respeitabilidade que sempre marcou o nosso 
Poder Judiciário.

Muito obrigado, Sr. Presidente, Senador Moka. 
Muito obrigado, Srªs e Srs. Senadores.

Durante o discurso do Sr. Ricardo Fer-
raço, a Sra. Ana Amélia deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Waldemir 
Moka, 2º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB - MS) – Agradecendo e parabenizando o Sena-
dor Ricardo Ferraço, com a palavra, para uma comuni-
cação inadiável à Casa, o Senador Roberto Requião.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – 
PR. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador.) – Presidente Moka, quero trazer à discussão 
uma tese que me surge, e que deve ser debatida, a 
respeito deste tema da privatização ou da concessão 
de aeroportos brasileiros pela Presidente da República. 
A mim, parece que o que houve foi uma transferência 
de recursos dos fundos de pensão dos trabalhadores 
para o caixa da União. 

O preço inicial era baixo, o preço de resgate foi algu-
mas vezes superior, um valor, se não me engano, 343% 
superior ao preço inicial estabelecido pelo Governo. Pois, 
muito bem. Com esse preço tão superior ao preço inicial, 
só participaram empresas que estivessem associadas a 
fundos de pensão, dois, três fundos de pensão, que en-
traram com grande parte dos recursos, transferindo esses 
recursos para a União. Então, na verdade, nesse caso, 
não estivemos correndo o risco da internacionalização 
das nossas fronteiras aéreas, que são os aeroportos. Os 
aeroportos foram transferidos para os fundos de pensão 
dos trabalhadores brasileiros, com uma participação de 
uma empresa que seria detentora da expertise da ges-
tão do aeroporto. Os investimentos, 80% deles, serão 
financiados pelo BNDES, ou seja, é aquele velho jogo: 
as empresas e os fundos entram, estão livres de concor-
rência pública, porque é uma concessão para um grupo 
privado, fazem a obra por quanto querem, superfaturam 
e os tais 20% que não são do BNDES passam a ser co-
bertos pelo sobrepreço da obra.

Então, quero colocar para reflexão do Congresso 
Nacional esta hipótese, esta tese ou esta suposição: ti-

vemos uma transferência de recursos dos fundos dos 
trabalhadores para o Governo da União, uma polpuda, 
adensada, avantajada transferência e não exatamente 
uma privatização. E com um risco: o valor foi tão alto que, 
seguramente, esses fundos de pensão não conseguiriam 
colocar a sua participação no mercado e dificilmente vão 
se ressarcir da mesma forma que o fariam se aplicassem 
os seus recursos em outros investimentos. Então, para os 
fundos, um mau investimento; para o Brasil, nem tanto, 
porque não alienamos as nossas fronteiras aéreas, os 
nossos aeroportos, portas de entrada e saída. 

A manobra me parece exatamente essa e eu pedi 
a palavra para colocar esse assunto em discussão no 
Congresso. Eu acho que não é uma concessão, não 
é uma privatização, mas é uma manobra para fazer 
caixa no Governo Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradeço ao Senador Roberto Requião.

Como inscrito, com a palavra o Senador João 
Capiberibe.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente Senador Moka, Srªs Senadoras, Srs. Sena-
dores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio 
Senado, é uma satisfação enorme voltar a esta tribuna 
pela segunda vez depois de tantos anos e uma satisfa-
ção maior reencontrar Parlamentares do meu primeiro 
mandato e também os novos companheiros, como o Se-
nador Randolfe, o Senador Requião e o Senador Moka.

Nessa minha segunda intervenção no Parlamen-
to, no Senado Federal, eu gostaria de trazer um tema 
antigo, um tema que é uma preocupação muito grande 
hoje da sociedade do meu Estado do Amapá, que tem 
nesta Casa três representantes: eu, o Senador Ran-
dolfe Rodrigues e o Senador José Sarney.

Ontem, tivemos uma reunião dos representantes 
do Amapá no Congresso, na Câmara Federal e no Se-
nado. Estávamos juntos lá oito Deputados Federais e 
três Senadores do Amapá para discutir a situação crítica 
que atravessa a companhia energética daquele Estado.

A Companhia de Eletricidade do Amapá é uma 
das companhias que escaparam das privatizações dos 
anos 90. Nós sabemos que, a partir de 1995, o setor 
elétrico brasileiro passou por profundas transformações, 
profundas mudanças. Na época, eu era governador do 
Amapá, tinha acabado de assumir o governo do Es-
tado do Amapá, uma região pioneira o nosso Estado, 
uma região de população muito pequena, de infraes-
trutura quase inexistente. Nós tínhamos então, nos 16 
Municípios, apenas cinco que usufruíam de energia 24 
horas proporcionada pela hidrelétrica Coaracy Nunes.

Havia a intenção de privatizar essa empresa. Fo-
mos sondados para que fizéssemos parte do processo 
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de privatização, mas ali nós esbarramos em um gra-
ve problema, porque nós tínhamos cinco Municípios 
apenas integrados ao sistema de energia 24 horas, 
energia hidráulica. Para o restante, unidades geradoras 
forneciam energia de 8 a 14 horas por dia, portanto, a 
privatização seria restrita a esses cinco Municípios, o 
que condenaria o restante à escuridão. 

Nós resistimos à privatização, mas, na época, já está-
vamos com um passivo grande. Recebemos a companhia 
com um passivo importante para o qual tratamos de bus-
car solução. Não era só um passivo financeiro. Tínhamos 
também uma situação caótica de distribuição de energia. 
A distribuidora vivia momento de extrema dificuldade, as 
redes envelhecidas, tínhamos apagões permanentes, tí-
nhamos passado, no início dos anos 90 e 91, por apagões 
que se estendiam por até 16 horas na capital Macapá. 
Então, tínhamos uma história de muita dificuldade em re-
lação à energia elétrica e isso evidentemente limitava as 
possibilidades de desenvolvimento do Estado. 

Nós precisávamos de uma solução. Como não 
havia, nós não nos incorporamos às teses da privatiza-
ção, ao sistema capitaneado pelo Ministério de Minas 
e Energia, pela Eletrobrás e a nossa geradora – que 
era a Eletronorte – estabeleceu uma espécie de cerco 
para forçar a privatização.

No início do nosso Governo, tenho aqui um relató-
rio da Eletronorte que consegui muito recentemente que 
reflete a dívida da Companhia de Eletricidade do Amapá 
com a Eletronorte, a dívida histórica – evidentemente, com 
valores atualizados – mostra que esse passivo começa 
em 1993, 1994. Quando assumimos o Governo, então, 
passamos a honrar todos os compromissos de suprimen-
tos da Eletronorte. Mil novecentos e noventa e cinco foi 
o ano em que a companhia pagou o suprimento em dia.

Ao mesmo tempo, nós precisávamos medir a ener-
gia vendida por essa companhia, porque ela entregava 
energia sem medir. Era como vender carne sem pesar. 
Não havia medidores nos domicílios, nas empresas. 
Então, entramos com um projeto na Eletrobrás de finan-
ciamento de medidores e também de troca de unida-
des geradoras dos interiores, que viviam na escuridão.

Passou o ano de 1995 e não conseguimos le-
vantar um único centavo da Eletrobrás, do Fundo de 
Reversão do Sistema, para que pudéssemos dotar a 
companhia de medidores daquilo que ela vendia, Se-
nador Randolfe. Recebia-se energia sem saber o que 
estava sendo entregue.

Em 1996, então, sabendo já que havia uma inten-
ção de sufocar a empresa, para colocá-la no processo 
de privatização, tomamos a decisão de suspender, du-
rante alguns meses, o pagamento da Eletronorte, no 
ano de 1996, 1997 e 1998, para investir na empresa, 
reduzir as perdas e tornar a companhia viável.

Isso de fato aconteceu. Fizemos os investimen-
tos necessários. Compramos as unidades geradoras, 
os medidores de energia elétrica. Demos vida nova 
à empresa e, a partir de 1999, retomamos a nossa 
relação com a Eletronorte quitando, pagando o supri-
mento mensal que a Eletronorte entregava à nossa 
concessionária, à nossa distribuidora, a Companhia 
de Eletricidade do Amapá.

Assim foi em 1999, 2000, 2001. Ao mesmo tem-
po, tratamos de negociar a dívida. 

Tenho aqui o acordo que firmamos naquele en-
tão com o Ministério das Minas e Energia, tendo como 
avalista o Presidente Fernando Henrique Cardoso. Em 
uma reunião, firmamos o compromisso. A dívida naquele 
momento, dia 28 de fevereiro de 1999, era no valor de 
R$37.445.787,48; o prazo de carência era 24 meses; 
96 parcelas com juros de 0,5% mensal e acordou-se 
a não incidência de qualquer reajuste monetário sobre 
as parcelas vincendas. 

Esse termo de acordo foi estabelecido com o 
Presidente da República no dia 20 de maio de 1999. 
Saímos de lá com tudo definido. Mais tarde, o Ministério 
de Minas e Energia, pelo seu Secretário Executivo, nos 
encaminhou um ofício modificando o termo do acordo 
e colocando por terra os compromissos ali assumidos. 
Aí nós retomamos a negociação e, finalmente, concluí 
meu mandato. Eu tive que renunciar, no dia 5 de abril 
de 2002, para concorrer ao Senado da República. 

Então, a partir de 2002, a companhia entra num 
processo terrível de má gestão, acumulando dívidas 
que chegam hoje, a preços de junho do ano passado, 
só com a Eletronorte, a R$1,056 bilhão.

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) já 
havia recomendado a cassação da concessão da em-
presa, lá atrás, em 2006, mas o Ministério das Minas e 
Energia não tomou as providências. Empurrou-se com 
a barriga e hoje a situação é gravíssima. A solução que 
se está apresentando hoje é a de que o Governo do 
Amapá, o povo do Amapá assuma essa dívida através 
do empréstimo do Tesouro, o empréstimo do BNDES. 
Essa dívida total chega a R$1,6 bilhão para um Orça-
mento, neste ano, de R$3 bilhões. Seria assumir uma 
dívida que corresponde mais da metade do orçamento 
anual do Estado, o que comprometeria a capacidade 
de endividamento e de investimento do Amapá.

Essa não é a alternativa definida por nossa ban-
cada...

(Interrupção do som.)

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. Fora 
do microfone.) – definida pelos três Senadores. Essa 
definição do Ministério das Minas e Energia, que é um 
sistema assemelhado ao que foi feito com as Centrais 
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Elétricas de Goiás. Mas a gente tem que ponderar os 
dois Estados.

Quero ouvir a palavra do Senador Randolfe Ro-
drigues.

O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Se-
nador Capiberibe, quero cumprimentar V. Exª que em 
bom momento apresenta aqui a questão dramática que 
vive o nosso Estado e ao mesmo tempo paradoxal. O 
Amapá vai se tornar uma potencia geradora de energia 
elétrica com a construção das hidrelétricas que está 
em curso agora, a Hidrelétrica de Ferreira Gomes, a 
Hidrelétrica do Caldeirão, a Hidrelétrica do Salto de 
Santo Antonio, enfim, vamos nos tornar uma potencia 
geradora e no momento que nos tornamos uma potên-
cia geradora, estamos sob a ameaça de perder nossa 
empresa distribuidora. E é bom que se diga, Senador 
Capiberibe, perder não por responsabilidade direta 
do povo do Amapá ou por responsabilidade direta do 
governo atual, ou por responsabilidade do Estado do 
Amapá. E nós não podemos aceitar em hipótese al-
guma. Quero concordar com V. Exª. Em torno dessa 
posição, estamos em uníssonos com a bancada. Nós 
não podemos aceitar nenhuma das duas alternati-
vas, únicas até agora apresentadas pela União, pelo 
Ministério das Minas e Energia. É inaceitável aceitar 
passivamente a decretação de caducidade da nossa 
Companhia de Eletricidade e é inaceitável também 
aceitar que o Amapá seja tratado da mesma forma 
que foi tratado o Estado de Goiás, porque o Amapá 
não é Goiás. Nós temos um orçamento, como V. Exª 
destacou, de dois, três bilhões de reais, Goiás tem um 
orçamento dez, quinze vezes superior ao nosso. Nós 
não podemos aceitar um endividamento do Estado – 
já concluindo, Sr. Presidente – que representará ge-
rações e gerações futuras de cidadãos amapaenses 
pagando por uma conta que não lhes pertence e que 
eles não são responsáveis. Então cumprimento V. Exª 
pelo discurso. Reafirmo que essa é a posição uníssona 
nossa. A União, o Ministério das Minas e Energia tem 
que encontrar entre esses dois termos uma mediação. 
E sabemos que é possível que ela encontre.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) – 
Muito obrigado, Senador Randolfe. O Senador conhece 
muito bem a situação da companhia do nosso Estado 
e as condições que vivemos esses anos todos. Parece 
ironia: quando nós não tínhamos geração, tínhamos 
uma distribuidora; de repente nós passamos a ter ge-
ração, que deve chegar a 500 megawatts, no entanto, 
a nossa distribuidora faliu, e faliu por má gestão. E o 
que me parece grave é que nada acontece com quem 
levou a companhia para esse passivo absurdo, porque 
cresceu nos últimos anos. Até 2006, esse passivo era 
de cerca de R$200 milhões, incluído juro de 1%, por-

que nós fechamos um acordo com juro de 0.5%. Mas 
a Eletronorte insiste em nos impor juro de 1% ao ano. 
Nem a taxa Selic cobra mais isso! Agora, imaginem, 
se a Selic não cobra mais 1%, está abaixo disso, a 
Eletronorte insiste em nos impor juro de 1% ao ano e 
– pasmem – multa de 10% ao ano.

Eu tenho aqui um parecer do Tribunal de Contas 
da União que condena essa cobrança de juros por 
entes públicos. Mas para a Eletronorte, só de multa, 
seriam R$90 milhões. São juros que o Tribunal de Con-
tas considera ilegais. 

Portanto, é necessário que voltemos a conversar. 
Eu diria até, Senador Randolfe, que colocar nas costas 
do povo do Amapá uma dívida sobre a qual ele não tem 
nenhuma responsabilidade, seria penalizá-lo demais. No 
entanto, se houvesse punição severa para quem contraiu 
essa dívida... Não se explica como, durante anos, não se 
pagou nem o suprimento da Eletronorte. Como é que se 
explica que o consumidor, se atrasar o pagamento da ...

(Interrupção do som.)

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) – 
... [Intervenção fora do microfone] conta, tem sua luz 
cortada? Então, a companhia continuava arrecadando, 
continuava recebendo do consumidor, mas não pagava 
o suprimento da Eletronorte, da geração. 

São coisas estranhas que acontecem neste País 
e que temos que dar um basta. Ora, eu diria, e repito, 
que o povo do Amapá poderia até pagar essa conta, 
mas vendo aqueles que cometeram os desvios, a má 
gestão também pagando por isso, sendo punidos pela 
via judicial. 

No entanto, conhecemos o nosso País, onde a 
impunidade prevalece mesmo diante de graves crimes 
cometidos contra a sociedade. 

Portanto, a solução encontrada pela bancada, já 
que se considerou que foge à alçada do Ministro Edi-
son Lobão, do Ministério de Minas e Energia, buscar 
uma alternativa para solucionar o impasse, a bancada 
está encaminhando uma solicitação à Presidenta Dilma, 
à Ministra da Casa Civil, para que juntos, bancada e 
Governo, encontremos uma solução justa, uma solu-
ção que contemple o povo do Amapá e que também 
atenda às exigências do Governo Federal. 

Sr. Presidente, muito obrigado. Agradeço ao Se-
nador Randolfe, às Srªs e aos Srs. Senadores. 

O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Sena-
dor Capiberibe.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador Wellington Dias, V. Exª dese-
jaria apartear? S. Exª já deixou a tribuna, mas se V. 
Exª quiser fazer algum comentário, tenho certeza de 
que o Senador irá ouvi-lo.
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O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Só por um 
pequeno prazo. Primeiro, gostaria de parabenizá-lo por 
trazer esse tema. É um tema que, além do Amapá e de 
outros Estados brasileiros, envolve o meu Piauí; Alagoas. 
Enfim, vivenciamos juntos. Foram os Estados que não 
aceitaram a linha da privatização, foram os Estados que 
aceitaram a resistência. Creio que esse processo que o 
Amapá vive também é uma experiência nova para o Bra-
sil: a Eletrobrás trabalhar como distribuidora. Estivemos 
agora cobrando do Ministro Lobão, que se comprometeu 
a ter alguém no próprio Estado. Havia uma diretoria, no 
Rio, que cuidava das seis ou sete empresas de distribui-
ção. Isso dificultava muito. Quero apenas parabenizá-lo. 
Vivi, ainda como governador, agonia semelhante, vendo 
aquilo que era necessidade do meu Estado nessa área. 
Enquanto V. Exª estava falando ali, eu estava revivendo o 
mesmo drama, a mesma situação. Queria parabenizá-lo 
pela forma corajosa de trazer o tema. Estaremos juntos 
para construir alternativas que sejam boas para o Brasil 
do ponto de vista do povo. Muito obrigado.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) – 
Muito obrigado, Senador Wellington.

Senador Moka, permita-me um comentário. Temos 
pressa em uma solução, por uma razão muito simples: a 
empresa está sufocada. Há oito anos a tarifa está con-
gelada. Ora, todos os insumos aumentaram de preço. A 
Eletronorte aumentou o preço do suprimento, da energia 
produzida. A empresa está asfixiada. E precisamos de 
uma solução urgente. Está no vermelho? É óbvio que 
está no vermelho. Imaginem oito anos com uma tarifa 
defasada, com a tarifa congelada. E não se dá uma 
solução? O pior dos mundos é o mundo sem solução. 
Precisamos sentar, definir e resolver esse problema. 

Não é possível! Só porque o Amapá está lá no 
outro lado do mundo? Por que é um Estado pequeno? 
Aqui nós temos uma representação grande, tão gran-
de quanto a de São Paulo. É essa representação que 
está falando aqui que quer uma definição. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Tenho certeza de que V. Exª, o Presi-
dente Sarney e o Senador Randolfe Rodrigues, jun-
tamente com a Bancada Federal, vão encontrar uma 
solução. Não tenho a menor dúvida disso, Senador 
João Capiberibe.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) – 
Estou convencido, Senador. Estou convencido.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Com a palavra, inscrito, o Senador 
Randolfe Rodrigues.

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

– Declino, excelência.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O Senador Randolfe Rodrigues decli-
nou da inscrição.

Na sequência, inscrito o Senador Walter Pinhei-
ro. (Pausa.)

Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Senador Waldemir Moka, Srs. Senadores, 
agradeço ao meu líder, Senador Walter Pinheiro, pela 
possibilidade de agora falar.

Saiu hoje um artigo do Desembargador aposen-
tado do Tribunal de Justiça de São Paulo e professor 
de Direito Civil desde 1973, José Osório de Azevedo 
Júnior, de 78 anos, que, do alto da sua experiência, 
conhecimento jurídico – eu o conheço desde a minha 
adolescência, fui sempre um admirador de seu trabalho, 
sempre muito sério, eu o conheço inclusive porque foi 
advogado de meu pai, Paulo Cochrane Suplicy, em inú-
meras situações –, o artigo “Ainda o Pinheirinho”, com 
reflexões muito bem postas. E gostaria de lê-las aqui.

Diz José Osório de Azevedo Júnior:

Decisão judicial não se discute, cumpre-
-se? Apenas em casos corriqueiros, mas não 
quando pessoas indefesas são atingidas; o 
direito não é monolítico.

Os fatos são conhecidos: uma decisão 
judicial de reintegração de posse sobre uma 
favela. A ocupação começou em 2004, por 
pessoas necessitadas de moradia.

Segundo a Folha, a proprietária obteve 
reintegração liminar em 2004. Durante um imbró-
glio processual, os ocupantes permaneceram. 
Em 2011, uma nova decisão ordena a reinte-
gração. Foi essa ordem que o Poder Executivo 
cumpriu no dia 22 de janeiro, com aparato poli-
cial, caminhões e máquinas pesadas [inclusive 
tratores para realizar a demolição daquela que 
era praticamente uma pequena cidade].

A ordem era, porém, inexequível, pois, em 
sete anos, a situação concreta do imóvel e sua 
qualificação jurídica mudaram radicalmente.

O que era um imóvel rural se tornou um 
bairro urbano. Foi estabelecida uma favela 
com vida estável, no seu desconforto. Dir-se-
-á que a execução da medida mostra que a 
ordem era exequível. Na verdade, não houve 
mortes porque ali estava uma população pa-
cífica, pobre e indefesa.

Ninguém duvida da exequibilidade físi-
ca da ordem judicial, pois todos sabem que 
soldados e tratores têm força física suficiente 
para “limpar” qualquer terreno.
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O grande e imperdoável erro do Judi-
ciário e do Executivo foi prestigiar um direito 
menor do que aqueles que foram atropelados 
no cumprimento da ordem.

Os direitos dos credores da massa falida 
proprietária são meros direitos patrimoniais. 
Eles têm fundamento em uma lei também me-
nor, uma lei ordinária, cuja aplicação não pode 
contrariar preceitos expressos na Constituição.

O principal deles está inscrito logo no 
art. 1°, III, que indica a dignidade da pessoa 
humana como um dos fundamentos da Repú-
blica. Esse valor permeia toda a ordem jurídi-
ca e obriga a todos os cidadãos, inclusive os 
chefes de Poderes.

As imagens mostram a agressão violenta 
à dignidade daquelas pessoas. Outro princípio 
constitucional foi afrontado: o da função social 
da propriedade. É verdade que a Constituição 
garante o direito de propriedade. Mas toda vez 
que o faz, estabelece a restrição: a proprieda-
de deve cumprir sua função social. [Reitero: a 
propriedade deve cumprir sua função social].

Pois bem, a área em questão ficou ociosa 
por 14 anos, sem cumprir função social alguma. 
O princípio constitucional da função social da 
propriedade também obriga não só aos par-
ticulares, mas também a todos os Poderes e 
os seus dirigentes.

O próprio Tribunal de Justiça de São Pau-
lo já consagrou esse princípio inúmeras vezes, 
inclusive em caso semelhante, em uma tenta-
tiva de recuperação da posse de uma favela. 
O Tribunal considerou que a retomada física 
do imóvel favelado é inviável, pois implica uma 
operação cirúrgica, sem anestesia, incompa-
tível com a natureza da ordem jurídica, que é 
inseparável da ordem social. Por isso, impediu 
a retomada. O proprietário não teve êxito no 
STJ (recurso especial 75.659-SP). 

Tudo isso é dito porque o cidadão comum 
e o estudante de direito precisam saber que o 
direito brasileiro não é monolítico. Não é só isso 
que esse lamentável episódio mostrou. Julga-
mento e execução foram contrários ao rumo da 
legislação, dos julgados e da ciência do direito. 

Será verdade que uma decisão tem de 
ser cumprida sempre? Só é verdade para os 
casos corriqueiros. Não para os casos gra-
víssimos que vão atingir diretamente muitas 
pessoas indefesas.

Estranha-se que o governador tenha usa-
do o conhecido chavão segundo o qual decisão 

judicial não se discute, cumpre-se. Mesmo em 
casos menos graves, os chefes de Executi-
vo estão habituados a descumprir decisões 
judiciais. Nas questões dos precatórios, por 
exemplo, são milhares de decisões judiciais 
definitivas não cumpridas. 

Gostaria, aqui, Senadora Ana Amélia, Senador 
Anibal Diniz, de expressar um sentimento diante de 
algumas críticas que alguns fizeram em decorrência 
de eu aqui ter feito um pronunciamento, sexta-feira 
última, em que revelei que tive a oportunidade de tes-
temunhar pessoalmente, ao ouvir o depoimento de 
pessoas que foram abusivamente tratadas por poli-
ciais militares, alguns membros da Polícia Militar. Eu, 
de maneira alguma, quis aqui ofender a corporação 
da Polícia Militar do Estado de São Paulo ou do Bra-
sil, uma vez que tenho o maior respeito por todos os 
policiais militares, junto aos quais sempre interagi com 
todo respeito, dignidade e diálogo, em toda e qualquer 
situação, por onde tenho andado na minha cidade de 
São Paulo ou qualquer outra.

No entanto, ouvi duas moças, Senadora Ana Amé-
lia, uma de 26 anos e outra de 20 anos, relatarem o 
que se passou entre 11h40min da noite do dia 22, dia 
da reintegração de posse, até as 4 horas da manhã, 
ali no bairro Campo dos Alemães, que fica contíguo 
ao do Pinheirinho, pois as ações da PM naquela ope-
ração abrangeram não só o Pinheirinho, mas também 
áreas contíguas, até porque a população, retirada do 
Pinheirinho, foi exatamente aos bairros contíguos, 
dentre os quais e principalmente Campo dos Alemães, 
onde estava situado o abrigo maior. Então, foi ali que 
se sucedeu esse episódio. Felizmente, por minha so-
licitação ao Governador Geraldo Alckmin, ao Ministro 
da Justiça e à Ministra dos Direitos Humanos, passou 
a ser observada, inclusive por minha solicitação pes-
soal ao Comandante da Polícia Militar, Álvaro Camilo, 
que atendeu às minhas observações... Na semana 
passada, acompanhei o depoimento dessas moças, 
junto ao Promotor de Justiça da Vara da Infância e 
da Adolescência. Na segunda–feira, acompanhei o 
Promotor de Justiça da Área Civil, acompanhado do 
Delegado da 3ª DP, de São José dos Campos, na 
própria residência onde tinham se passado os fatos, 
acompanhados pelos peritos da Polícia Civil, inclusive 
do Diretor da Perícia Criminalística, que ali colheram 
todas as provas e testemunhos. Felizmente, ontem, o 
Capitão Corregedor da Polícia Militar levou as duas 
moças, depois de visitá-las na sua residência, para 
a Corregedoria Militar de São Paulo. Desde meados 
da tarde de ontem até 4h15min da manhã, tomou de-
poimento detalhado de uma das moças. Hoje à tarde, 
está colhendo o da outra. 

285ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



01528 Sexta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012

Então, quero aqui até agradecer a providência 
que solicitei do Comandante Álvaro Camilo para que 
a apuração fosse realizada de maneira a mais trans-
parente e rigorosa possível. Inclusive, agradeço por 
terem permitido que o Deputado Estadual Marco Auré-
lio e o Vereador Tonhão Dutra, ambos do PT, acompa-
nhassem, na tarde, noite e madrugada, o depoimento 
dessas duas moças. E ainda haverá continuidade com 
respeito ao menor e a três maiores que foram detidos 
e que também prestarão seus depoimentos.

Senadora Ana Amélia, com muita honra, conce-
do o aparte.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador 
Suplicy, faço este aparte a V. Exª a respeito do rumoro-
so caso de reintegração de posse nessa área chamada 
Pinheirinho. Tenho dificuldade, porque não acompanhei, 
não estava presente; então, é muito mais difícil para quem 
está de fora fazer julgamento. Eu me baseio sempre nas 
informações transmitidas pelos veículos de comunicação 
ou pelas pessoas que fazem parte desse conflito, que teve 
repercussão inclusive internacional. Mas eu queria, como 
jornalista que fui até 2010, prestar uma homenagem à 
direção da EBC, a Empresa Brasileira de Comunicação, 
uma empresa oficial, órgão do governo na área de co-
municação, que faz uma nota oficial, reconhecendo um 
erro na informação de que houve morte nessa desocu-
pação. Como jornalista, como cidadã e como Senadora, 
ouvi a informação primeira, dando conta de que houve 
mortes nessa desocupação, e hoje a empresa reconhe-
ce o erro na divulgação, por ter confiado em fontes não 
fidedignas. Esse é um ato da maior responsabilidade 
com a boa comunicação. Faço este aparte a V. Exª para 
cumprimentar a Empresa Brasileira de Comunicação por 
esse gesto, que é um gesto de grandeza e de respon-
sabilidade com a informação, sobretudo com a verdade. 
Obrigada, Senador Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Quero também cumprimentar pela atitude a Empresa 
Brasileira de Comunicação, que tem sido uma daquelas 
que mais passo a passo procura acompanhar todos os 
eventos. Ainda há pouco, à repórter Marilu Cabañas, 
da EBC, eu dei uma entrevista de rádio falando dos 
episódios que aqui registrei.

Quero concluir, Sr. Presidente.
No próximo dia 23 de fevereiro, na Comissão de 

Direitos Humanos do Senado, estarão todas as par-
tes envolvidas do Governo municipal, a começar pelo 
Prefeito Eduardo Cury. Foram convidados também os 
Secretários de Habitação e de Justiça do Governo de 
Estado de São Paulo; a Secretária Nacional de Habi-
tação, Inês Magalhães; os Juízes Márcia Loureiro e 
Ivan Sartori, Presidente do Tribunal de Justiça; o pró-
prio juiz que acompanhou, Rodrigo Capez; e os repre-

sentantes dos moradores do Pinheirinho. Todos estão 
convidados para aqui trazer o seu testemunho. Mas, 
sobretudo, é importante que possam os três níveis de 
governo agora se darem as mãos e colaborarem para 
solucionar o mais rapidamente o problema social prin-
cipal, de moradia, e das oportunidades de educação e 
de saúde para aquela população e outras. E também 
para aprendermos muito com esse episódio para que...

(Interrupção do som.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– ...as arbitrariedades cometidas não se repitam em 
qualquer (fora do microfone) outro Estado ou Municí-
pio brasileiros.

Muito obrigado, Senador Presidente Moka.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Agradeço ao Senador Suplicy.
Pela liderança do Democratas, Senador Agripi-

no Maia.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Pela 

Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, eu gostaria, nesta minha fala de hoje, 
de enaltecer uma providência que o Governo tomou, 
qual seja, a de colocar, em processo de privatização ou 
concessão, três aeroportos do Brasil: Guarulhos, Vira-
copos e Brasília. Mas, sobre este assunto, gostaria de 
fazer algumas considerações que reputo sérias, graves 
e pertinentes. Repito: sérias, graves e, julgo, pertinentes.

Senador Roberto Requião, V. Exª que foi governa-
dor, como eu fui, que é atento, como eu fui, como go-
vernador, à arrecadação, aos gastos públicos, à dispo-
nibilidade para investimento... Porque todo governador 
quer que o dia a dia do seu governo vá bem, que possa 
remunerar bem os professores, os médicos, os funcio-
nários públicos e tenha disponibilidade para investimen-
to, que é o que faz o seu Estado, o meu Estado, o País 
crescer. É o investimento produtivo que gera emprego.

Eu queria fazer uma apreciação rápida sobre o 
que aconteceu de 2010 para 2011. Foram fatos, Se-
nador Casildo, muito graves e que têm que merecer 
o devido relevo, em matéria do que houve em arreca-
dação, o que houve em investimentos e o que houve 
em matéria de administração de déficit.

Em 2010, em impostos, o Brasil arrecadou R$880 
bilhões. Só em impostos! Não falo em emissão de letras, 
nem em outro tipo de receita. Impostos! Oitocentos e 
oitenta bilhões! E investiu R$47 bilhões. Vou repetir: 
recolheu em impostos, em 2010, R$880 bilhões e in-
vestiu R$47 bilhões. Em 2011, arrecadou R$90 bilhões 
a mais. Saiu de R$880 bilhões para R$970 bilhões. E, 
em vez de investir R$47 bilhões, investiu R$42 bilhões. 
Ou seja, teve uma disponibilidade de impostos muito 
maior e investiu menos! 
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O que aconteceu entre 2010 e 2011? A gastança 
do ano eleitoral de 2010, que provocou a retomada da 
inflação, e o Governo, que não controla o gasto público, 
teve uma única saída para conter a inflação de demanda, 
que foi aumentar a taxa de juros! Resultado: até 2011, 
a dívida pública chegou à cifra fantástica de R$1,87 tri-
lhão, tendo crescido R$172 bilhões de 2010 para 2011. 
A dívida cresceu R$172 bilhões. Atingiu R$1,87 trilhão!

Muito bem, até aí se compreende. Só que, Sena-
dor Casildo, a dívida cresceu R$172 bilhões às custas 
de um serviço da dívida de juros que o País pagou de 
R$211 bilhões. Ou seja, a dívida cresceu menos do que, 
evidentemente, o Brasil pagou de juros. Por quê? Por-
que o Brasil pagou, do aumento da dívida ou dos juros 
que pagou, R$211 bilhões, R$40 bilhões com recursos 
dele. Tanto que a dívida cresceu R$170 bilhões contra 
R$210 bilhões, em números redondos, de juros pagos. 
Só que esses R$40 bilhões que o Governo pagou de 
juros foi o dinheiro que deixou de investir.

Estou dizendo, e fazendo essas considerações, 
mostrando, porque dados e números não mentem, Se-
nador Moka. Em 2010, o Brasil recolheu, em impostos, 
R$880 bilhões e investiu R$47 bilhões. Recolheu R$880 
bilhões e investiu R$47 bilhões. Em 2011, recolheu 
R$970 bilhões e investiu R$42 bilhões. Investimentos 
magérrimos! Por conta de quê? Do único remédio que 
o Governo teve, que encontrou para corrigir a inflação, 
que subiu, saiu fora da meta, e o Governo não teve 
outro caminho senão elevar a taxa de juros, chegan-
do à taxa de juros mais alta do mundo, levando o en-
dividamento público do Brasil para R$1,87 trilhões e 
gastando R$211 bilhões em juros – parte com recurso 
próprio, parte emitindo novos títulos, aumentando a dí-
vida pública. E os R$40 bilhões que pagou de recursos 
do Tesouro tirou dos investimentos.

Digo isso para chegar à primeira constatação que 
faço, que é o processo de privatizações.

Senador Requião, por que é que o Governo... V. 
Exª se lembra, deve lembrar-se bem de que processo 
de privatização e concessão, nas campanhas de Lula 
e Dilma, era palavrão puro; eram assuntos demoniza-
dos. Diziam que o candidato Serra iria privatizar a Cai-
xa Econômica, a Petrobras; era campanha “a”, “b” e “c”, 
colocando Geraldo Alckmin na defensiva, como se fosse 
o fim do mundo, a catástrofe final. E agora o Governo 
promove a privatização, em primeiro lugar, de uma a que 
eu fiz questão de assistir, porque foi no meu Estado: a 
privatização/concessão do aeroporto de São Gonçalo 
do Amarante. Eu fui lá para assistir à Presidente Dilma 
anunciar, no meu Estado, a primeira concessão/privati-
zação do Brasil. Eu fui lá assistir, para ver as fisionomias 
na hora em que se apresentava uma coisa que o PT 
demoniza e que apresentava como uma solução viável, 

pelo fato de o Governo não ter dinheiro para investir – 
e não tem por isso, pelos dados que acabei de citar.

Agora anunciou – é a segunda reflexão que quero 
fazer – a privatização dos aeroportos de Guarulhos, 
de Viracopos e de Brasília, e vai anunciar, brevemen-
te, a privatização/concessão do Galeão e de Confins.

Quero alertar para o quê? Quero aplaudir a pe-
nitência que o Governo está adotando, pelo fato de 
não ter dinheiro, reconhecendo que não tem dinheiro e 
tem uma Copa do Mundo que vai chegar já, já; porque 
a Copa do Mundo vai chegar, e o Governo brasileiro 
não quer se humilhar diante do destroço que será o 
Brasil ter uma Copa se não tiver aeroporto para re-
ceber quem vem de fora, e essa é a razão pela qual 
privatizam os aeroportos. Só esta razão: pelo fato de 
o Governo não se mostrar competente para fazer as 
obras dos aeroportos. É por isso.

Só que faz errado. Faz errado por que, Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores? Desculpem-me a imodéstia, 
mas, em 2007, eu estive nesta tribuna aqui mesmo, apre-
sentando um trabalho que o meu Partido fez, trazendo 
especialistas de fora para elaborar um programa de pri-
vatização e concessão de aeroportos, não privatizando 
individualmente em aeroporto “a”, “b” ou “c”, mas dividindo 
o Brasil em três regiões, onde há aeroportos viáveis e 
aeroportos inviáveis, mas que servem à sociedade. São 
aeroportos onde um pouso noturno salva vidas, onde 
pousos e decolagens movimentam a economia, em 
pequena escala ainda, mas são parte de um processo.

Então, em uma região...
O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) – 

Senador...
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Já 

ouço V. Exª com muito prazer. 
Numa região, o aeroporto de São Paulo subsidia, 

por exemplo, o aeroporto de São José do Rio Preto, 
ou o aeroporto de Caçapava, ou o aeroporto de Marin-
gá, em uma região que pegaria o Sul; a outra região, 
o Centro-Oeste; a outra região, o Nordeste, com um 
pedaço do sul do centro. Uma unidade protegendo 
outras unidades. E, com isso, se viabilizava o mode-
lo que nós entregamos. Gastamos recursos do fundo 
partidário do meu partido e entregamos ao Governo 
esse modelo para que o Governo examinasse. Pois 
bem, 2007! Até hoje, nada. Nenhuma manifestação.

Ouço, antes de concluir a minha fala, com muito 
prazer, o Senador Roberto Requião.

O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) – 
Senador Agripino, o exercício da crítica não pode ser 
considerado sempre destrutível. A crítica, as análises de 
dados devem ser encaradas como contribuição para o 
redirecionamento dos caminhos do País. Eu tenho aqui 
em mãos um artigo, uma entrevista do economista Ga-
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briel Palma, da Universidade de Cambridge, ao Valor 
Econômico. Ele diz o seguinte: “A desindustrialização 
que o Brasil está passando é inconcebível. Em 1980, o 
parque industrial brasileiro era maior que o da a Tailân-
dia, Malásia, Coreia do Sul e da China somados. Em 
2010, a indústria brasileira representava menos de 15% 
do que esses países somados”. Mas, para que nós ob-
servemos de onde vêm os recursos que fazem o País 
sobreviver mesmo na crise, o Brasil hoje comercializa 
75% do comércio mundial de ferro, commodity simples, 
sem processo de valor acrescido por industrialização. 
Mas a participação do Brasil no comércio mundial é de 
apenas 2% no comércio de aço. Nós estamos caminhan-
do pesadamente para a desindustrialização, e essa é a 
crise maior. A respeito dos aeroportos, Senador, agora, 
há pouco, eu usava da palavra numa breve comunicação 
que a Presidência me concedeu para expor minha tese 
sobre esse assunto. O que o Governo fez, na verdade, 
foi dar a administração dos aeroportos para algumas 
empresas, estrangeiras ou brasileiras – a OAS e a da 
África do Sul, notadamente –, mas pôs dinheiro dos 
fundos de pensão. Tanto que, do valor inicial de pouco 
mais de R$4 bilhões, tivemos aí um acréscimo de 343% 
na oferta. O que significa isso? O dinheiro dos fundos 
de pensão foi aplicado nesse processo, num valor que 
inviabiliza qualquer retorno. Os fundos perdem, a não 
ser que as tarifas aeroportuárias sejam magnificadas de 
uma forma extraordinária no futuro. O Governo transfe-
riu os recursos dos fundos para o seu próprio Tesouro. 
Tirou o recurso dos fundos, passou o recurso para a 
União, à disposição da Presidente da República, e deu 
o gerenciamento dos aeroportos para empresas que 
supostamente teriam expertise para isso. Então, não 
tivemos uma internacionalização e nem mesmo uma 
concessão, porque, mesmo os fundos de pensão, se 
pretenderem se desfazer do investimento, não conse-
guirão. O ágio foi tamanho que há uma impossibilidade 
concreta de remuneração. Perderam os fundos, o Gover-
no ficou com recursos inesperados, de uma forma extra-
ordinariamente abundante, e transferiu a administração 
de aeroportos para empresas. Acho que essa análise 
é bem interessante para ser levada em consideração.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Se-
nador Requião, V. Exª, com a argúcia que lhe é peculiar, 
enseja-me a fazer algumas observações.

Primeiro, sobre a questão da desindustrialização. 
O que significava, anos atrás, o parque fabril brasileiro, 
comparado, por exemplo, com o parque da Tailândia ou 
do Vietnã, para não falar na Coreia, por exemplo? Sabe 
V. Exª o que mais me apavora? É que o Brasil está proi-
bido de crescer. Se o Brasil crescer como cresceu ano 
passado, a 7%, a inflação volta, as ruas de Curitiba e 
Natal se entopem de carros, porque houve um cresci-

mento da renda, as pessoas puderam comprar um au-
tomóvel, mas não há rua, nem estrada para andar. Não 
há infraestrutura. O Governo não provém a infraestrutura.

A China e a Índia estão crescendo a 10%, 7%. 
Estão conseguindo se manter em crescimento susten-
tado porque promovem investimentos maciços, o que 
não acontece com o Brasil, porque o Brasil sofre de 
um mal chamado gastança pública de má qualidade, 
que ele, Governo brasileiro, resolve não enfrentar. Não 
enfrenta. Enfrenta qualquer parada. Agora, diminuir gas-
to público, racionalizar gasto público, não o faz. Basta 
ver os dados de 2010 para 2011. O PIB cresceu, vai 
crescer 3%, e a dívida cresceu 10%. O PIB cresceu 
3%, se muito. E a dívida vai crescer 10%.

O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) – 
Portanto, o gasto público é fundamentalmente os juros 
sobre a dívida pública?

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – 
Evidente que sim.

O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) – Nós 
não temos recursos em investimentos, mas estamos 
pagando os rentistas, aquilo que Mangabeira Unger 
chamava de capital vadio, Senador, capital que não 
produz um botão, uma roupa, a peça de uma máquina 
e que vive da ciranda dos cassinos da especulação 
financeira. Não há investimento em infraestrutura pú-
blica e não há investimento em infraestrutura privada. 
E há um discurso correto da Presidenta e do Ministro 
Mantega, mas que não vem acompanhado por medi-
das eficazes, medidas consistentes.

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – 
Senador Agripino Maia, eu, citado, gostaria...

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – 
Senador Casildo, com o maior prazer.

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – 
Rapidamente. Eu fico um pouco na dúvida. V. Exª é 
um grande pregador. Sou admirador das palestras que 
V. Exª faz da tribuna, e não é de hoje. Há anos que V. 
Exª faz palestras no Brasil, pelo menos no campo da 
economia, no campo da análise, no campo da gestão 
pública. Especificamente no caso das concessões dos 
aeroportos, ou privatizações – concessões ou coisa que 
o valha –, uns dizem que não é privatização, outros 
dizem que é concessão. Tudo bem: se for concessão, 
é um pouco diferente, vão ter que devolver um dia. 
Agora, em função desses altos valores – e aquilo foi 
extrapolado –, eu fico com a pulga atrás da orelha so-
bre quem vai dar dinheiro para essas empresas, para 
poderem bancar, para aguentarem esses valores de 
370%, de 500% a mais. Houve um aeroporto de mais 
de 600% de ágio. Aí eu tenho uma dúvida. O BNDES 
vai entrar até com 80% dos valores para poder con-
cretizar. E os recursos do BNDES?
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(Interrupção do som.)

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – 
Senador Agripino Maia, tudo bem, é concessão. É me-
lhor, vai ter mais eficiência. Precisamos de eficiência na 
gestão pública. Agora, há que ter um cuidado porque o 
Governo está assumindo o compromisso de entregar 
esse dinheiro para as empresas que ganharam essas 
licitações. Há que ter o cuidado para saber se elas vão 
conseguir devolver esse dinheiro. No fundo, venho um 
pouco ao encontro do que disse o Senador Requião: 
esses recursos do BNDES são recursos da Nação, 
são recursos pelos quais o BNDES é responsável. Ou 
arrumou daqui, ou arrumou de lá, ou são do Tesouro, 
ou são do Fundo do Trabalhador, do FAT. São recursos 
que o BNDES está emprestando. E esses recursos vão 
voltar ao BNDES? Quer dizer, essa garantia... Essas 
empresas têm de oferecer garantias reais! É preciso 
ter esse cuidado para que não percamos mais tarde 
quando da devolução dos recursos para o BNDES, 
pois ele é quem vai fazer funcionar, o BNDES é quem 
vai fazer cumprir esses leilões com essas alterações 
elevadas. Essa é uma preocupação que tenho. Faço 
votos de que vá bem. Acho que sim, a eficiência é 
importante. É importante. Tenho uma expectativa de 
que o modelo de concessão é interessante. Agora, o 
que me causa espécie foi o que ouvi na imprensa: o 
BNDES é quem vai bancar os recursos, o BNDES é 
quem vai emprestar para essas empresas.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Se-
nador Casildo Maldaner, o processo de privatização e 
concessão – no caso é concessão – está acontecendo 
porque o Governo brasileiro não tem recurso próprio 
para fazer investimento. No PAC você anuncia o mundo 
todo, mas, quando vai para a realização, você chega 
o final do ano com 17%. Dos 100% que você anun-
ciou, você realizou 17%, mas a peça de marketing foi 
apresentada ao País.

A Copa vem aí. Não adianta querer anunciar obra 
de aeroporto se o aeroporto não ficar pronto, porque 
o fato da Copa vai acontecer. Como o Governo não 
tem dinheiro – o dinheiro que tem está gastando no 
pagamento dos juros do serviço da dívida, pelo fato 
de o Brasil ter a mais alta taxa de juros do mundo –, 
abriu processo para que o capital privado pudesse 
viabilizar essas obras.

Como? Os fundos de pensão são, neste País, 
quem mais detém capital privado. Os consórcios que 
ganharam são consórcios de fundos de pensão alta-
mente capitalizados, que têm de ser remunerados, 
junto com empresas que vão se socorrer, provavelmen-
te, de recursos do BNDES, e, em muitos dos casos, 
os recursos do BNDES vêm do Orçamento da União. 

Não sei de onde virão os recursos do BNDES para 
subsidiar essas obras de privatização e concessão de 
aeroportos. O que eu sei é a conclusão a que quero 
chegar, Senador Moka – já vou concluir. É que o mo-
delo que foi feito privilegia alguns. Privatizaram os filés 
e deixaram um mundo de ossos inviáveis. Privatizaram 
um filé chamado Guarulhos, um filé chamado Brasília 
e um filé chamado Viracopos. E a envoltória? Esses ae-
roportos são viáveis, não há nenhuma dúvida. O capital 
investido vai ter retorno, não há nenhuma dúvida. Agora, 
e o País ao final? A sustentação das são josés do rio 
preto, a sustentação das cascavéis da vida como é que 
vai ficar? Porque tinha que ser um modelo integrado, em 
que um subsidiasse o outro. Você vai agora entregar os 
filés, as joias da coroa, mas, no futuro, o Brasil, como 
país, vai ficar com problema de infraestrutura.

Então, o modelo foi mal concebido. E eu faço este 
pronunciamento para fazer um alerta, porque vem aí o 
Galeão, e vem Confins. Vamos ver se o Governo acerta, 
bota a cabeça no lugar, e, em vez de fazer coisas atra-
palhadas, na minha opinião... Porque, Presidente Moka, 
além do mais, o que vai acontecer é que o aeroporto de 
Guarulhos vai estabelecer uma competição que pode 
ser predatória com o aeroporto de Viracopos, ou com 
o aeroporto de Brasília, ou com o do Rio de Janeiro, 
que vão ser privatizados. E as empresas vão exercer 
competição. Cada qual pode querer puxar mais pou-
sos e decolagens para si próprio. E como é que fica o 
modelo, por conta de terem licitado as joias da coroa?

Então, eu quero fazer este alerta. E, em nome 
do acerto, já que se começou a fazer uma coisa acer-
tada – que é “não há capital público para investir em 
infraestrutura; que se aplique o capital privado!” –, que 
se aplique corretamente, com normas, com acertos, 
para hoje, para amanhã e para o futuro.

Essa é a minha palavra, esse é o meu conselho, 
e essa é a minha cobrança.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Muito obrigado, Senador Agripino Maia.

Antes de passar à Ordem do Dia, faço a leitura 
de um ofício que chega à Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/PMDB 
– MS) – O Senado Federal recebeu o Ofício n° 46/2012,
do Presidente da Câmara dos Deputados, submetendo à 
apreciação desta Casa o Projeto de Lei de Conversão 
n° 1, de 2012, que dispõe sobre a prestação de auxílio 
financeiro pela União aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios, no exercício de 2011, com o objetivo de 
fomentar as exportações do País; altera a Lei n° 12.409, 
de 25 de maio de 2011; e dá outras providências (prove-
niente da Medida Provisória n° 546, de 2011).

É o seguinte o Projeto:
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PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
N° 1, DE 2012

(Proveniente da Medida Provisória n° 546, de 2011)

Dispõe sobre a prestação de auxílio fi-
nanceiro pela União aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios, no exercício de 
2011, com o objetivo de fomentar as expor-
tações do País; altera a Lei n° 12.409, de 25 
de maio de 2011; e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A União entregará aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios o montante de 
R$1.950.000.000,00 (um bilhão, novecentos e cin-
qüenta milhões de reais), com o objetivo de fomentar 
as exportações do País, de acordo com os critérios, 
prazos e condições previstos nesta Lei.

§ 1° O montante referido no caput será entregue 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, em 
3 (três) parcelas iguais de R$650.000.000,00 (seiscen-
tos e cinquenta milhões de reais) até o último dia útil 
dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2011.

§ 2° As entregas de recursos ocorrerão na forma 
fixada pela Secretaria do Tesouro Nacional do Minis-
tério da Fazenda.

Art. 2° As parcelas pertencentes a cada Estado, 
incluídas as parcelas de seus Municípios, e ao Distrito 
Federal serão proporcionais aos coeficientes individu-
ais de participação discriminados no Anexo desta Lei.

Art. 3° Do montante dos recursos que cabe a 
cada Estado, a União entregará diretamente ao pró-
prio Estado 75% (setenta e cinco por cento) e aos seus 
Municípios 25% (vinte e cinco por cento).

Parágrafo único. O rateio entre os Municípios das 
parcelas de que trata o § 1° do art. 1° obedecerá aos 
coeficientes individuais de participação na distribuição 
da parcela do Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal 
e de Comunicação – ICMS de seus respectivos Esta-
dos, aplicados no exercício de 2011.

Art. 4° Para a entrega dos recursos à unidade 
federada, serão obrigatoriamente deduzidos, até o 
montante apurado no respectivo período, os valores 
das dívidas vencidas e não pagas da unidade federa-
da, na seguinte ordem:

I – primeiro as contraídas perante a União, depois as 
contraídas com garantia da União, inclusive dívi-
da externa; somente após, as contraídas perante 
entidades da administração federal indireta; e

II – primeiro as da administração direta, depois as 
da administração indireta da unidade federada.

Parágrafo único. Respeitada a ordem prevista nos 
incisos I e II do caput, ato do Poder Executivo federal 
poderá autorizar:

I – a quitação de parcelas vincendas, mediante acordo 
com o respectivo ente federado; e

II – a suspensão temporária da dedução quanto às 
dívidas perante entidades da administração fe-
deral indireta, quando não estiverem disponíveis, 
no prazo devido, as informações necessárias.

Art. 5° Os recursos a serem entregues mensal-
mente à unidade federada, equivalentes à diferença 
positiva entre o valor total que lhe cabe e o valor da 
dívida apurada nos termos do art. 4°, serão satisfeitos 
pela União por meio de crédito, em moeda corrente, à 
conta bancária do beneficiário.

Art. 6° O Ministério da Fazenda poderá definir re-
gras acerca da prestação de informação pelos Estados 
e pelo Distrito Federal sobre a efetiva manutenção e 
aproveitamento de créditos pelos exportadores a que 
se refere a alínea a do inciso X do 2° do art. 155 da 
Constituição Federal.

§ 1° O ente federado que não enviar as informa-
ções referidas no caput poderá ficar sujeito à suspen-
são do recebimento do auxílio de que trata esta Lei.

§ 2° Regularizado o envio das informações de que 
trata o caput, os repasses serão retomados e os valores 
retidos serão entregues no mês imediatamente posterior.

Art. 7° A Lei n° 12.409, de 25 de maio de 2011, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4° Fica a União autorizada a con-
ceder subvenção econômica ao Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econômico e Social 
– BNDES, sob a modalidade de equalização 
de taxas de juros, em operações de financia-
mento contratadas até 30 de junho de 2012 
destinadas a capital de giro e investimento de 
sociedades empresariais, empresários indivi-
duais e pessoas físicas ou jurídicas caracteri-
zadas como produtores rurais, localizados em 
Municípios atingidos por desastres naturais 
que tiverem a situação de emergência ou es-
tado de calamidade pública reconhecidos pelo 
Poder Executivo federal, nos termos da Lei n° 
12.340, de 1° de dezembro de 2010.

§ 1° O valor do total dos financiamentos 
a que se refere o caput fica limitado ao mon-
tante de até R$1.500.000.000,00 (um bilhão 
e quinhentos milhões de reais).

§ 2° O extrato de contrato de financia-
mento beneficiado com a subvenção econô-
mica concedida pelo BNDES será publicado 
em sítio eletrônico da instituição.
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..............................................................

§ 6° A equalização de juros de que trata 

o caput somente será paga se os reconheci-

mentos federais forem realizados com base 

em decretos municipais e estaduais editados 
a partir de 1° de janeiro de 2010.”(NR)

Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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MENSAGEM Nº 423, DE 2011

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 62 da Constituição, submeto à 

elevada deliberação de Vossas Excelências o texto da 
Medida Provisória n° 546, de 29de setembro de 2011, 
que “Dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro pela 
União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municí-
pios, no exercício de 2011, com o objetivo de fomentar 
as exportações do País, altera a Lei nº 12.409, de 25 
de maio de 2011, e dá outras providências”.

Brasília, 29 de setembro de 2011. – Dilma Rous-
seff.

EM N° 156/2011 – MF/MI

Brasília, 23 de setembro de 2011

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. A Lei Orçamentária de 2011, tal como vem 

ocorrendo nos últimos anos, conjuga diferentes ru-
bricas orçamentárias para tratar de transferências da 
União a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios, 
correlacionadas às exportações.

2. Uma delas dá cumprimento ao disposto no § 
3º do art. 91 do ADCT, o qual preceitua que, enquan-
to não for editada a lei complementar prevista em seu 
caput, permanecerá vigente o sistema de entrega de 
recursos previsto no art. 31 e Anexo da Lei Comple-
mentar nº 87, de 1996, com a redação dada pela Lei 
Complementar no 115, de 2002. A distribuição desses 
recursos observa uma sistemática específica delineada 
na referida Lei Complementar, que dá curso automático 
à execução das transferências pela União.

3. Outra rubrica, tal como já ocorreu nos exer-
cícios de 2004 a 2010, prevê a prestação de auxílio 
financeiro pela União aos Estados e aos Municípios 
com o objetivo de fomentar as exportações do País. A 
execução da distribuição desses recursos, entretanto, 
é dependente de regulamentação específica.

4. Assim, submetemos à consideração de Vos-
sa Excelência proposta de Medida Provisória, regu-
lamentando a entrega desses recursos pela União 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, 
relativos ao exercício de 2011, no montante de 
R$1.950.000.000,00 (um bilhão, novecentos e cinquen-
ta milhões de reais), gravado na rubrica orçamentária 
28.845.0903.0E25.0001, constante da Lei no 12.381, 
de 9 de fevereiro de 2011, referindo-se à prestação de 
Auxílio Financeiro aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios, para fomento das exportações.

5. A distribuição dos montantes será realizada 
utilizando-se coeficientes individuais de participação 
de cada unidade federada definidos pelo Conselho 
Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, conforme 
entendimentos havidos entre os governos estaduais. 

Os coeficientes para 2011 encontram-se no ofício n° 
84/2011, ao Secretário Executivo do CONFAZ, cuja 
cópia encontra-se anexada a esta Exposição de Mo-
tivos. O montante será entregue na forma fixada pela 
Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fa-
zenda, sendo pagas em três parcelas iguais no último 
dia útil dos meses de outubro, novembro e dezembro.

6. Com vistas a se obter informações quanto ao 
comportamento do volume de créditos acumulados do 
ICMS dos estabelecimentos exportadores, tal como 
ocorreu na implementação desse auxílio financeiro 
em anos anteriores, ao Ministério da Fazenda caberá 
definir as regras da prestação de informação pelos Es-
tados e pelo Distrito Federal sobre a efetiva manuten-
ção e aproveitamento de créditos pelos exportadores 
a que se refere o art. 155, § 20, inciso X, alínea a, da 
Constituição.

7. A urgência e a relevância da medida se justifi-
cam pela necessidade de entrega tempestiva dos re-
cursos previstos no orçamento da União às Unidades 
Federadas, ao longo deste exercício de 2011, possi-
bilitando a adequada execução das programações 
orçamentárias dos entes federados.

8. Além disso, o projeto de Medida Provisória 
versa sobre subvenção econômica ao Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, 
em operações de financiamento destinadas a empre-
sas, micro empreendedores individuais e produtores 
rurais, sejam pessoas físicas ou jurídicas, localizados 
em municípios brasileiros atingidos por desastres na-
turais que tiverem a situação de emergência ou estado 
de calamidade pública reconhecidos pelo Poder Exe-
cutivo federal, nos termos da Lei n° 12.340, de 1° de 
dezembro de 2010.

9. A proposta tem como objetivo dar apoio ime-
diato aos agentes econômicos das regiões afetadas 
mediante a facilitação de acesso ao crédito, de forma a 
possibilitar a recuperação do parque produtivo dessas 
localidades e a retomada da economia regional. Para tal, 
propõe-se elevar o limite definido para as operações de 
financiamento concedidas com recursos do BNDES e 
subvencionadas pela União ao amparo da Lei n° 12.409, 
de 25 de maio de 2011, de R$1.000.000.000,00 (um 
bilhão de reais) para R$1.500.000.000,00 (um bilhão e 
quinhentos milhões de reais), nas operações destinadas 
a capital de giro e investimento de sociedades empre-
sariais, empresários individuais e pessoas físicas ou 
jurídicas caracterizadas como produtores rurais, locali-
zados em Municípios atingidos por desastres naturais.

10. A proposta busca também alinhar as ope-
rações de facilitação de acesso ao crédito empreen-
didas pelo BNDES à sistemática de reconhecimento 
pela União da situação de emergência ou do estado 
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de calamidade pública trazida pela Lei n° 12.340, de 
10 de dezembro de 2010, implicando na redução dos 
entraves burocráticos necessária ao apoio imediato 
aos agentes econômicos das regiões afetadas por 
desastres naturais.

11. A relevância e urgência da matéria decorrem 
da necessidade de pronta recomposição das estruturas 
produtivas, com vistas a garantir a rápida recuperação 
das condições sócio-econômicas das regiões afetadas.

12. Quanto ao cumprimento dos artigos 16 e 17 
da Lei de Responsabilidade Fiscal, temos que, para o 
presente exercício, não haverá despesa de equaliza-
ção, tendo em vista a sistemática de pagamento esta-
belecida para o caso. Com relação aos dois exercícios 
subsequentes, estão previstas despesas adicionais 
estimadas em R$15,3 milhões em 2012, e em R$ 16,5 
milhões, em 2013, a serem consignados nos Encargos 
Financeiros da União, Recursos sob Supervisão do 
Ministério da Fazenda. Registre-se, ainda, que a pro-
posta atende ao artigo 26 da Lei de Responsabilidade 
Fiscal e ao artigo 49 da Lei n° 12.309 (Lei de Diretrizes 
Orçamentárias de 2011), de 9 de agosto de 2010, ao 
autorizar a concessão de subvenção econômica por 
meio de ato específico, ou seja, mediante edição de 
Medida Provisória.

13. São essas as razões pelas quais submete-
mos à elevada consideração de Vossa Excelência a 
presente proposta de Medida Provisória.

Respeitosamente, – Guido Mantega – Fernando 
Bezerra de Souza Coelho.

Of. nº 46/12/SGM-P

Brasília, 8 de fevereiro de 2012

Assunto: Envio de Projeto de Lei de Conversão para 
apreciação

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser sub-

metido à consideração do Senado Federal, o incluso 
Projeto de Lei de Conversão nº 1, de 2012 (Medida Pro-
visória nº 546, de 2011), do Poder Executivo, aprovado 
na Sessão Plenária do dia 7-2-12, que “Dispõe sobre a 
prestação de auxílio financeira pela União aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios, no exercício de 
2011, com o objetivo de fomentar as exportações do 
País; altera a Lei nº 12.409, de 25 de maio de 2011; e 
dá outras providências”, conforme o disposto no art. 
62 da Constituição Federal, com a redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 32, de 2001.

Remeto, em anexo, o processo da referida Me-
dida Provisória e os autógrafos da matéria aprovada 
nesta Casa.

Atenciosamente, – Marco Maia, Presidente.

NOTA TÉCNICA DE ADEQUAÇÃO 
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Brasília, 5 de outubro de 2011

Assunto: Análise da adequação financeira e orça-
mentária da Medida Provisória n° 546, de 29 de se-
tembro’ de 2011, que “Dispõe sobre a prestação de 
auxílio financeiro pela União aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios, no exercício de 2011, com 
o objetivo de fomentar as exportações do País, altera 
a Lei n° 12.409, de 25 de maio de 2011, e dá outras 
providências”.

Interessada: Subsecretaria de Apoio às Comissões 
Mistas.

1. Introdução
Com base no art. 62 da Constituição Federal, 

a Exma. Sra. Presidente da República submeteu ao 
Congresso Nacional a Medida Provisória (MP) n° 546, 
de 29 de setembro de 2011, que “Dispõe sobre a pres-
tação de auxílio financeiro pela União aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios, no exercício de 
2011, com o objetivo de fomentar as exportações do 
País, altera a Lei n° 12.409, de 25 de maio de 2011, e 
dá outras providências”.

2. Conteúdo da Medida
Segundo o art. 1° da MP 546/2011, a União en-

tregará aos Estados, ao Distrito Federal (DF) e aos 
Municípios, o montante de R$ 1.950.000.000,00 (um 
bilhão, novecentos e cinquenta milhões de reais), com 
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o objetivo de fomentar as exportações do País, de 
acordo com os critérios, prazos e condições previstos 
nessa Medida Provisória. O montante será entregue 
em três parcelas iguais de R$ 650.000.000,00 (seis-
centos e cinquenta milhões de reais) até o último dia 
útil dos meses de outubro, novembro e dezembro de 
2011, sendo que as entregas de recursos ocorrerão 
na forma fixada pela Secretaria do Tesouro Nacional 
do Ministério da Fazenda.

O art. 2° dispõe que as parcelas pertencentes 
a cada Estado, incluídas as parcelas de seus Muni-
cípios, e ao DF serão proporcionais aos coeficientes 
individuais de participação discriminados no Anexo à 
Medida Provisória. Já o art. 3° reza que, do montante 
dos recursos que cabe a cada Estado, a União entre-
gará diretamente ao próprio Estado 75%, e aos seus 
Municípios 25%. O rateio entre os Municípios obede-
cerá aos coeficientes individuais de participação na 
distribuição da parcela do ICMS de seus respectivos 
Estados, aplicados no exercício de 2011.

Conforme os arts. 4° e 5°, para a entrega dos 
recursos à unidade federada, serão obrigatoriamen-
te deduzidos, até o montante apurado no respectivo 
período, os valores das dívidas vencidas e não pagas 
da unidade federada, segundo as regras apresentadas 
nesses dispositivos.

O art. 6° estabelece que o Ministério da Fazenda 
poderá definir regras acerca da prestação de informação 
pelos Estados e pelo DF sobre a efetiva manutenção e 
aproveitamento de créditos pelos exportadores a que 
se refere o art. 155, § 2°, X, “a”, da Constituição Fede-
ral. O ente federado que não enviar essas informações 
poderá ficar sujeito à suspensão do recebimento do 
auxílio de que trata a Medida Provisória. No entanto, 
regularizado o envio das informações, os repasses 
serão retomados e os valores retidos serão entregues 
no mês imediatamente posterior.

Trata ainda a MP 546/2011 sobre subvenção 
econômica ao BNDES, sob a modalidade de equali-
zação de taxas de juros, para fazer frente a eventos 
decorrentes de emergência ou calamidade pública. 
Nesse sentido, o art. 7° da Medida Provisória dispõe 
que o caput e o § 1° do art. 4° da Lei n° 12.409, de 
25 de maio de 2011, passam a vigorar com a seguin-
te redação, além de acrescentar o § 6° a esse artigo:

Art. 7° A Lei n° 12.409, de 25 de maio de 2011, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4° Fica a União autorizada a con-
ceder subvenção econômica ao Banco Nacio-

nal de Desenvolvimento Econômico e Social 
– BNDES, sob a modalidade de equalização 
de taxas de juros, em operações de financia-
mento contratadas até 30 de junho de 2012 
destinadas a capital de giro e investimento de 
sociedades empresariais, empresários indivi-
duais e pessoas físicas ou jurídicas caracteri-
zadas como produtores rurais, localizados em 
Municípios atingidos por desastres naturais 
que tiverem a situação de emergência ou es-
tado de calamidade pública reconhecidos pelo 
Poder Executivo federal, nos termos da Lei n° 
12.340, de 1° de dezembro de 2010.

§ 1° O valor do total dos financiamentos 
a que se refere o caput fica limitado ao mon-
tante de até R$ 1.500.000.000,00 (um bilhão 
e quinhentos milhões de reais).

..............................................................
§ 6° A equalização de juros de que trata 

o caput somente será paga se os reconheci-
mentos federais forem realizados com base 
em decretos municipais e estaduais editados 
a partir de 1° de janeiro de 2010.” (NR)

Nota-se que, em termos orçamentários, a prin-
cipal modificação foi a elevação do valor máximo do 
total dos financiamentos de R$ 1 bilhão, que vigorava 
até então, para R$ 15 bilhão (§ 1° do art. 4°).

3. Adequação Financeira e Orçamentária
O § 1° do art. 5° da Resolução n° 1, de 2002-CN, 

que “Dispõe sobre a apreciação, pelo Congresso Na-
cional, das Medidas Provisórias a que se refere o art. 
62 da Constituição Federal, e dá outras providências”, 
determina que o exame de adequação orçamentária e 
financeira seja procedido da seguinte forma:

§ 1° O exame de compatibilidade e ade-
quação orçamentária e financeira das Medidas 
Provisórias abrange a análise da repercussão 
sobre a receita ou a despesa pública da União 
e da implicação quanto ao atendimento das 
normas orçamentárias e financeiras vigen-
tes, em especial a conformidade com a Lei 
Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, 
a lei do plano plurianual, a lei de diretrizes 
orçamentárias e a lei orçamentária da União.

Conforme esclarece a Exposição de Motivos 
da MP, a Lei Orçamentária de 2011, tal como vem 
ocorrendo nos últimos anos, conjuga diferentes ru-
bricas orçamentárias para tratar de transferências da 
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União a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios, 
correlacionadas às exportações. Uma delas dá cum-
primento ao disposto no § 3° do art. 91 do ADCT, o 
qual preceitua que, enquanto não for editada a lei 
complementar prevista em seu caput, permanecerá 
vigente o sistema de entrega de recursos previsto no 
art. 31 e Anexo da Lei Complementar n° 87, de 1996, 
com a redação dada pela Lei Complementar n° 115, 
de 2002. A distribuição desses recursos observa uma 
sistemática específica delineada na referida Lei Com-
plementar, que dá curso automático à execução das 
transferências pela União.

A MP 546/2011 trata do assunto e acarreta gas-
tos ao Erário da União, uma vez que dispõe sobre a 
transferência de recursos federais aos Estados, DF e 
Municípios, para fomento das exportações. A Exposição 
de Motivos informa que a Medida regulamenta a entre-
ga desses recursos, relativos ao exercício de 2011, no 
montante de R$ 1.950.000.000,00 (um bilhão, novecen-
tos e cinqüenta milhões de reais), relembrando a exis-
tência da rubrica orçamentária 28.845.0903.0E25.0001, 
constante da Lei n° 12.381, de 9 de fevereiro de 2011 
(Lei Orçamentária Anual para 2011), que se refere à 
prestação de Auxilio Financeiro aos Estados, ao Dis-
trito Federal e aos Municípios, para fomento das ex-
portações.

Quanto à subvenção econômica ao BNDES, sob a 
modalidade de equalização de taxas de juros, a Expo-
sição de Motivos expressa que, quanto ao cumprimento 
dos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LRF), para o presente exercício, não haverá despesa 
de equalização, tendo em vista a sistemática de pa-
gamento estabelecida para o caso. De fato, o § 3° do 
art. 4° da Lei 12.409/2011 dispõe que o pagamento da 
equalização fica condicionado à comprovação da boa 
e regular aplicação dos recursos e à apresentação de 
declaração de responsabilidade pelo BNDES, para fins 
de liquidação da despesa.

Com relação aos dois exercícios subsequentes, 
estão previstas despesas adicionais estimadas em 
R$ 15,3 milhões em 2012, e em R$ 16,5 milhões, em 
2013, a serem consignados nós “Encargos Financei-
ros da União, Recursos sob Supervisão do Ministério 
da Fazenda”. Desse modo, as dotações respectivas, 
decorrentes da Medida Provisória, serão incluídas nas 
próximas Leis Orçamentárias Anuais.

Por fim, conforme acrescenta a Exposição de 
Motivos, a proposta atende ao artigo 26 da LRF e ao 
artigo 49 da LDO 2011, ao autorizar a concessão de 
subvenção econômica por meio de ato específico, ou 
seja, mediante edição de Medida Provisória.

4. Conclusão
Em razão do exposto, tendo em vista as infor-

mações fornecidas pelo Poder Executivo, entendemos 
que a Medida Provisória n° 546, de 29 de setembro 
de 2011, é adequada do ponto de vista financeiro e 
orçamentário. – Luciano Henrique da Silva Olivei-
ra, Consultor Legislativo – Assessoramento em Or-
çamentos.
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ATO
DO PRESIDENTE DA MESA

DO CONGRESSO NACIONAL Nº 45, DE 2011

O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, 
cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução 
nº 1, de 2002, faz saber que nos termos do § 7º do art. 
62 da Constituição Federal, com a redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 32, a Medida Provisória nº 
546, de 29 de setembro de 2011, publicada no Diá-

rio Oficial da União de 30 de setembro de 2011, que 
“Dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro pela 
União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municí-
pios, no exercício de 2011, com o objetivo de fomentar 
as exportações do País, altera a Lei nº 12.409, de 25 
de maio de 2011, e dá outras providências”, tem sua 
vigência prorrogada pelo período de sessenta dias.

Congresso Nacional, 18 de novembro de 2011. 
– Senador José Sarney, Presidente da Mesa do Con-
gresso Nacional.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Fe-

deral instituir impostos sobre:
I – transmissão causa mortis e doação, de quais-

quer bens ou direitos;
II – operações relativas à circulação de mercado-

rias e sobre prestações de serviços de transporte inte-
restadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que 
as operações e as prestações se iniciem no exterior;

III – propriedade de veículos automotores.
....................................................................................

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao 
seguinte:
....................................................................................

X – não incidirá:
a) sobre operações que destinem mercadorias 

para o exterior, nem sobre serviços prestados a des-
tinatários no exterior, assegurada a manutenção e o 
aproveitamento do montante do imposto cobrado nas 
operações e prestações anteriores. (Redação dada 
pela Emenda Constitucional n° 42, de 19-12-2003)

b) sobre operações que destinem a outros Es-
tados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis 
líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica;

c) sobre o ouro, nas hipóteses definidas no art. 
153, § 5º;

d) nas prestações de serviço de comunicação 
nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons 
e imagens de recepção livre e gratuita; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 42, de 19-12-2003)
....................................................................................

LEI Nº 12.340, DE 1° DE DEZEMBRO DE 2010

Dispõe sobre o Sistema Nacional de 
Defesa Civil – SINDEC, sobre as transfe-
rências de recursos para ações de socorro, 
assistência às vítimas, restabelecimento de 
serviços essenciais e reconstrução nas áre-
as atingidas por desastre, e sobre o Fundo 
Especial para Calamidades Públicas, e dá 
outras providências.

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

LEI Nº 12.409, DE 25 DE MAIO DE 2011

Autoriza o Fundo de Compensação de 
Variações Salariais – FCVS, a assumir, na 

forma disciplinada em ato do Conselho Cura-
dor do Fundo de Compensação de Variações 
Salariais – CCFCVS, direitos e obrigações do 
Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da 
Habitação – SH/SFH; oferecer cobertura dire-
ta a contratos de financiamento habitacional 
averbados na Apólice do SH/SFH; autoriza o 
Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transporte – DNIT a utilizar recursos fede-
rais em apoio à transferência definitiva do 
domínio da malha rodoviária federal para os 
Estados; altera o Anexo do Plano Nacional 
de Viação aprovado pela Lei nº 5.917, de 10 
de setembro de 1973, e as Leis nºs 12.249, de 
11 de junho de 2010, 11.887, de 24 de dezem-
bro de 2008, 11.079, de 30 de dezembro de 
2004, e 11.314, de 3 de julho de 2006; revoga 
a Medida Provisória nº 523, de 20 de janeiro 
de 2011; e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 4º Fica a União autorizada a conceder sub-

venção econômica ao Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social – BNDES, sob a modali-
dade de equalização de taxas de juros, em operações 
de financiamento contratadas até 30 de junho de 2012 
destinadas a capital de giro e investimento de socieda-
des empresariais, empresários individuais e pessoas 
físicas ou jurídicas caracterizadas como produtores 
rurais, localizados em Municípios atingidos por desas-
tres naturais que tiverem a situação de emergência ou 
estado de calamidade pública reconhecidos pelo Poder 
Executivo Federal, nos termos da Lei nº 12.340, de 1º
de dezembro de 2010. (Redação dada pela Medida 
Provisória nº 546, de 2011)

§ 1º O valor do total dos financiamentos a que 
se refere o caput fica limitado ao montante de até 
R$1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões 
de reais). (Redação dada pela Medida Provisória nº 
546, de 2011)

§ 2º A equalização de juros de que trata o caput
corresponderá ao diferencial entre o encargo do mu-
tuário final e o custo da fonte dos recursos, acrescido 
da remuneração do BNDES e dos agentes financeiros 
por ele credenciados.

§ 3º O pagamento da equalização de que trata 
o caput fica condicionado à comprovação da boa e 
regular aplicação dos recursos e à apresentação de 
declaração de responsabilidade pelo BNDES, para fins 
de liquidação da despesa.
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§ 4º (Revogado)-(Revogado pela Lei nº 12.453, 
de 2011)

§ 5º O Conselho Monetário Nacional estabelecerá 
as condições necessárias à contratação dos financia-
mentos, cabendo ao Ministério da Fazenda a regula-
mentação das demais condições para a concessão da 
subvenção econômica de que trata este artigo, entre 
elas a definição da metodologia para o pagamento da 
equalização de taxas de juros.

§ 6º A equalização de juros de que trata o caput
somente será paga se os reconhecimentos federais 
forem realizados com base em decretos municipais e 
estaduais editados a partir de 1º de janeiro de 2010. 
(Incluído pela Medida Provisória nº 546, de 2011)
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Com referência ao Projeto de Lei de 
Conversão n° 1, de 2012, que acaba de ser lido, a Pre-
sidência comunica ao Plenário que o prazo de 45 dias 
para apreciação da matéria encontra-se esgotado, e o 
de sua vigência foi prorrogado por Ato do Presidente 
da Mesa do Congresso Nacional e esgotar-se-á em 8 
de março de 2012.

Prestados esses esclarecimentos, a Presidência 
inclui a matéria na Ordem do Dia presente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Mesmo com a pauta trancada, os re-
querimentos que serão submetidos à apreciação do 
Plenário não estão impedidos de ser votados.

Item 1:

REQUERIMENTO Nº 8, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 8, de 2012, do Senador Casildo Maldaner, 
que solicita a tramitação conjunta dos Projetos 
de Lei do Senado nºs 301, de 2008, e 580, de 
2011, por regularem matérias correlatas (apli-
cação de recursos do FGTS).

Em discussão o requerimento.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB -

SC) – Peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Concedo a palavra ao Senador Casil-
do Maldaner, para encaminhar a votação da matéria.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB -
SC. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, nobres colegas, vou encaminhar esse re-
querimento. Qual é a ideia da juntada dessa proposta? 
A autoria do projeto é do ex-Senador César Borges. 

Por que proponho a juntada? Há um projeto na mes-
ma linha de autoria da Senadora Marta Suplicy nesta 
Casa. A juntada dos dois projetos é importante para 
que possamos tirar o melhor, o essencial dessa propos-
ta, até porque é um assunto que, nos últimos tempos, 
vem sendo muito discutido no Brasil: a remuneração 
dos trabalhadores, os recursos do Fundo de Garantia.

Sr. Presidente, nobres colegas, o Fundo de Ga-
rantia, ultimamente, está sendo questionado. Seu valor 
tem ficado aquém da poupança do Brasil, não chega 
ao índice da poupança. E há informações de que a pró-
pria Caixa Econômica, que é guardiã dos recursos do 
Fundo de Garantia, recebe remuneração. Quer dizer, 
em relação ao Fundo de Garantia dos Trabalhadores 
do Brasil inteiro – são bilhões e bilhões de recursos –, 
a Caixa recebe quase 50% do que distribui aos traba-
lhadores. Pelo menos, essa é a queixa, é a reclamação 
que recebemos. Há, inclusive, uma evidência na im-
prensa brasileira de que o valor está bem aquém, e a 
Caixa cobra uma administração que entende que é alta. 
A Caixa ganha quase a mesma coisa para administrar 
os recursos dos trabalhadores do que eles recebem. 
O que se quer? Um índice que venha a acompanhar 
para remunerar. Qual é o melhor dos índices para não 
haver prejuízo nos recursos dos trabalhadores?

Esses recursos não têm o destino de buscar 
resultados de aplicações financeiras para se ganhar 
dinheiro. Não é isso que se quer. É para se manter 
um mínimo da poupança ou coisa parecida, para não 
perder a valorização. A finalidade dos recursos do 
Fundo de Garantia é o atendimento também de em-
preendimentos dos trabalhadores, oferecendo mais 
infraestrutura, com programas como o Minha Casa, 
Minha Vida, financiando moradias, fazendo com que 
se ofereça mais emprego e renda. Essa é a proposta.

Temos de encontrar um denominador. Ainda na 
reunião da Comissão de Assuntos Sociais de ontem, 
Sr. Presidente, que tive a honra de presidir, em função 
de uma licença para tratamento de saúde do eminente 
Presidente Senador Jayme Campos, foi apresentado 
um requerimento por meio do eminente Senador Cyro 
Miranda para compor uma Comissão Mista para tratar 
justamente deste tema: como é que vamos encontrar 
um denominador para remunerar os recursos do Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço dos trabalhadores no 
Brasil? Esse requerimento do Senador Cyro Miranda 
foi aprovado ontem na Comissão de Assuntos Sociais, 
e até começo a sugerir que ele se junte a esses dois 
projetos, um do Senador César Borges – sou o Rela-
tor – e o outro de autoria da Senadora Marta Suplicy. 
Haveria mais um requerimento da Comissão para tra-
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tar desse tema do Senador Cyro Miranda, para que 
pudéssemos, em conjunto, chegar a um entendimento 
e para que buscássemos o melhor para os trabalhado-
res, em relação aos recursos do FGTS, e para a co-
munidade brasileira. Temos de buscar o melhor para 
os brasileiros, inclusive no que diz respeito à oferta de 
empregos, assim por diante.

Eram essas as minhas considerações, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Encerrada a discussão, coloco o re-
querimento em votação.

As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o 
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
As matérias passam a tramitar em conjunto e 

vão ao exame da Comissão de Assuntos Sociais e, 
nos termos do art. 49, inciso I, do Regimento Interno, 
vão ao exame da Comissão de Assuntos Econômicos.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pela ordem, tem a palavra o Senador 
Sérgio Souza.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acre-
dito que já está sobre a mesa um requerimento que 
foi aprovado hoje na Comissão de Relações Exterio-
res. Se esse requerimento ainda não estiver sobre a 
mesa, ele vai chegar aí em alguns minutos. Solicito à 
Mesa que leia pelo menos o requerimento na data de 
hoje, para que possa ser incluído em pauta e votado 
na próxima terça-feira.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – V. Exª será atendido tão logo chegue 
o requerimento à Mesa, Senador Sérgio Souza.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Item 2:

REQUERIMENTO Nº 14, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 14, de 2012, do Senador Paulo Bauer, soli-
citando que sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 676, de 2011, além da Comissão constante 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvi-
da também a de Educação, Cultura e Esporte 
(amplia o rol dos crimes hediondos).

Em votação o requerimento.

As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que con-
cordam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Educação, Cultura 

e Esporte e, nos termos do art. 49, inciso I, do Regi-
mento Interno, à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

Declaro encerrada a Ordem do Dia.
Matérias não apreciadas e transferidas para a 

próxima sessão deliberativa ordinária.

Item

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 1, DE 2012

(Proveniente da Medida Provisória Nº 546, de 2011)

Projeto de Lei de Conversão nº 1, de 
2012 (proveniente da Medida Provisória nº 
546/2011), que dispõe sobre a prestação de 
auxílio financeiro pela União aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios, no exercí-
cio de 2011, com o objetivo de fomentar as 
exportações do Pais; altera a Lei nº 12.409, 
de 25 de maio de 2011, e dá outras provi-
dências. (proveniente da Medida Provisória 
nº 546, de 2011)

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/PMDB 
– MS) – Na sequência, está inscrito pela Liderança do 
Partido dos Trabalhadores o Senador Walter Pinheiro.

Concedo a palavra ao Senador Walter Pinheiro, 
pela Liderança do PT.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente; Srªs 
e Srs. Senadores; meus caros telespectadores da TV 
Senado espalhados pelo Brasil afora, venho a esta 
tribuna, no dia de hoje, para trazer um tema de extre-
ma importância, um tema fundamental como política 
pública.

Aqui, no dia de ontem, até representando a Li-
derança do PT, meu caro Senador Anibal, o Senador 
Lindbergh expressou nossa posição sobre essa mo-
delagem de gestão com a concessão dos aeroportos, 
tema de suma importância para o País, para a econo-
mia e para o investimento em infraestrutura. Mas, no 
dia de hoje, quero tocar numa questão que é muito 
mais importante do que a modelagem de aeroportos. 
Refiro-me à segurança no País. Portanto, esse, sim, é 
um tema que deve ser, ao extremo, tratado com plena 
e total responsabilidade no que diz respeito aos inves-
timentos, à gestão e, principalmente, ao compromisso 
dos homens públicos com a sociedade.
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O País vivenciou, num período bem próximo, uma 
verdadeira onda de greves espalhadas pelo País afora, 
em Roraima, em Rondônia, no Maranhão, no Ceará, 
em Alagoas e, recentemente, na Bahia. Aqui, já anun-
ciávamos que essas greves tinham como objetivo, meu 
caro Senador Casildo, fazer uma chamada pressão 
nacional, como diziam as lideranças desses movimen-
tos. E já apontavam que, depois da Bahia, ocorreria 
assembleia no Rio de Janeiro no dia de hoje; no Mato 
Grosso do Sul, dos companheiros Delcídio e Moka; no 
Rio Grande do Sul e em Brasília. Coincidentemente, a 
primeira proposta apresentada pelos representantes 
desse movimento nacional não incluía os Estados de 
São Paulo e de Minas Gerais. Mas, no dia de ontem, 
em dado momento, houve a revelação de que São 
Paulo também seria alvo desse movimento.

Essa campanha terminou encontrando espaço e 
marcou como seu horizonte a aprovação da PEC nº 300, 
que tramita na Câmara dos Deputados. Quero insistir, 
Senador Casildo, que não se resolve o problema de 
segurança pública – e já dizíamos isso desde a época 
em que estávamos na Câmara dos Deputados – só e 
somente só com a questão salarial. Reduzir esse tema, 
reduzir esse que é um dos graves problemas e que é 
um dos grandes desejos de todos os governantes à 
consolidação de condições para o verdadeiro estabe-
lecimento da paz através da segurança é minimizar o 
problema, é secundarizar todos os outros aspectos 
da segurança e submetê-los à lógica de que só e so-
mente só a questão salarial é suficiente para resolver 
o problema. Não o é.

Brasília paga um dos melhores salários, mas, 
aqui, há problemas de segurança. Aliás, o movimento 
nacional apontava Brasília como sendo um dos locais 
de interesse desse movimento, para também patroci-
nar aqui um conjunto de ações. Ora, Senador Anibal, 
por que Brasília paga um salário considerado próximo 
do justo em relação aos serviços prestados por essa 
briosa Polícia Civil e Polícia Militar, pelas Polícias do 
DF? Brasília também recebe recursos diretamente 
da União. Pela natureza do Distrito Federal, compe-
te à União a manutenção da estrutura de segurança, 
de educação, de saúde e de outras áreas. A mesma 
sorte ou a mesma capacidade não tem o Acre, de V. 
Exª. Digo isso com todo o respeito ao povo acreano, 
não os considero incapazes. Mas a capacidade de 
arrecadação do Acre, sim, não é compatível com as 
necessidades e as demandas daquele povo. Portanto, 
precisamos entrar nesse debate e entender as proezas 
da Federação e as sutilezas.

O Governador Requião – que tem muito mais 
experiência do que qualquer um de nós, tendo go-
vernado o Paraná, tendo sido parlamentar e sendo, 
hoje, de novo, Senador da República –, talvez, tenha 
muito mais condição do que qualquer um de nós de 
analisar essa situação porque viveu essa experiên-
cia e sabe o que significa lidar com essa questão, 
organizar uma tropa, tocar uma polícia, continuar o 
processo de hierarquia e entender a necessidade de 
equipar essa estrutura para enfrentar as dificuldades 
dos dias de hoje.

Se, por um lado, avançamos do ponto de vista 
tecnológico, por outro lado o crime organizado tam-
bém avançou nas suas formas de atuação. E falo do 
combate às drogas, por exemplo. O tráfico de drogas 
se fazia a partir de estruturas extremamente fortaleci-
das, a partir de cartéis da coca ou de qualquer outra 
estrutura muito mais consolidada. Isso foi alterado para 
uma estrutura agora capilarizada pelo uso do crack,
uma droga de fácil acesso por conta dos recursos ne-
cessários para a sua obtenção, por conta do seu baixo 
preço. E o crime organizado desenvolveu a capacidade 
de envolver os consumidores, transformando os dro-
gaditos em verdadeiros transportadores ou, usando 
uma expressão mais forte, em verdadeiros traficantes, 
pois, obtendo a droga para consumo, eles ganham a 
condição de captar esse recurso por meio da rede de 
distribuição dessa droga. Por isso, isso se espalhou 
numa velocidade estonteante e fez com que, inclusi-
ve, o crime organizado mudasse suas formas e tivesse 
um grau cada vez mais exacerbado de fazer “justiça” 
com as próprias mãos, se assim podemos chamar. 
Quando não recebe o recurso, quando não o obtém 
por parte desses que são transformados em verda-
deiros transportadores da droga, o crime organizado 
faz a cobrança, e, na maioria das vezes, o pagamento 
é feito com a própria vida. Portanto, isso vai criando 
situações extremamente perigosas e vai requerendo 
da estrutura pública uma maior reestruturação para 
enfrentar o crime organizado.

O assalto a bancos só o conhecíamos pelas 
grandes quadrilhas nas grandes cidades, mas, hoje, 
isso é feito a partir de ataques aos caixas eletrônicos, 
ferramenta da modernidade, ferramenta da capilarida-
de da estrutura bancária, ferramenta para melhorar o 
atendimento, ferramenta para levar a instituição ban-
cária aos lugares mais remotos do País. Ao mesmo 
tempo, por conta dessa falta de estrutura, não há uma 
segurança tão capilarizada em nosso País. Isso per-
mitiu que o crime organizado mudasse sua forma de 
atuar em assaltos a bancos. Por exemplo, em vez de 
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se submeter ao enfrentamento de uma polícia mais 
preparada nas capitais, o crime organizado optou por 
utilizar estruturas nas áreas remotas, onde enfrenta, 
geralmente, companhias diminutas, policiais que traba-
lham sem estrutura, sem viaturas e até sem estrutura 
de comunicação. Portanto, o crime organizado se es-
palhou pelo interior do Brasil. Não é à toa que vamos 
ver permanentemente assalto em agências de cidade 
do interior, com o uso de dinamites para explodir cai-
xas eletrônicos.

Portanto, é uma nova forma de agir, o que nos 
permite enxergar, a partir de agora, a necessidade do 
debate, muito necessário, sobre como vamos enfrentar 
essa nova estrutura do crime organizado.

Recentemente, a gente viu a experiência do Rio 
de Janeiro com as unidades de pacificação em diver-
sas áreas do Rio. Era muito comum se ouvir no Rio, e 
aqui dito inclusive pelo Senador Marcelo Crivella, que 
havia uma preocupação de moradores de outras áreas 
do Rio, porque, com a instalação das unidades paci-
ficadoras, o crime organizado estava se deslocando 
para outras cidades. 

No Nordeste, Senador Requião, é muito comum 
ouvir que, em decorrência dessa reestruturação no 
Rio de Janeiro, o crime organizado se desloca para 
outras áreas do País, particularmente para o Nordeste. 

Então, essa forma de enfrentar esse cenário, a 
identificação e a verdadeira leitura desse momento nos 
trazem à reflexão no dia de hoje. 

Quero, Sr. Presidente, dizer aqui muito claramente 
que passamos, sim, um período de extrema dificuldade. 
Essa rouquidão na minha voz é resultado de uma gripe, 
acumulada e adotada, desde a semana passada, com 
horas e horas a fio, junto com o Governo do Estado da 
Bahia, na busca da solução para aquela greve.

Só para me recordar do último final de semana, 
da sexta, do sábado, do domingo e da segunda, per-
manentemente, quase 24 horas no ar, buscando o di-
álogo, o entendimento para que tivéssemos solução 
para esse problema. Vim a Brasília na terça, retornei 
a Salvador na quarta pela manhã. Retornei a Brasília 
ontem à noite e hoje estamos aqui fazendo exatamente 
não a comemoração dos fatos de ontem à noite, mas 
a leitura para que as lições desses dias possam ver-
dadeiramente cravar em todos nós, não baianos, mas 
em todos nós, brasileiros, a necessidade de discutir-
mos esse tema.

O Governador Jaques Wagner deu uma grande 
contribuição ao debate nacional. Só nós sabemos o 
que nós passamos. Não é fácil! Ontem, eu conversava 
com o Governador e ele me dizia: “Pinheiro, não estou 

dormindo”. Não é fácil! Alguns chegaram até a dizer 
que o Governador estava em casa o tempo inteiro. Não 
é verdade! O Governador, em todos os momentos, es-
teve próximo ao local onde os policiais se amotinavam, 
que é a Assembleia Legislativa, permanentemente.

Fizemos de toda forma, numa demonstração, 
inclusive, que eu quero registrar aqui, de verdadeiro 
controle emocional, o que nós poderíamos chamar de 
“inteligência emocional” por parte do Governador, que 
não se deixou contaminar nem tampouco se alterar a 
partir daquelas pressões.

Muita gente, Senador Casildo, dizia: “Mas, Go-
vernador, tem que ocupar a assembléia, debelar esse 
movimento!” E o Governador dizia: “Não. Por vários 
motivos. O primeiro deles, pelas vidas que estão lá. 
Segundo, a Assembléia é um outro poder e não me 
cabe, na condição de Governador, determinar o uso 
da força política para a Assembléia Legislativa. E, ter-
ceiro, a minha principal preocupação, já que a questão 
da vida está em primeiro lugar, é garantir que, mesmo 
com a ausência de policiais, a gente busque, com a 
Força Nacional – aliás, é importante registrar aqui, de 
forma imediata, que a Presidenta Dilma, o Ministro 
José Eduardo Cardozo e o Ministério da Defesa pro-
videnciaram o deslocamento da Força Nacional para 
Salvador. E o Governador nessa linha disse: “A minha 
obrigação é mover todos os esforços para garantir a 
segurança dos cidadãos baianos”. 

Muita gente começou a colocar como ponto cen-
tral o carnaval. Ah, não vai mais haver carnaval na 
Bahia. A preocupação nossa não era com o carnaval 
amanhã, mas com a segurança a cada momento, até 
porque o carnaval passa, mas a vida continua. Esse es-
forço fez com que a gente fosse, talvez até nessa linha, 
cada vez mais, buscando forças para tentar negociar.

E o Governador cedeu, Waldemir Moka, ao pri-
meiro apelo e desejo dos policiais que, na minha opi-
nião, mais de 99% são corretos, decentes e dignos. 
Não aqueles que promoveram a bagunça, a baderna e 
o uso, inclusive, indevido da farda e dos equipamentos, 
que são as armas, para tentar obter ganhos salariais.

E o Governador cedeu no que diz respeito à 
questão da gratificação; portanto, fazendo a melho-
ria salarial. E informou mais ainda, que todos aque-
les que porventura participaram de forma pacífica do 
movimento, seja por decisão de não ir à rua, ou por 
decisão de não ir aos quartéis, mas que não utiliza-
ram a estrutura para amedrontar a população, essas 
pessoas, tranquilamente, serão tratadas no âmbito da 
anistia por parte do Governador. 
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O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – V. 
Exª me concede um aparte?

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Mas 
aqueles que, de forma inclusive vergonhosa, usaram a 
estrutura para amedrontar... Nós assistimos, na noite 
de ontem, quando um policial afirma que ia tocar fogo 
numa carreta, que ia botar fogo num patrimônio privado, 
alheio. Imaginem alguém que é capacitado e tratado 
para cuidar do cidadão comum, e esse alguém revela, 
efetivamente, que está disposto a agredir o patrimônio 
e a vida desse cidadão. 

Não queremos fazer nenhuma acusação a ne-
nhuma associação das coisas que aconteceram. Elas 
deverão ser apuradas. Eu quero dessa greve, meu 
caro Casildo, tirar lições, e a grande lição é que a 
gente trate isso não com a simplicidade de um pro-
jeto dizendo sim ou não para reajustar salários, mas 
que a gente trate isso com a importância para dizer: 
que estrutura nós devemos ter? Em que condições 
essa estrutura deve funcionar? E como essa estru-
tura deve ser cada vez mais ampliada para dar ao 
cidadão a certeza de que há um Estado preocupado 
com a sua segurança.

Eu sei que nós não vamos conseguir colocar um 
policial para cada cidadão. Mas a nossa obrigação é 
buscar, cada vez mais, construir um caminho que so-
lucione o problema. Não queremos aqui também, de 
forma arrogante, dizer que o resultado da Bahia serviu 
para a gente alertar o Brasil. Não. Nós preferíamos não 
ter passado por isso; não gostaríamos de ter passado 
por isso. Passamos, e atravessamos uma verdadeira 
prova de fogo. E, da saída dessa prova de fogo, essa 
é a lição para a qual quero chamar a atenção.

Nós precisamos discutir exaustivamente de que 
forma, sem partidarismo, sem instituições, fazendo 
como fez o STF ontem, cumprindo o nosso papel de 
Legislativo, adotando posições de Executivo, como 
fez a Presidenta Dilma, quando deslocou reforço na-
cional, para que todos nós possamos discutir esse 
grave problema. Como enfrentar, como se preparar, 
mas, principalmente, como devolver ao cidadão des-
te País o aspecto da segurança como um elemento 
central de vida.

Um aparte ao Senador Casildo Maldaner.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – 

Senador Walter Pinheiro, eu sou testemunha do que 
V. Exª tem passado nos últimos dias, da inquietude 
nesta Casa, indo e voltando a Salvador, a preocu-
pação. E eu sei dos colegas. Aliás, isso mexeu com 
todos nós. Vimos nos noticiários todos se apegando 
para ver como é que vamos sair dessa, como é que 

vamos passar por esse caminho, o desfecho de tudo 
isso, que despertou a atenção, Senador Walter Pinhei-
ro, no Brasil inteiro. E, olha, isso não foi uma questão 
só da Bahia. Ninguém está livre de passar por isso. 
Quero confessar-lhe que, quando Governador do meu 
Estado, passei uma coisa mais ou menos idêntica, e 
tem que ter uma sacrossanta paciência, o que quero 
elogiar. Àquela época, eu dizia, e alguns, inclusive, 
fazendo com que o Governador usasse a tropa: “Va-
mos para lá, não perdoe. Tem que avançar, tem que 
dar”. E olha: “Vamos devagar, vamos ter o diálogo”. E 
nunca me esqueço disso: é preferível duas horas de 
diálogo a cinco minutos de tiroteio. É preferível, repi-
to, duas horas de diálogo a cinco minutos de tiroteio. 
E acho que, nesse particular, o Governador Jaques 
Wagner deu uma demonstração muito boa, muito cla-
ra, inequívoca da paciência, da sacrossanta paciência. 
Acho que não houve ganhadores nem perdedores. A 
sociedade saiu ganhando, e a preocupação, como diz 
V. Exª, é a estrutura. Não é questão de ser um pouqui-
nho mais, um pouquinho menos. Não é isso. É como 
é que vamos enfrentar essa questão. A estrutura, não 
só lá, mas no Brasil inteiro, que seja melhor, para que 
não aconteçam essas questões, que possamos levar 
isso com paz, harmonia. Que aqueles que trabalham 
no setor também não pensem em fazer esses movi-
mentos porque não há necessidade...

(Interrupção do som.)

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – 
Que haja a preocupação, sim, de atender à sociedade, 
à comunidade, oferecer segurança. Então, essa estru-
tura. Acho que esse debate, sem dúvida alguma, deve 
ser levado em todos os sentidos, em todos os escalões 
do Brasil. Quero cumprimentá-lo pelo desfecho, pela 
paciência que tiveram nessa solução, que despertou 
o debate para todos nós.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Muito obrigado, Senador Casildo.

Senador Suplicy, peço que seja rápido, porque 
já ultrapassei o meu horário aqui.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Se-
nador Walter Pinheiro, quero cumprimentá-lo pelo seu 
empenho, pelo seu denodo de procurar resolver, ao 
longo de todos esses dias, conforme descreveu. E, 
sobretudo, quando, na terça-feira, tivemos a nossa 
reunião de bancada, V. Exª transmitiu o seu empenho 
pessoal, inclusive com o bom relacionamento que tem 
com o Governador Jaques Wagner, da Bahia, para que 
houvesse a superação desse problema de disputa. Ob-
viamente, os policiais militares, por algumas razões, 
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resolveram realizar um movimento de reivindicação, 
mas, pelo que pudemos ver, houve, infelizmente, al-
guns exageros de procedimentos e, sobretudo, com 
graves consequências para a segurança do povo de 
Salvador, da Bahia, porque o fato de se permitir que 
lojas, sobretudo de pequenos comerciantes acabaram 
sendo objeto de assaltos e com atitudes que nem sem-
pre foram as mais adequadas. Senador, Walter Pinhei-
ro, eu até fiquei preocupado quando ontem vi essas 
gravações que foram apresentadas, em que alguns 
líderes do movimento estavam quase que incitando 
procedimentos que não são os mais adequados para 
que se espalhasse o movimento por outros Estados 
do Brasil e com atos tais que podem ser qualificados 
de vandalismo. Mas eu acho que V. Exª contribuiu para 
que houvesse uma negociação. Até agradeço se puder 
nos informar o estágio presente, porque nós soubemos 
que hoje houve a retirada... Os policiais militares que 
haviam ocupado a Assembleia Legislativa, depois do 
esforço de diálogo havido, inclusive por parte de V. Exª, 
mas do Governador Jaques Vagner e outros, houve 
um entendimento para que saíssem. Presentemen-
te, já houve a conclusão e o desfecho da negociação 
realizada entre as partes. Eu agradeço se puder nos 
informar. Mas eu o cumprimento pelo esforço que re-
alizou. Meus cumprimentos.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Obrigado, Senador Suplicy.

Sr. Presidente, vou concluir dizendo que, neste 
momento, acho que mais importante do que a gente 
talvez concentrar os esforços nos poucos que promo-
veram a desordem e outros problemas é a gente con-
centrar esforços para ir ao encontro do desejo de mui-
tos que querem – e eu tenho certeza disso – continuar 
prestando um bom serviço ao povo baiano.

Por isso, até conclamamos para que neste mo-
mento os policiais militares da Bahia, em assembleia, 
discutam sobre a proposta apresentada, como se darão 
as tratativas futuras, a manutenção de mesa perma-
nente de negociação, a volta aos trabalhos... 

Então, a nossa expectativa é de que isso pos-
sa ocorrer ainda no dia de hoje, Senador Suplicy, e 
a gente tenha a oportunidade efetiva de devolver aos 

baianos a alegria que lhes é habitual, mas a alegria e 
a certeza de saberem que contarão com a segurança. 

Mas quero, Senador, Moka, chamar a este de-
bate, fazendo um apelo aos policiais da Bahia para 
que eles possam continuar dando uma demonstração 
de amor pela Bahia, de amor pela sua corporação e 
principalmente em defesa do povo baiano. Sei que a 
nossa polícia tem essa briosa missão; às vezes, espi-
nhosa missão, mas a gente tem certeza de que esses 
policiais saberão dar, a partir de agora, o tom, e para 
nós a lição de que devemos continuar olhando princi-
palmente essa classe com uma acuidade muito maior, 
com um cuidado muito maior, olhando a questão da 
segurança como a principal da nossa ação. Por isso, 
tenho conclamado o Senado, assim como também o 
nosso Governo Federal, para que imediatamente nós 
discutamos quais alternativas devem ser construídas 
e que processos devem ser estabelecidos para que 
verdadeiramente e de uma vez no País uma política 
de segurança nacional seja instalada. 

Por isso, Sr. Presidente, quero encerrar, ao mes-
mo tempo em que peço a V. Exª que faça constar nos 
Anais da Casa, aqui está a transcrição do material 
que foi veiculado ontem por diversas redes, que fala 
exatamente do momento triste, quando pessoas, em 
nome de objetivos – não sei quais –, resolvem passar 
por cima da ordem e da lei, mas resolvem passar por 
cima da vida, o que é muito mais preocupante. 

Então, gostaria que V. Exª pudesse fazer constar 
nos Anais do Senado este registro importante. Mas 
quero que fique muito mais o registro de que a nossa 
preocupação passe a ser cotidiana com essa questão 
da segurança, e não apenas a cada período de nego-
ciação salarial, até porque, quando se trata de vida, 
a nossa vontade de trabalhar, a nossa disposição e a 
nossa capacidade devem ser multiplicadas, para que a 
gente dê resposta a esta sociedade, para que a gente 
dê resposta ao povo brasileiro. 

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR WALTER PINHEIRO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – V. Exª será atendido, nos termos re-
gimentais. 

Com a palavra o orador inscrito, Senador Ro-
berto Requião.

Sobre a mesa, Requerimento nº 30, de 2012, da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

Nos termos do inciso XII, do art. 74, com-
binado com o art. 75, ambos do Regimento In-
terno do Senado Federal, solicito a aprovação 
de requerimento a esta Comissão de Relações 

Exteriores e Defesa Nacional para a criação da 
Comissão Temporária Externa composta por 5 
Senadores com o objetivo de visitar o Congres-
so Nacional do Paraguai para estreitar as rela-
ções com os senadores paraguaios, tratar da 
crise que envolve os agricultores brasileiros no 
Paraguai e conhecer as ações que estão sen-
do realizadas pelo Governo daquele País para 
proteger os brasileiros no conflito de terras que 
envolve os chamados carpeiros e brasiguaios. 

É o seguinte o requerimento na íntegra:
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Esse requerimento é da Comissão de Relações 
Exteriores, nº 30, no plenário. Apenas lido, será discu-
tido e votado numa outra sessão.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Esse requerimento é da Comissão de 
Relações Exteriores, nº 30, no plenário. Apenas lido, 
será discutido e votado numa outra sessão.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Com a palavra o Senador Roberto 
Requião.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Obrigado, Presidente.

Presidente Moka, estou-me penitenciando, por-
que, da última vez, o Senador Mozarildo tinha assumido 
a Presidência, e, quando eu me referi à Mesa, usei o 
nome dele, e V. Exª é quem estava presidindo a reunião.

Então, registro aqui as minhas desculpas.
A revista Veja desta semana, a inefável e nunca 

suficientemente deplorada revista Veja, traz uma ma-
téria típica desta fase de sua vida, em que substituiu 
o jornalismo pela informação ligeira, que não apura 
os fatos, que não ouve o outro lado, que aboliu o con-
traditório, que despreza a verdade dos números, que 
tortura a verdade até que ela se enquadre e se sub-
meta “ao padrão Abril de jornalismo”.

Que saudade do Mino Carta, Presidente Moka, 
o primeiro editor de jornalismo da revista, e sua ob-
sessão pela “verdade factual”, pela máxima que todos 
nós, jornalistas, devemos ter como guia: a verdade 
está nos fatos.

Sob o título “Mas logo Curitiba?”, a revista constata 
o óbvio, ou seja, que a capital do Paraná, espremida 
por uma periferia deserdada, tornou-se uma cidade 
violenta. Não há novidade alguma nisso. De resto é 
o que se dá Brasil afora, desde sempre. Afinal, além 
de campeões mundiais de juros altos, somos também 
detentores da coroa de um dos países mais injustos, 
mais desiguais, que mais concentra renda, que mais 
cava o abismo entre pobres e ricos.

É claro, a primeira causa da violência, a raiz do 
mal, não interessa à Veja. Ela foi buscar culpados mais 
à mão e indigitou o meu governo, de janeiro de 2003 a 
março de 2010, como o responsável pela escalada da 
violência em Curitiba. Apoiando-se em quê? Apoian-
do-se em estatísticas sabidamente distorcidas, assi-
métricas, desconcertadas, que se baseiam em fatos 
poucos confiáveis, quando não falseados, que são as 
estatísticas sobre mortalidade do Ministério da Saúde.

Vou dar um exemplo dessa estatística amaluca-
da, abilolada. Segundo matéria publicada na Folha de 
S.Paulo, em março de 2009, a Secretaria de Seguran-
ça Pública de São Paulo ignorava, não sabia, logo não 

computara o total de mortes ocorridas no Estado entre 
os anos de 1995 e 2000. Os documentos sobre o pe-
ríodo haviam sido destruídos; pior ainda, a Secretaria 
paulista só contabilizava a ocorrências de homicídios, 
e não de vítimas. Assim, uma chacina de cinco vítimas 
transformava-se em um homicídio. 

Foi de estatísticas assim, absurdamente mani-
puladas, que Veja se valeu para cotejar os números 
paranaenses. Como comparar os números de Curiti-
ba com os do Rio e de São Paulo, se os métodos de 
contagem são absolutamente diversos? Se São Paulo 
escondia – não sei, Senador Suplicy, se ainda escon-
de – o total de vítimas de um massacre, por maior que 
tenha sido o número de vítimas, atribuindo ao ocorri-
do um só homicídio – porque supostamente houvera 
um só assassino –, no Paraná contávamos como se 
deve contar.

Outra diferença: São Paulo e Rio, assim como 
outros Estados, na produção das suas estatísticas, 
não contabilizavam as vítimas cujas mortes não foram 
apuradas. Se a vítima foi assinada com cinco, dez ou 
vinte tiros, mas a morte não foi apurada, isto é, se os 
autores não foram identificados, essa morte não entra 
nas estatísticas de vítima de homicídio; cai no limbo 
das mortes por apurar e lá permanecem ad aeternum.
Como, então, a gloriosa revista da Abril vem falar em 
média nacional, se os métodos de coleta dos números 
são díspares, se São Paulo inventou uma nova mate-
mática para contar o número de vítimas, e o Rio não 
conta o morto cujo assassinato não tenha sido apura-
do, cujo autor não tenha sido reconhecido pela polícia?

Quando assumi o Governo do Paraná, em 2003, 
exigi transparência absoluta nas estatísticas policiais. 
Afinal, queria conhecer a verdade dos números para 
poder agir, para formular nossa própria política de se-
gurança.

Outra fonte de Veja foi o famoso ex-Governador 
Jaime Lerner, meu antecessor. Meu Deus! Meu Deus! 
A revista não poderia ter escolhido pior informante. 

Sob o governo Lerner, a quem eu sucedi, toda 
a cúpula da polícia paranaense caiu, foi corrida, por 
envolvimento com o narcotráfico e pela absoluta desí-
dia frente ao avanço da criminalidade. Sob o Governo 
de Lerner, diante da leniência de S. Exª, a chamada 
“banda podre” da polícia comandava a segurança pú-
blica no Estado.

Para comparar os índices de homicídio do gover-
no dele com os de meu governo, a revista não recorre 
às estatísticas existentes e, sim, aos números falhos 
do Ministério da Saúde. Se Veja quisesse a verdade, 
consultaria as tabelas históricas da polícia paranaen-
se, que mostram que, ano por ano, houve menos ho-
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micídios por mil habitantes em meu governo que no 
governo anterior.

Quando assumi, a média de homicídios por mil 
habitantes era de 30,82. No último ano de meu gover-
no, em 2009, o índice havia caído para 24 homicídios 
por mil habitantes. Não quero dizer que se trata de 
uma estatística confortável, mas ela mostra que nós 
agimos. De qualquer forma, em nenhum dos anos em 
que governei, os índices chegaram ao descontrole de 
40,64 homicídios por mil habitantes, como foi no ano 
de 1997, sob a gestão de Lerner.

Como eu disse, há ainda que se considerar que, 
em meu governo, a produção de estatísticas foi a mais 
transparente possível, não escondendo nada, reve-
lando tudo.

Quanto aos investimentos, não há como comparar 
um governo e outro. Em 2002, último ano do Governo 
Lerner, a segurança pública do Paraná teve um orça-
mento de R$592 milhões. Em 2010, último ano do meu 
governo, elaborei o orçamento e destinei R$1,5 bilhão 
para a segurança pública. Ao todo, gastamos R$7,5 
bilhões em segurança pública no período do nosso go-
verno, números jamais igualados na história do Estado.

Ao contrário do que a revista e seus informantes 
omitem ou distorcem, contratamos mais de dez mil 
policiais, civis e militares, peritos criminais e médicos 
legistas. Não incluo aqui os agentes penitenciários que 
contratamos para atender as 13 novas penitenciárias 
que construímos, mais que dobrando a capacidade, o 
número de vagas para presidiários.

Renovamos completamente o armamento de nos-
sas polícias. Foram mais de 17 mil novas e modernas 
armas, 30 mil coletes balísticos, 6.500 novas viaturas, 
além de aviões, barcos, motos e helicópteros.

Essa renovação radical da estrutura física de 
nossas polícias era essencial, para que pudéssemos 
pôr em prática uma nova política de segurança, uma 
nova concepção de segurança, que tinha como meta 
a implantação de uma polícia comunitária, integrada 
à população, sempre perto dela, vivendo o seu dia a 
dia, o tempo todo atenta a sua proteção.

O Projeto Povo, principal iniciativa do policiamen-
to comunitário, foi implantado em um dos bairros mais 
violentos de Curitiba e nas principais cidades do Es-
tado. Criamos ainda a Patrulha Escolar Comunitária, 
atendendo mais de duas mil escolas paranaenses; a 
Patrulha Rural Comunitária para dar proteção aos nos-
sos produtores rurais, e o Bombeiro Comunitário para 
atender as cidades que não contavam com o Corpo 
de Bombeiros da nossa Polícia Militar.

A par disso, quase triplicamos o número de Conse-
lhos Comunitários de Segurança, os Consegs, abrindo 
o debate da segurança pública para toda a população.

Reestruturação das polícias, policiamento comuni-
tário, repressão ao crime organizado, guerra ao tráfico 
de drogas, combate à corrupção policial, recomposi-
ção salarial, política de promoção e valorização dos 
policiais. Foi assim que agimos, e os resultados, sem 
a menor sombra de dúvida, foram expressivos.

No combate ao tráfico de drogas, por exemplo, 
transformamos o Paraná no Estado que mais apreendeu 
drogas em todo o País. E é bom lembrar que o 181,o 
disque-denúncia nacional, é um projeto paranaense, 
do meu governo, que deu certo e foi depois implanta-
do em todo o Brasil.

Criei uma unidade especial, dedicada a reprimir 
o tráfico de drogas, e outra unidade para combater os 
crimes de fronteira; entre eles o tráfico de armas. Criei 
ainda uma unidade para combater os crimes de colari-
nho branco e investi fortemente na unidade criada para 
combater os sequestros, que, no meu governo, teve 
100% de êxito nas ações. Reestruturei os conselhos 
da Polícia Militar e da Polícia Civil, incorporando neles 
dois representantes do Ministério Público, quebrando o 
corporativismo na apuração da corrupção policial. Em 
parceria com o Ministério Público, descentralizamos a 
atuação do Gaeco, criando unidades do Grupo Espe-
cial de Combate ao Crime Organizado nas principais 
cidades paranaenses.

Para dar à segurança pública o máximo possível 
de eficiência, adotamos o geoprocessamento, cons-
truindo o projeto “Mapa do Crime”, elaborado com base 
nas ocorrências policiais, identificando os principais 
pontos de incidência dos crimes. Um projeto inovador, 
junto com o de São Paulo, pioneiro no Brasil, dando 
à polícia paranaense informações precisas de onde, 
quando e como agir.

Quanto ao contingente de policiais militares, para 
alguns néscios o ponto principal de uma política de se-
gurança, farei algumas observações. O Paraná, hoje, 
tem 546 policiais militares por mil habitantes. São Pau-
lo, o maior e mais rico Estado de Federação, tem 433 
policiais militares por mil habitantes. E Santa Catarina, 
Senador Casildo Maldaner, tem 496 policiais por mil 
habitantes. A Bahia, a conflagrada Bahia, com 14 mi-
lhões de habitantes, tem um contingente de 36,5 mil 
policiais, logo, cerca de 330 policiais militares por mil 
habitantes. Proporção, cá entre nós, de primeiro mundo. 
Só que o Governo da Bahia, ao que parece, não tem 
como garantir um salário bom para tropa tão numerosa.

Contingente não é e nunca foi sinônimo de se-
gurança. Se esse raciocínio torto for levado a ferro e 
fogo, precisaríamos de tropas de ocupação tomando 
conta de cada quarteirão deste País, para garantir 
a segurança dos brasileiros. Mais que contingentes, 
exige-se uma nova concepção de segurança pública, 
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tendo como vértice o policiamento comunitário; exige-
-se geoprocessamento, mapas do crime, incorporando 
tudo o que a moderna tecnologia oferece como ferra-
menta; exige-se treinamento, especialização, bom ar-
mamento; exige-se infraestrutura adequada de viaturas, 
aviões, barcos, motocicletas e helicópteros; exige-se 
uma polícia adequadamente remunerada e absoluta-
mente honesta. No entanto, acima de tudo, sobretudo 
exige-se a intervenção do Estado nas áreas urbanas 
potencialmente sensíveis à atuação dos criminosos, 
especialmente do narcotráfico. Quanto a isso, ofere-
cemos à Veja dois casos exemplares de intervenção 
no Paraná.

A Vila de Zumbi dos Palmares, no Município de 
Colombo, na periferia de Curitiba, acumulava o maior 
índice de ocorrências criminais de toda a região me-
tropolitana da capital, de todo o Estado do Paraná. In-
terviemos na Vila. Levamos para lá o Estado e todos 
os seus serviços: habitação, escola, posto de saúde, 
saneamento básico, energia elétrica, esporte e lazer. 
E a polícia; também a polícia. Em pouco tempo, a Vila 
exibia índice de ocorrência igual a zero. Foi-se o crime, 
foram-se os bandidos, impôs-se a maioria de homens 
e mulheres trabalhadores, de jovens e crianças à bus-
ca de oportunidades. Era a unidade pacificadora, que 
posteriormente vem sendo copiada com grande pro-
moção na mídia brasileira pelo Rio de Janeiro.

Primeiro o Estado, a segurança, a saúde e, na 
sequência, a polícia. Não se pode por a brutalidade 
policial sem que a população venha a ser atendida.

Outro exemplo: o bairro de Guarituba, em Pira-
quara, também região de Curitiba, uma vasta favela, 
com 12 mil famílias, um bairro maior que 90% dos 
Municípios paranaenses. De novo a intervenção do 
Estado e a implantação no local do maior programa 
de urbanização de favelas e de preservação ambiental 
em execução no Brasil. Resultado: mais segurança.

Foi o que procuramos fazer no Paraná. Chega-
mos à perfeição? Resolvemos todos os problemas de 
segurança do nosso Estado? Claro que não. Mas agi-
mos, trabalhamos duro, reduzimos os índices de cri-
minalidade, reestruturamos as polícias, combatemos a 
corrupção, buscamos, com a polícia comunitária, uma 
nova filosofia de proteger os cidadãos.

Mas, oh gloriosa revista Veja!, uma coisa eu não 
fiz e quem sabe, por isso, eu tenha o lombo tão casti-
gado pela mídia. Eu não fiz propaganda do que fiz no 
governo. Eu não gastei, como Jaime Lerner, que me 
antecedeu, R$2,5 bilhões em propaganda. Isso mesmo: 
em números corrigidos, R$2,5 bilhões em propaganda!

Pressionado pela chantagem da imprensa local 
e nacional, eu retirei as verbas de publicidade do orça-
mento do Estado para mostrar que o nosso Paraná era 

infenso à chantagem. Talvez, essa portentosa quantia 
gasta pelo Jaime Lerner possa explicar a extrema boa 
vontade da mídia para com um e a extrema má vonta-
de da mídia para com outro.

Eu ainda pensara em falar de um dos princípios 
do jornalismo, que aprendi nos bancos da PUC, em 
Curitiba, onde fiz o meu curso de Jornalismo, o bom 
princípio que recomenda sejam ouvidos todos os lados 
que se envolvem na notícia dada. 

Não fui ouvido pela Veja. Meu ex-Secretário de 
Segurança e os ex-comandantes da Polícia Militar e da 
Polícia Civil também não foram ouvidos. Sei que a notí-
cia manca, vesga, que elimina o contraditório e impõe 
sua verdade é um patrimônio de Veja. Em todo caso, 
restava-me, como ainda não se aprovou no Senado da 
República a regulamentação do direito de resposta, a 
possibilidade de utilizar a tribuna do Senado e reclamar. 
Foi o que fiz. É o que acabei de fazer neste momento.

Hoje, o índice de criminalidade de 40,68 por mil, 
obtido pelo famoso e omisso Jaime Lerner, foi batido. 
O índice no Governo do Carlos Alberto Richa, o popu-
lar Betinho, do PSDB, Governador do Paraná, chegou 
a 59 por mil, mas não estou aqui para incriminá-lo. O 
erro foi interromper todo um projeto de segurança co-
munitária. Eu cheguei a assumir, como governador, a 
Secretaria de Segurança para livrar o Estado da banda 
pobre e só nomeei um secretário quando, com a auto-
ridade de um governador recém-eleito por magnífica...

(Interrupção do som.)

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 
– Não precisei nem caprichar na expulsão, embora 
tenha expulsado muitos delegados e policiais. Bastou 
ter assumido a Secretaria de Segurança, para que a 
banda podre, intimidada com o poder popular de um 
governador bem votado, pedisse aposentadoria e se 
afastasse da Polícia Civil e da Polícia Militar do Esta-
do do Paraná.

Mas, agora, eu tenho, sem acesso ao direito de 
resposta, de ver a continuidade da difamação de uma 
das revistas mais hipócritas, safadas e canalhas do 
Brasil? Fica aqui o protesto.

Mas, Srs. Senadores, há um projeto meu tramitan-
do nas Comissões. É o Projeto do Direito de Respos-
ta. Não censuro ninguém, não sou censor. Não quero 
tapar a boca de jornais e de revistas, mas esse proje-
to regulamenta o direito de resposta e dá a qualquer 
cidadão difamado e comentado de forma negativa...

(Interrupção do som.)

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 
– ...a possibilidade de falar de forma rápida e quase 
imediata, de fazer a sua defesa no mesmo espaço, nas 
mesmas páginas e no mesmo período. 
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E é para esse Projeto do Direito de Resposta, 
relatado pelo Senador Pedro Taques, que me anun-
ciou, no início deste segundo ano, que estava para 
entregá-lo, com o relatório positivo, à Comissão de 
Constituição e Justiça, que peço nesta ocasião apoio 
aos Srs. Senadores.

Sem covardia, sem medo da imprensa difamató-
ria, sem que cedamos à chantagem, vamos garantir a 
democratização da notícia e o direito claro e firme de 
resposta – não dos parlamentares, que podem usar 
esta tribuna, mas de todo cidadão brasileiro.

Senador Suplicy, antes de encerrar a minha in-
tervenção, quero conceder a V. Exª o aparte que me 
solicita.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Pre-
zado Senador Requião, não tenho os elementos para 
avaliar tudo que aconteceu no Paraná agora, sobre os 
índices de criminalidade, mas observo que as experi-
ências que relatou aqui, sobre como as comunidades 
mais carentes, onde havia violência, tendo ali colocado 
a presença dos serviços de educação, de saúde, de 
saneamento, de melhoria...

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 
– Antes da Polícia.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – E antes 
da Polícia, como fatores que contribuíram para diminuir 
ali a criminalidade, V. Exª está aí apontando um caminho 
adequado. Mas gostaria de transmitir o apoio, que já 
tinha aqui falado, à possibilidade do direito de resposta 
para todo e qualquer cidadão que se sinta ofendido por 
eventual matéria, em qualquer meio de comunicação. 
Trata-se de algo importante, que significa...

(Interrupção do som.)

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 
– Senador Suplicy, V. Exª foi Senador comigo no meu 
primeiro mandato no Senado da República. V. Exª lem-
bra que fui relator do processo das letras emitidas de 
forma irregular por Estados e prefeituras. Àquela épo-
ca, fui duramente agredido pelos ladrões do capital, 
os ladrões do Erário no País inteiro. Em determinado 
momento, a revista Veja me procura e diz: “Soubemos 
que sua mulher mandou dinheiro para o exterior”. Eu 
mandei, imediatamente, por fax, para o repórter e para 
a revista, a origem do dinheiro: a venda de um aparta-
mento do meu sogro. A minha mulher havia mandado 
para os Estados Unidos, para a Califórnia, a parte da 
irmã dela que lá morava. A declaração de Imposto de 
Renda, o cheque pelo qual ela recebeu os recursos e, 
no verso do cheque, o número da escritura da venda 
do apartamento, e os dólares comprados em uma casa 
reconhecida pelo Banco Central, uma casa de câmbio 
oficial. No dia seguinte, duas páginas da revista Veja,

acusando a minha mulher de mandar dólares para fora, 
quando eu era o relator da CPI das Letras Públicas, do 
grande roubo que sustamos aqui no Senado Federal, 
em função daquela Comissão Parlamentar de Inquérito.

A Veja é isto: é canalhice perfeita, ela está sem-
pre ao lado do mal. Eu quero dizer a V. Exª, Senador, 
porque sou gramsciano nessas coisas, eu acredito que, 
muitas vezes, a Veja pode estar certa. Muitas acusa-
ções que ela faz têm levado, recentemente, à limpeza 
feita pela nossa Presidenta no Governo Federal. Então, 
como Gramsci dizia, não há o canalha absoluto. O ca-
nalha absoluto é uma figura de literatura. Todo mundo 
tem o lado bom, tem razões em alguns momentos e 
erros terríveis no outro. Mas pode não haver o canalha 
absoluto, mas a revista mais canalha do Brasil, sem a 
menor sombra de dúvida, é a revista Veja.

Durante o discurso do Sr. Roberto Re-
quião, o Sr. Waldemir Moka, 2º Vice-Presi-
dente, deixa a cadeira da Presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Casildo Maldaner, Suplente 
de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – O tema levantado pelo Senador Re-
quião, principalmente referente ao direito de resposta, 
mexe com todos, acho até que é direito de qualquer 
cidadão brasileiro.

Na ordem de inscrição, cedo a palavra ao emi-
nente Senador Sérgio Souza.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Obrigado, Sr. Presidente.

Eu havia me inscrito também pela Liderança do 
PMDB, numa deferência feita pelo nosso Líder Renan 
Calheiros, mas como chegou a minha hora de falar 
como orador inscrito, ocuparei o espaço nessa condi-
ção, Sr. Presidente – faço isso tendo em vista um voo 
que tenho logo mais, às 19 horas.

O assunto que me traz à tribuna é de interesse 
não só do meu partido, o PMDB, mas de interesse des-
te Senado Federal, de interesse de toda a sociedade 
brasileira, inclusive de todos os Poderes que integram 
a nossa República.

Sr. Presidente, a ONG Todos pela Educação apre-
sentou nesta semana o relatório chamado “De Olho 
nas Metas”, com informações sobre a evolução dos 
números da Educação no Brasil, Senadora Ana Amélia.

Esse relatório teve como fonte dados coletados 
pela Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, do 
IBGE.

A ONG Todos pela Educação elegeu cinco metas 
para acompanhar a qualidade do ensino no Brasil, pre-
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tendendo que sejam alcançadas até o ano 2022 (ano 
do bicentenário da nossa Independência). São elas:

– Meta 1: Toda criança e jovem de 4 a 17 anos na 
escola;

– Meta 2: Toda criança plenamente alfabetizada até 
os 8 anos de idade – e quando nós falamos em 
alfabetização, é saber também interpretar o que 
se está lendo, não é só saber ler e escrever –;

– Meta 3: Todo aluno com conhecimento adequado 
à sua série;

– Meta 4: Todo jovem com ensino médio concluído 
até os 19 anos;

– Meta 5: Investimento em Educação ampliado e bem 
gerido.

Os dados do relatório são muito preocupantes, 
pois já é possível intuir que algumas das metas não 
serão alcançadas.

No que se refere à Meta 4, por exemplo, que tra-
ta da conclusão do ensino médio até os 19 anos, na 
média apenas metade dos jovens brasileiros estão 
conseguindo esse objetivo.

Espera-se que até 2022 90% dos jovens até 19 
anos já tenham concluído o ensino médio, mas no 
Norte do nosso País esse índice ainda é de apenas 
36,6% na data de hoje.

Na região Sul, Senador Casildo, nobre Presidente 
desta sessão, o registro é um pouco melhor, com cerca 
de 60,5% dos jovens concluindo o ensino médio com 
essa idade, ou seja, 19 anos.

Minha preocupação com esses e outros números 
trazidos pelo relatório “De Olho nas Metas”, apresen-
tado pela ONG, é porque tenho a convicção de que as 
inúmeras dificuldades dos brasileiros só serão supe-
radas quando os indicadores da qualidade do ensino 
melhorarem.

Como esperarmos um futuro melhor para o nosso 
País se, por exemplo, a maioria dos Estados brasilei-
ros não atingiu as metas de 2009 sobre o aprendizado 
ideal em Matemática?

Como esperarmos uma melhoria em nosso de-
senvolvimento se quatro milhões de crianças e jovens 
ainda estão fora da escola?

Trago à tribuna essas reflexões para chamar a 
atenção deste Congresso Nacional para que elejamos 
a educação também como uma das prioridades deste 
ano. Ainda há tempo de apontarmos soluções.

Quantas vezes aprovamos este ou aquele projeto 
de lei definindo que um determinado ano será o ano 
de atenção especial a certo problema? Quando então 
teremos o “Ano da Educação”?

Preocupo-me muito com esse tema e – tenham 
certeza – a educação será sempre a principal bandeira 
do meu mandato.

No início deste ano legislativo, apresentei o pri-
meiro projeto de 2012, justamente focado no tema edu-
cação. Por razões burocráticas da Secretaria Geral da 
Mesa, tomou o nº 2, de 2012. Mas o que me fez apre-
sentar esse projeto por primeiro aqui, no Congresso 
Nacional, foi justamente porque a educação tem que 
ser tratada como prioritária pelo Congresso Nacional, 
pelo Senado e também por este País.

O projeto pretende inserir na Lei de Diretrizes 
e Bases da educação, a LDB, a obrigatoriedade de 
duas novas disciplinas nos currículos dos ensinos fun-
damental e médio. O objetivo é aprimorar o conteúdo 
do ensino fundamental com vistas a incluir entre suas 
diretrizes a preocupação com os valores morais e éti-
cos que devem fundamentar a sociedade.

Para essa finalidade, estou sugerindo pelo Projeto 
de Lei do Senado nº 2, de 2012, a inclusão, no currí-
culo do ensino fundamental, da disciplina Cidadania, 
Moral e Ética.

Proponho também aprimorar a LDB no que se 
refere ao ensino médio, com o objetivo de dar o devido 
destaque à formação ética, social e política do cidadão.

Com muita honra, concedo um aparte à Sena-
dora Ana Amélia.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP - RS) – Senador 
Sérgio Souza, no início da tarde de hoje, ocupei-me 
do mesmo tema, alarmada como V. Exª e – acredito – 
toda a sociedade brasileira que acompanhou a divul-
gação desses alarmantes, preocupantes, frustrantes 
e decepcionantes números para quem pensa que o 
País só vai crescer com melhor educação. Imaginar 
que temos quase quatro milhões de crianças de qua-
tro a dezessete anos fora da escola realmente causa 
preocupação a todo o País. É uma população equiva-
lente à de um membro do Mercosul, o Uruguai. Nós 
não podemos admitir que essa situação continue. Peço 
que seja inscrito nos Anais do Senado os editoriais dos 
jornais O Estado de S.Paulo e O Globo sobre esse 
tema, porque retratam – especialmente O Estado de 
S.Paulo –, com perfeição, esse problema gravíssimo. 
E nós não podemos deixar que o tema educação con-
tinue não sendo prioridade. Aproveito este aparte para 
lamentar o veto que a Presidente Dilma Rousseff apôs 
a um projeto de lei que regulamentou a profissão de 
cabeleireiro, barbeiro, manicure, pedicuro. O projeto, 
que não é de minha autoria – apenas trabalhei para a 
rapidez de sua votação –, exigia o curso fundamental, 
apenas fundamental, nem médio, nem técnico. E a Pre-
sidente vetou esse dispositivo que estava no projeto. 
Imaginem hoje uma pessoa sem o curso fundamental 
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lidando com química, no caso de cabeleireiro, ou então 
simplesmente no serviço de manicure, cuja responsa-
bilidade é grande ao evitar hepatite, Aids. É preciso ter 
informação sobre isso. Então, não haver a necessidade 
de curso fundamental para esses profissionais, esse 
veto da Presidente da República foi um desserviço. 
Fiquei muito triste com isso porque a educação deve 
continuar sendo prioridade. Cumprimento a V. Exª pelo 
oportuno pronunciamento a respeito desse tema.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 
Obrigado Senadora Ana Amélia, sempre o que é em 
prol da educação e da formação do cidadão brasileiro 
nós devemos ter atenção especial.

Muito obrigado.
Tal modificação no ensino médio, conforme nos-

sa proposta, se dará pela inclusão obrigatória de uma 
nova disciplina em todas as séries do ensino médio: 
Ética Social e Política”.

Estas contribuições para aprimoramento da LDB, 
que parecem singelas, terão importantes impactos 
positivos em longo prazo na cultura dos brasileiros.

Srªs e Srs. Senadores, caros telespectadores 
da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, cidadãos 
brasileiros, o Brasil e os brasileiros não querem, Sr. 
Presidente, mais o título de que o Brasil é o País do 
jeitinho, de que o Brasil é o País de que as coisas se 
acertam por si mesmo. Nós queremos o título de cida-
dãos honestos, cultos e preparados para ser um País 
de primeiro mundo.

O cidadão brasileiro sente vergonha quando se 
depara com um colega jogando lixo nas ruas, um co-
lega que fura fila, um colega que é mal educado no 
trânsito; o cidadão brasileiro sente vergonha quando 
vê um colega maltratando, de forma direta ou indireta, 
o meio ambiente, por exemplo.

O cidadão brasileiro é honesto e não quer mais 
o título do País e das pessoas do jeitinho.

Ofereceremos à sociedade instrumentos para o 
fortalecimento da formação de um cidadão brasileiro 
mais preparado para o exercício dos seus direitos e 
deveres para com a sociedade e para com o País, pela 
formação moral, ensinando conceitos que se funda-
mentam na obediência a normas, tabus, costumes ou 
mandamentos culturais, hierárquicos ou até mesmo 
religiosos; pela formação ética, ensinando conceitos 
que se fundamentam no exame dos hábitos de viver e 
do modo adequado da conduta em comunidade, soli-
dificando a formação do caráter; e para sedimentar o 
exercício de uma visão crítica dos fatos sociais e políti-
cos que figuram, conjunturalmente, na pauta prioritária 
da opinião pública, oferecendo aos jovens brasileiros 
os primeiros contatos com as noções de democracia, 

sem caráter ideológico, ensinando-os a construir seu 
pensamento político por sua própria consciência.

Gostaria, portanto, de convidar os Srs. Senado-
res e as Srªs Senadoras a unirmos nossos esforços 
prioritariamente em favor da educação. Não podemos 
continuar sendo o País dos contrastes. Devemos re-
duzir as desigualdades, principalmente no campo da 
educação.

Recente levantamento realizado pelo Fórum Eco-
nômico Mundial englobando 60 países – tão somente 
60 países – revelou que o Brasil ocupa a 11a posição
no ranking daqueles com maior estabilidade financei-
ra, surpreendendo por aparecer à frente de todos os 
países da Zona do Euro, dos Estados Unidos e do 
Japão. Mas, contraditoriamente, embora essa cons-
tatação seja digna de aplauso, é de se lamentar que, 
no mesmo levantamento, o Brasil – dentre os 60 ana-
lisados – apareça na 50a posição na corrupção e na 
55a posição na ineficiência da Justiça.

Somente pela Educação poderemos reverter es-
sas mazelas. Por isso a necessidade de incluirmos tais 
questões no ensino fundamental e médio, para formar-
mos um cidadão muito mais preparado, Sr. Presidente, 
para enfrentar o dia a dia da sua vida no convívio com 
a sociedade e a política.

Como parte desse grandioso trabalho que temos 
pela frente em favor da Educação eu peço o apoio de 
todos ao PLS n° 02/2012, que será, sem dúvida, uma 
ferramenta fundamental para que as crianças e os 
jovens estejam bem preparados para a análise dos 
principais problemas sociais do País e do mundo, es-
timulando ações proativas para a melhor convivência 
em sociedade e fortalecendo, assim, o sistema edu-
cacional brasileiro.

Sr. Presidente, era isso o que eu tinha a trazer 
aos cidadãos brasileiros, aos meus caros colegas aqui 
do Senado. E, mais uma vez, peço que todos nós, que 
temos um compromisso com nossos Estados e com a 
sociedade brasileira, venhamos a eleger a educação 
como prioridade, para que possamos garantir, de forma 
consolidada, a evolução nos ensinamentos e também 
a evolução econômica e social deste País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) – Cumprimento V. Exª, Senador Sérgio 
Souza, bravo representante do Paraná, pelo relevante 
tema que traz a esta Casa em Brasília.

O próximo orador inscrito, de acordo com a lista, 
é o Senador Ivo Cassol. Como ele não se encontra, 
nós vamos voltar à repescagem da lista.

Senador Paulo Paim. (Pausa.)
Não se encontra.
Senador Anibal Diniz, pela representação do Acre.
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V. Exª deseja fazer uso da palavra? (Pausa.)
Pois não.
V. Exª então está inscrito e dispõe do tempo re-

gimental.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Sr. 
Presidente Casildo Maldaner, Srs. Senadores, Srªs 
Senadoras, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio 
Senado, eu faço questão de usar a tribuna hoje para 
fazer uma referência especial aos 32 anos de existência 
do Partido dos Trabalhadores, que serão comemorados 
amanhã com uma programação especial. 

E a gente aproveita este momento para fazer uma 
reflexão também sobre os passos que o Brasil viveu 
nos últimos 30 anos e quanto o Partido dos Trabalha-
dores contribuiu com seus erros, seus acertos, mas 
fundamentalmente para que nós tivéssemos hoje um 
Brasil tão diferente do que acontecia antes dessa nova 
conformação dos partidos políticos, com a consolida-
ção da democracia que ainda passa por um processo 
de aperfeiçoamento, mas que já tem aspectos muito 
interessantes a serem comemorados. 

E não há como negar que, nesse processo de 
democratização do Brasil, o Partido dos Trabalhadores 
teve uma contribuição muito importante, tanto fazendo 
uma reflexão sobre os grandes temas nacionais, como 
assumindo a responsabilidade de governos, primeiro 
nos Municípios, nas prefeituras, depois em alguns Es-
tados da Federação e, nos últimos 10 anos, assumindo 
a linha de frente do Governo Federal, com o Presidente 
Lula e com a nossa Presidenta Dilma Rousseff. 

Então, ocupo este tribuna para fazer esse registro.
O Partido dos Trabalhadores faz amanhã, 10 de 

fevereiro, uma grande festa, que será marcada pelo 
entusiasmo, pelo orgulho de sua trajetória e pela es-
perança no futuro deste País. Uma grande festa para 
celebrar o aniversário de 32 anos de sua fundação na 
política brasileira.

Fundado oficialmente no dia 10 de fevereiro de 
1980, no Colégio Sion, em São Paulo, o PT, ao longo 
desses anos, se consolidou como um partido forte em 
ascensão, que surgiu de uma iniciativa movida pela 
razão na década de 70. Foi o resultado direto da luta 
pela democracia e da organização sindical de operários 
liderados por Luiz Inácio Lula da Silva e outras impor-
tantes lideranças de trabalhadores. Foi reconhecido 
como partido político pelo Tribunal Superior de Justiça 
Eleitoral no dia 11 de fevereiro de 1982.

Aliás, para quem não se lembra, em 1982, o PT já 
disputou algumas eleições governamentais. Tivemos, 
em São Paulo, Luiz Inácio Lula da Silva disputando o 
governo. E, no Acre, disputamos com o companheiro 
Nilson Mourão, que depois se tornou Deputado Fe-

deral por dois mandatos e, hoje, é o nosso Secretário 
de Justiça e Direitos Humanos do Governo do Estado 
do Acre. 

São momentos muito importantes para nós, por-
que tanto Lula em São Paulo, quanto Nilson Mourão 
no Acre tiveram uma votação naquele momento muito 
inexpressiva, entre 2% e 4% do eleitorado. E parecia 
que o Partido dos Trabalhadores nunca teria viabili-
dade naquele momento. Mas a persistência, a luta, o 
esforço, principalmente o espírito missionário desse 
grande homem, desse grande brasileiro, Luiz Inácio 
Lula da Silva, que viajou este Brasil de ponta a pon-
ta, fez suas caravanas da cidadania, foi solidário com 
todos os municípios e Estados que visitou. No Estado 
do Acre, o companheiro Lula deu uma contribuição 
muito especial para que conseguíssemos superar nos-
sas dificuldades. Só para se ter uma ideia, na eleição 
de 1990, quando a gente disputou e chegou a ir ao 
segundo turno com Jorge Viana, o Presidente Lula, 
que havia disputado em 1989 a primeira eleição pre-
sidencial contra o Presidente eleito Fernando Collor, 
praticamente se instalou no Acre no segundo turno 
das eleições e conheceu todos os Municípios do Acre 
naquela eleição de 1990, caminhando juntamente com 
o companheiro Jorge Viana, que foi nosso candidato 
ao Governo em 1990.

Além da razão, o Partido dos Trabalhadores sur-
giu e se consolidou ao longo desses anos como um 
partido que reúne a força e a emoção de milhões de 
pessoas que buscavam e buscam, que valorizavam e 
valorizam, a justiça social, a democracia, a atenção 
com os mais vulneráveis, o crescimento com igualda-
de e distribuição de renda. 

A festa nesta sexta-feira é justa e merecida. O 
nosso Presidente, Deputado Rui Falcão, já anunciou 
que está sendo construída uma homenagem póstu-
ma ao grande combatente da democracia e filiado 
número 1 do Partido dos Trabalhadores no Tribunal 
Regional Eleitoral de São Paulo: Apolônio de Carva-
lho. Apolônio foi, desde o momento da fundação do PT 
até sua morte, uma referência ímpar na vida política 
brasileira, um ícone da história nacional recente, por 
seu ativismo político, pelo enfrentamento da ditadura 
e pela busca da democracia. Participou intensamente 
da luta pelos ideais socialistas e contra os regimes de 
opressão; integrou a militância do Partido Comunista 
Brasileiro, da Aliança Nacional Libertadora; participou 
na guerra civil espanhola e na resistência francesa 
contra o fascismo; foi ator de expressão no cenário 
da luta clandestina contra a ditadura militar no Brasil 
como membro do PCBR e um militante incansável do 
Partido dos Trabalhadores. 
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Por isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o 
justo reconhecimento do PT nesses seus 32 anos de 
existência a esse grande militante, notável militante, 
Apolônio de Carvalho.

Desde 1980 até agora, o cenário político brasilei-
ro mudou muito, e mudou para melhor. Neste ano de 
2012, o PT inicia seu 10º ano à frente do governo no 
Brasil. Foram oito anos do mandato do guerreiro Luiz 
Inácio Lula da Silva, período no qual tivemos grandes 
avanços em todos os sentidos, mas principalmente no 
que diz respeito à elevação de milhões e milhões de 
brasileiros que estavam abaixo da linha de pobreza, 
conseguiram ascensão social e puderam conquistar 
sua condição de dignidade, o que por si só, já justifi-
caria todo o esforço que foi feito pelo Presidente Lula. 

Mas não podemos deixar de reconhecer todos 
os avanços. Quando se dizia que havia o risco de o 
Brasil ser um fracasso na área da economia com o Pre-
sidente Lula, vimos o contrário, ele foi um retumbante 
sucesso, porque conseguiu manter o Brasil no trilho, 
conseguiu manter o controle da inflação, conseguiu 
fazer aumentar ainda mais o sucesso do Plano Real, 
criado na era Fernando Henrique e, anteriormente, 
do Presidente Itamar Franco, mantido por Fernando 
Henrique. Com o Lula, isso foi consolidado e ganhou 
muito mais força. O Brasil ganhou uma respeitabilida-
de internacional como há muito tempo não tínhamos. 

Então, devemos o legado desse bom momento 
do Brasil, fundamentalmente, a tudo o que foi feito pelo 
Presidente Lula. Em relação a sua política de relações 
exteriores, o Brasil deixou de ser um país de poucas 
relações internacionais para ser um país praticante da 
multilateralidade, olhando para os países da África, 
olhando para os países vizinhos e tendo uma relação 
firmada fundamentalmente na solidariedade com os 
pequenos e na altivez frente aos grandes. Havia exata-
mente o oposto o que acontecia no passado: o Brasil, 
muitas vezes, se mostrava arrogante frente aos pe-
quenos e submisso e até covarde diante dos grandes. 

As contribuições do Presidente Lula foram incontá-
veis, e, agora, nesse primeiro ano da nossa Presidenta 
Dilma, a gente fica muito feliz de chegar a resultados 
tão expressivos, com tanta competência, com tanta 
firmeza e com uma avaliação tão positiva da socieda-
de brasileira a esse primeiro ano da nossa Presidente 
Dilma Rousseff. 

Então a candidatura vitoriosa da nossa Presiden-
ta Dilma Roussef é também um dos frutos da grande 
contribuição do Partido dos Trabalhadores, porque nós 
conseguimos o feito de ter a nossa primeira mulher 
Presidenta do Brasil. Foram 55,7 milhões de votos de 
brasileiros que respaldaram essa mulher para nossa 
Presidenta do País. Com esses 55,7 milhões de vo-

tos no segundo turno, o Brasil elegeu Dilma Rousseff 
a primeira mulher Presidenta da República do nosso 
País, com a missão de manter as conquistas alcança-
das nos dois mandatos do Presidente Lula e avançar 
no desenvolvimento qualitativo do País. 

Após apenas um ano do Governo da Presidenta 
Dilma, ela obteve uma avaliação com 59% de ótimo 
e bom. Isso foi externado pelo povo brasileiro a par-
tir de pesquisa Datafolha. A sua aprovação, incluindo 
avaliação de regular, ultrapassa a casa dos 80%, uma 
prova inequívoca de que o povo brasileiro, a despeito 
de toda onda contestatória da oposição, a despeito 
de toda tentativa de passar um ambiente de crise no 
Brasil, tentando afetar os baluartes do Partido dos 
Trabalhadores com argumentos morais, a sociedade 
brasileira tem dado uma demonstração inequívoca de 
que aprova a forma como o Partido dos Trabalhadores 
tem conduzido os destinos do País.

Nesse sentido, vale a pena reforçar que a Pre-
sidenta Dilma, neste seu primeiro ano, teve a mais 
elevada avaliação de todos os Presidentes brasileiros 
no seu primeiro ano de governo, desde o período de 
pós-golpe de 1964, ou seja, a melhor avaliação de um 
Presidente da era democrática do nosso País quem 
obteve foi a nossa Presidenta Dilma.

Como bem destacou o Presidente do PT, nosso 
companheiro Rui Falcão, esse fato mostra a correção 
das políticas desenvolvidas pelo Partido dos Trabalha-
dores e que o Partido dos Trabalhadores, através dos 
seus dirigentes e principalmente daqueles que assu-
mem a responsabilidade de conduzir os destinos da 
Nação, como o Presidente Lula e a nossa Presidenta 
Dilma, demonstra total respeito à dignidade do povo 
brasileiro.

Ouço com atenção o Senador Suplicy, compa-
nheiro do Partido dos Trabalhadores, por quem temos 
grande respeito.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Caro 
Senador Aníbal Diniz, V. Exª faz uma justa homena-
gem aos 32 anos do Partido dos Trabalhadores, que 
comemoramos amanhã, quando homenagearemos 
Apolônio de Carvalho – a sua viúva estará presente e 
também a Presidenta Dilma Rousseff. V. Exª registra 
com propriedade os feitos tão significativos dos oito 
anos do governo do Presidente Lula e também agora 
o primeiro ano da Presidenta Dilma, que termina seu 
primeiro ano com excepcional e positiva avaliação da 
população brasileira. É muito importante aqui registrar 
aqueles objetivos de construção de uma sociedade mais 
justa, mais igualitária, solidária, onde os princípios de 
justiça estejam efetivamente mais e mais implantados, 
que fez com que o Partido dos Trabalhadores fosse 
criado. E, sobretudo, realizar isso através de meios 
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democráticos onde se garanta sempre a liberdade de 
expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade de ir 
e vir de todos os cidadãos, inclusive de ingressar e sair 
do País com toda a liberdade, o direito de os meios de 
comunicação expressar as suas opiniões, colocando 
as notícias a respeito. A procura desse objetivo maior 
de nossa Presidenta, hoje, é um Brasil sem miséria, 
um Brasil onde, efetivamente, haja oportunidade e 
dignidade para todos os seres humanos de qualquer 
idade, raça, sexo, não importa a sua condição, de onde 
veio, todos tem que ter dignidade em nosso País. E, 
felizmente, em que pesem erros que possam ter acon-
tecido aqui ou acolá, esses propósitos serão enalteci-
dos, firmados, confirmados, nos pronunciamentos que, 
amanhã, ouviremos do Presidente Rui Falcão, da Pre-
sidenta Dilma Rousseff e, se possível, do Presidente 
Lula, através de mensagem, porque é possível que, 
por recomendação médica, o nosso querido Presidente 
Lula não possa estar presente na comemoração dos 32 
anos aqui em Brasília. Mas, certamente, será sempre 
saudado como a figura principal fundadora de nosso 
Partido. Meus cumprimentos a V. Exª.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Agrade-
ço, sensibilizado, a sua contribuição, Senador Suplicy, 
e reforço todo nosso reconhecimento ao ex-Presidente 
Lula, que, se, hoje, está passando por este processo 
de restabelecimento da sua saúde, temos certeza de 
que vai ficar plenamente recuperado para continuar 
contribuindo com o Brasil e com a política brasileira e 
com o Partido dos Trabalhadores. 

Temos um sentimento de gratidão total e irrestrito 
ao companheiro Lula porque, onde havia um partido 
dos trabalhadores sendo fundado, um diretório muni-
cipal, um diretório estadual, um grupo conversando a 
respeito, ele estava sempre disposto a se fazer presen-
te. E foi assim que surgiu o Partido dos Trabalhadores 
no Acre. Ele já contou diversas vezes essa história do 
encontro que teve em São Bernardo do Campo com o 
Chico Mendes, um mártir do ambientalismo brasileiro, 
companheiro do Partido dos Trabalhadores, fundador 
do PT no Acre, juntamente com João Maia, que ainda 
está vivo, morando em Senador Guiomar. E, agora, 
teremos, nas eleições de 2012, o filho de João Maia 
disputando a Prefeitura de Senador Guiomar, já foi 
construída essa aliança lá. Já temos também can-
didatura definida para a Prefeitura de Rio Branco do 
Partido dos Trabalhadores, o companheiro Marcos 
Alexandre, como fruto de uma construção consensu-
al na capital Rio Branco. Então, agradecemos muito. 
Se atingimos um grau de maturidade política no Acre 
e no Brasil, certamente, o surgimento do Partido dos 
Trabalhadores e a ação devotada do Presidente Lula, 

do companheiro Lula, foram determinantes para que 
tudo isso tivesse acontecido.

Então, ao longo destes anos, o Partido dos Traba-
lhadores conseguiu mudar para melhor a trajetória de 
vida de milhões de pessoas. O governo Lula distribuiu 
renda e reduziu a pobreza. Foram milhões e milhões de 
cidadãos que saíram da condição de absoluta miséria 
para uma condição de dignidade humana, promoveu 
a melhoria do crédito, avançou na saúde, no sanea-
mento básico, na educação. 

Por exemplo, ao longo de oito anos, o orçamento 
da área de educação triplicou. O Governo passou a 
investir mais em avaliações nacionais e estabeleceu 
metas e a qualidade do ensino melhorou. Agora, é pre-
ciso acelerar essas conquistas e reduzir ainda mais 
as desigualdades.

Teremos, em 2012, eleições municipais nas quais 
o PT vai trabalhar ainda mais para superar os resulta-
dos conseguidos há quatro anos. Em 2008, o Partido 
fez 559 prefeitos e prefeitas, o que significou um cres-
cimento expressivo de 34% em relação ao número de 
eleitos em 2004 em todas as regiões e em todas as 
faixas de Municípios: pequenos, médios e grandes. 

O PT hoje é governo em 35 das 117 cidades do 
Brasil com mais de 150 mil habitantes. É um mapa que 
pretendemos ampliar este ano com o desafio de manter 
prefeituras importantes e disputar a maior Prefeitura 
da América Latina, que é a Prefeitura de São Paulo, 
com o nosso companheiro Fernando Haddad, que já 
foi definido também, consensualmente, como nosso 
candidato na maior cidade do Brasil e da América La-
tina, que é São Paulo.

É hora de reunir esforços e, mais uma vez, mos-
trar a força da unidade e da segurança na busca da 
realização de princípios. A festa dessa sexta-feira mar-
cará não apenas mais um ano do Partido dos Traba-
lhadores, será a expressão da alegria de ter sonhado 
com o compromisso por um crescimento sustentável 
e de ter iniciado um ciclo virtuoso de crescimento com 
distribuição de renda. Será um momento de satisfação 
o de percebermos que está em curso um projeto irre-
vogável de transformação da sociedade deste País. 

Parabéns aos milhões de filiados, militantes e 
simpatizantes do Partido dos Trabalhadores! Parabéns 
aos milhões de brasileiros que confiaram no Partido 
dos Trabalhadores, do Presidente Lula e da Presidenta 
Dilma, na condução deste País nos últimos 10 anos!

Então, em nome do Partido dos Trabalhadores, 
muito obrigado ao povo brasileiro. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) –Ouvimos o eminente Senador na home-
nagem que fez ao seu partido. É um direito que temos, 
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cada um defende seu partido. É uma luta a de fazer 
parte, Senador Diniz, alguém que vem lá do Acre... Eu 
acho que todos os representantes, sejam os do meu 
partido ou do de V. Exª, temos o direito de fazer isso e 
nós o respeitamos por isso.

Na sequência, temos aqui a inscrição do Sena-
dor José Pimentel, que não se encontra; do Senador 
Eunício Oliveira, que não se encontra; do Senador Ivo 
Cassol, do Estado de Rondônia, que volta à tribuna 
nesta tarde, neste fim de dia.

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado. 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é com alegria 
que ocupo esta tribuna mais uma vez esta semana. E 
o faço, primeiramente, para parabenizar o Ministério 
do Desenvolvimento Agrário, o MDA, a Coordenação 
de Regularização Fundiária da Amazônia, pelo Coor-
denador Extraordinário, Aparecido Félix da Silva, que, 
neste fim de semana, no dia 11, até que enfim, realizará 
a entrega dos primeiros títulos rurais no nosso Esta-
do, especialmente na faixa de fronteira. Esse evento 
vai acontecer no Vale do Guaporé, na BR-429, espe-
cificamente na cidade de São Francisco do Guaporé, 
onde tenho vários amigos, várias amigas. Mando um 
abraço especialmente para aquela liderança da BR-
429, Deputado Lebrão, e também para o Maurício Pio, 
que foi nosso Secretário regional. Ao mesmo tempo, no 
dia 11, neste próximo sábado, às 9 horas, começará 
a entrega dos títulos, que aguardamos vários e vários 
meses, para não dizer alguns anos. 

Se queremos combater os desmatamentos e as 
queimadas irregulares, precisamos principalmente, 
Sr. Presidente, de documentação para dar acesso aos 
nossos produtores às linhas de crédito,. como tam-
bém, ao mesmo tempo, para aqueles que cometerem 
o desmatamento ilegal haver a responsabilização na 
forma da lei. 

Aproveito esta oportunidade para parabenizar 
vários municípios do Estado de Rondônia, que na 
próxima semana estão fazendo aniversário de eman-
cipação. São vários. A todos eles o nosso parabéns e 
a nossa alegria. 

Agora, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que-
ro voltar ao túnel do tempo, quero fazer, na verdade, 
uma volta ao passado, especialmente para relembrar 
aqueles que cometeram contra o nosso Estado, con-
tra o nosso Banco do Estado de Rondônia, o Banco 
Beron, atrocidade, falcatrua, desvio, bandalheira, ou 
melhor, para não dizer e dizer claro, roubo.

O Banco do Estado de Rondônia era o nosso 
banco, era uma instituição forte, mas, infelizmente, 
os maus políticos abocanharam o dinheiro do povo, 
liberaram financiamentos fraudulentos para muitos e 

muitos políticos fazerem várias campanhas e, infeliz-
mente, quem paga esse preço, quem paga essa conta 
somos nós, cidadãos rondonienses. 

É inaceitável – recordo-me na época, não estava 
na vida pública: quantos políticos desfilavam de carro 
novo? Quantos empréstimos foram feitos em laranjais, 
usando laranjas para todo lado? Era um verdadeiro 
pomar. Mas, com tudo isso, a dívida do Banco Beron, 
na época, em 1995, era exatamente de R$48 milhões. 
Com a intervenção do Banco Central, o Raet, que era 
para um ano, por falta de pulso de um governo ficou, 
Sr. Presidente, mais dois anos, três anos. 

Na ânsia do projeto de se perpetuar no cargo – é 
o que a maioria dos políticos infelizmente faz; isso não 
faz parte do meu currículo, porque eu nunca fiz nenhu-
ma obra, não fiz nada pensando em eleições futuras; o 
que eu fiz foi atender às necessidades da população. 
Dou um exemplo: eu poderia muito bem, em vez de ter 
feito o asfalto para Rio Crespo, que está de aniversá-
rio na segunda-feira; para Cabixi; para Corumbiara ou 
mesmo para Parecis, se tivesse feito dentro de Porto 
Velho, dentro de Ji-Paraná, dentro de Ariquemes, com 
certeza eu teria feito meu sucessor. Mas um bom ges-
tor público, um bom administrador não pensa dessa 
maneira, não age dessa maneira. Mas, infelizmente, 
boa parte dos políticos faz o inverso.

E essa dívida de R$48 milhões, Sr. Presidente, 
na ânsia de reeleição, na ânsia de continuar na polí-
tica, foi assumida pelo povo do Estado de Rondônia 
por R$548 milhões. De R$48 milhões, gente, foi para 
R$548 milhões para ser paga em trinta anos! É tão fá-
cil, tão rápido! Em trinta anos dá tempo de nascer, dá 
tempo de crescer, dá tempo de casar, dá tempo de ser 
pai e, se facilitar, quase vira avô. Trinta anos é o tem-
po em que o povo do Estado de Rondônia vai pagar 
essa dívida maldita que deixaram nos cofres públicos. 

Dessa dívida de trinta anos, de R$548 milhões, 
nós já pagamos doze anos. Doze anos já pagamos e, 
nesses doze anos, pagamos exatamente em torno de 
quase R$2 bilhões. São, todos os meses, 12, 13, 14, 
11 milhões por mês, descontados direto na fonte! Pri-
meiro, recebem o Governo Federal e o Banco Central; 
depois, com o que sobra, fazem-se os investimentos 
no Estado. Em doze anos, já pagamos praticamente 
R$2 bilhões da dívida, e faltam ainda, Sr. Presiden-
te, meus amigos e minhas amigas do nosso grande 
Estado de Rondônia, só dezoito anos. Sr. Presidente, 
dezoito anos dão praticamente mais R$3 bilhões, R$3 
bilhões! É muita coisa!

Desde o primeiro dia do meu mandato de Gover-
nador, eu assumi um compromisso com o povo de que 
nós queríamos a revisão dessa dívida, e esta Casa, 
este Senado aprovou a revisão. 
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E o Supremo Tribunal Federal nomeou um peri-
to, que esteve em nosso Estado e levantou a dívida 
que foi assumida. Dos valores daquela época, mais 
de R$125 milhões são inexistentes. Mas assinaram o 
documento, da mesma maneira que qualquer um que 
está nos assistindo vai a um comércio, vai a uma loja 
e faz uma compra e, depois, o proprietário mostra um 
débito, que você não questiona e assina uma promis-
sória. Depois, não adiante chorar pelo leite derramado. 
Tem que bater o pé. Tu tens de brigar para dizer o que 
é na verdade, o que o povo devia e o que não devia. 
Mas, graças a Deus, com essa ação, nós consegui-
mos a revisão.

Quero parabenizar, Sr. Presidente, o Tribunal de 
Contas do nosso Estado, em nome do Presidente, Dr. 
Euler, em nome, especialmente, do antigo técnico que 
continua sendo técnico, mas que hoje é um conselheiro 
do Tribunal de Contas, Dr. Crispim; dos técnicos que 
continuam, em nome do Dr. Miguel; do Procurador de 
Estado Dr. Alexandre. Essa ação é conjunta, da minha 
época como governador, juntamente com o Tribunal 
de Contas.

O perito que esteve, no ano passado, no nosso 
Estado... Boa parte da conta vai diminuir, mas, infeliz-
mente, Sr. Presidente, assinaram os documentos e, se 
dependesse do Governo Federal, de maneira nenhuma 
ele aceitaria fazer a revisão.

Nós tivemos de buscar, na nossa Justiça, não o 
perdão da dívida, porque o povo de Rondônia, mes-
mo sendo um Estado novo, mesmo sendo um Estado 
pobre, mesmo sendo um Estado carente, não quer 
esmola, não quer perdão. Nós queremos a revisão, 
porque perdão não dão. Se dessem, nós aceitávamos, 
mesmo com tudo isso. 

Aí, eu faço uma reflexão com os nobres colegas 
Senadores, Sr. Presidente, e com quem está em casa: 
naquela época, em 1998, assumimos uma dívida de 
R$548 milhões, já pagamos dois bilhões e devemos 
mais três bilhões. E essa cena se repete praticamente 
13 anos depois. 

Treze anos depois, está-se repetindo essa cena. 
Por que se está repetindo? Porque, infelizmente... On-
tem, desta tribuna, denunciei um descaso. Um gestor 
público não pode dar isenção e, depois, em seguida... 
Não pode, é contra a lei, contra a lei de responsabili-
dade fiscal. A lei é clara. Foi esta Casa que a aprovou, 
antes de eu chegar aqui.

Quero deixar meu abraço a esse grande amigo, 
parceiro, essa liderança extraordinária, eterno Ministro, 
nosso Senador e presidente do Partido Progressista 
do Brasil, do qual me orgulho muito de fazer parte, 
juntamente com V. Exª, Senador Dornelles.

Quero dizer que, ao mesmo tempo em que um 
governo de Estado... Senador Dornelles, o senhor já 
foi Ministro, já fez parte da gestão da Receita Federal 
do nosso Brasil.

O governo do nosso Estado de Rondônia deu 
R$1 bilhão de isenção para as usinas. Esse imposto 
está incluído na obra. Está dando isenção até para as 
pessoas que estão fazendo, lá, a linha de transmissão. 

Mas aí, de repente, alguém diz: ”Ah, mas eu 
coloquei no leilão o preço mais barato”. Problema do 
proprietário, que colocou o preço mais barato. Não é 
culpa do povo do Estado de Rondônia. Se ele quis 
ganhar o leilão, que colocasse um preço compatível. 
Não é às custas do povo do Estado de Rondônia que 
eu vou aceitar isso.

Mas deram R$1 bilhão de isenção.
É a Lei nº 2538. Falei isso aqui ontem no plenário. 

Só estou fazendo uma retrospectiva, Sr. Presidente. Por 
que estou fazendo a retrospectiva? Estou mostrando 
a dívida do Beirão, de um lado, o que ela virou, essa 
bola de neve, e o que vai acontecer.

E o Governo de Estado mandou um projeto no 
mês de dezembro, Senador Wellington, que também 
foi governador, para financiar mais R$542 milhões. O 
Governo do meu Estado já tem R$289 milhões apro-
vados, R$168 milhões para o BNDES, para a infra-
estrutura urbana dos Municípios; R$10 milhões esta 
Casa aprovou – US$ 6 milhões no mês de dezembro 
– para melhoria da arrecadação do nosso Estado, e 
eu aprovei também, porque é para a Secretaria de Fa-
zenda melhorar a arrecadação. E mais R$111 milhões 
de contrapartida de obra do PAC. Dá R$289 milhões. 
Não bastasse isso, o Governo do Estado mandou esse 
projeto de R$542 milhões, mais juros e correção mo-
netária. Quando começar a pagar, amortizar o valor 
principal, nós estamos devendo R$1 bilhão.

É o povo de Rondônia que vai estar com uma 
dívida maldita, igual a essa do Banco Beirão, que é 
praticamente impagável. Mas aí dizem os políticos, diz 
o governador: “Mas são só 20 anos”. “São só 15 anos”. 
“São só 30 anos”.

Eu quero deixar bem claro: gerente de banco e 
instituição bancária só são amigos quando a gente tem 
dinheiro no bolso. Quando vocês estão com a conta 
estourada, dê-lhe peia. É fumo para todo mundo. Es-
queça! Gerente de banco e instituição financeira não 
têm dó de ninguém: te tomam casa, te tomam fazenda, 
te tomam carro; se facilitar, te tomam as calças. Facilite!

É assim que funciona. Fui governador e não fiz 
besteira. Foram oito anos à frente do meu Estado de 
Rondônia. Em oito anos, com salário atrasado, sem in-
fraestrutura no Estado, faltava credibilidade, e consegui, 
naquela época, Senador Dornelles, meu presidente, 
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pagar tudo isso, botar salário em dia, sem pegar um 
tostão emprestado. Em oito anos, foram R$152 milhões.

O Governo nem bem começou, deu R$1 bilhão 
de isenção. Isso é um contrassenso. Isso é imoral. Isso 
é estuprar, roubar o povo do Estado de Rondônia. A 
Assembleia Legislativa vai estar reunida na próxima 
terça-feira, dia 14, numa audiência pública, para deba-
ter este assunto, e quero aqui fazer um chamamento 
para os demais poderes e os sindicatos do meu Estado:

Se esse projeto de financiamento for aprovado, 
vocês, no futuro, vão pagar com o próprio sangue de 
vocês. As primeiras vítimas são os servidores; as pri-
meiras vítimas são as instituições, porque não vai ha-
ver dinheiro para pagar. O BNDES, no projeto de lei do 
Estado, do Governador, é bem claro: é irrevogável e 
irretratável. Primeiro paga-se o BNDES; primeiro paga-
-se o Governo Federal. E, aí, o que sobra fica para os 
servidores públicos. O que sobra divide-se entre as 
instituições, entre os Poderes. É assim o projeto de lei.

Não estou contra, de maneira nenhuma, a gestão 
do Estado. É para construir mais hospitais? Eu também 
sou a favor. Mas, então, o Governo Federal pelo me-
nos construa, porque quem vai tocar depois vai ser o 
Estado. Não sou contra construir novos presídios, sou 
a favor. Mas quem vai tocá-los depois? É o Estado. 
Mesmo sendo presos federais por tráfico de drogas.

Na cidade de Ariquemes, na casa do atual Go-
vernador, Confúcio Moura, há lá recursos liberados na 
minha época, quando foram começadas a obras para 
fazer um presídio, e faz mais de um ano que a obra 
está paralisada.

O Fundo Penitenciário tem recursos, está aí dis-
ponível para os Estados. Mas, infelizmente, acham 
que é bem mais fácil pegar dinheiro emprestado de 
banco do que na verdade vir buscá-lo nos cofres do 
Governo Federal.

É difícil, mesmo, pegar dinheiro do Governo Fe-
deral. O dinheiro do Governo Federal é igual a perna 
de cobra, todo mundo fala que tem e poucos o veem. 
É um suadouro. É um trabalho diurno, noturno, mas a 
gente sempre consegue levá-lo porque trabalha unido 
com as bancadas; trabalham juntos os três Senadores 
e os oito Deputados Federais.

Agora, com o que nós não podemos concordar, 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu que repre-
sento o povo do meu Estado... Não é porque eu sou 
da oposição que vou atrapalhar a gestão, a administra-
ção do atual Governo do Estado de Rondônia. Mas é 
inaceitável um governo que dá R$1 bilhão de isenção 
e logo em seguida manda um projeto para financiar 
R$543 milhões. Alguma coisa tem de errado! Será que 
alguém faturou em cima disso? E por que o projeto não 
foi revogado até agora? Porque o Tribunal de Justiça, 

o Tribunal de Contas, o Ministério Público entraram 
com uma ação. A Justiça mandou cancelar. Mas, aí, 
as empresas se acham no direito, Sr. Presidente, de 
buscar nas instâncias superiores o que na verdade foi 
aprovado no nosso Estado.

Portanto, eu quero aqui deixar a cada uma das 
pessoas que têm depositado um voto de confiança na 
minha pessoa para defendê-las, para defender o povo 
do Estado de Rondônia. As minhas críticas, Sr. Presi-
dente, são construtivas.

(Interrupção do som.) 

(O Sr. Presidente faz soar a campainha. )

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Mais dois 
minutinhos para eu terminar, Sr. Presidente.

As minhas críticas são construtivas. Eu quero o 
bem do povo do Estado de Rondônia.

O que precisar, trabalhando junto com o governo 
Federal, com a Presidente Dilma e com os Ministros 
para liberar recursos, contem com o Senador Ivo Cas-
sol para que possamos buscar dinheiro a fundo achado 
e não a fundo perdido – porque perdido é aquele que 
vai e nunca mais se vê.

Por que fiz uma retrospectiva do passado com a 
dívida do Banco Beron? É muito simples meu povo. É 
só para vocês pensarem na cama, verem o que vai ser 
essa dívida no futuro se nós não tomarmos, com a res-
ponsabilidade devida, pensando juntos, para que essa 
dívida não venha a virar um câncer maldito e atrapalhar 
o desenvolvimento e o progresso do nosso Estado.

Obrigado e que Deus abençoe todo mundo. 
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) – Novamente o ilustre Senador Ivo Cas-
sol voltou energizado, no dia de hoje, em relação ao 
seu Estado de Rondônia.

Antes de passarmos a palavra ao próximo ora-
dor, que, na sequência, é o eminente ex-Governador 
do Piauí e Senador Wellington Dias, irei fazer uma lei-
tura da Presidência.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – A Presidência comunica ao Plenário que 
foi protocolado na Secretaria-Geral da Mesa recurso 
no sentido da apreciação pelo Plenário do Projeto de 
Lei da Câmara n° 28, de 2010 (n° 774/2007, na Casa 
de origem, do Deputado Arnaldo Faria de Sá), que 
altera a Lei n° 10.602, de 12 de dezembro de 2002, 
que dispõe sobre o Conselho Federal e os Conselhos 
Regionais dos Despachantes Documentalistas e dá 
outras providências.

No entanto, o referido recurso deixa de ser lido 
por não conter o número de subscritores mínimo, pre-
visto no § 4o do art. 91 do Regimento Interno.
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Tendo sido aprovado terminativamente pela Co-
missão de Assuntos Sociais, o Projeto vai à sanção.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Com a palavra, o eminente Senador 
Wellington Dias, pelo tempo regimental.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Quero, aqui, somar-me aos despachantes do Brasil 
inteiro e faço isso em nome do Cleto, que é um con-
terrâneo da minha querida Oeiras, no Piauí, mas que 
mora em Minas Gerais e é um dos líderes dessa cau-
sa vitoriosa.

Esse projeto foi aprovado como veio da Câmara, 
sem alteração, e agora vai para sanção presidencial, 
para regular o importante conselho do nosso País. São 
milhares de homens, mulheres, enfim, que atuam e 
que passam a ter essa condição. 

Sou grato à aprovação, nas Comissões desta 
Casa e na Câmara, dessa iniciativa do meu querido 
Deputado Arnaldo Faria de Sá. E quero, aqui, congra-
tular-me com todas essas lideranças.

Sr. Presidente, amanhã, dia 10 de fevereiro, é ani-
versário do meu Partido, o Partido dos Trabalhadores, 
o único Partido da minha vida. Sou de uma geração em 
que o meu pai era do MDB, do “manda brasa”, como 
chamávamos lá atrás. Eu, ainda menino, atento, acom-
panhava essa força política. E digo isso lembrando o 
meu querido Alberto Silva, as gerações mais antigas. 
Hoje, o Presidente é o Marcelo Castro. 

Ainda muito jovem, cheguei à capital, Teresina, 
em 1976, 1977, já movido por intelectuais, gente da 
universidade, como Antonio José Medeiros, e também 
trabalhadores rurais. Destaco, aqui, o meu querido Zé 
Pereira, um dos líderes; Ribamar Santos, que hoje mora 
em Teresina – ainda é vivo; meu querido Luís Edwiges; 
enfim, um conjunto de outros líderes rurais, campone-
ses, que ajudavam a organizar esse Partido. Agora, 32 
anos depois, muitos não viveram, como o Zé Pereira, 
para contar essa história vitoriosa, que ajudou a de-
mocratização, com outros partidos do nosso País, as 
eleições diretas, a anistia, a luta para que tivéssemos 
liberdade de imprensa e tantas outras coisas.

Então, amanhã, estaremos aqui, em Brasília, com 
a presença do nosso Presidente de honra, Luiz Inácio 
Lula da Silva, e da nossa Presidente da República, 
Dilma Rousseff. Amanhã, vamos ter o encontro dos 
Prefeitos, o encontro dos Deputados, enfim. No final 
da tarde e começo da noite, às 18h, teremos, aqui, 
esse momento festivo, comemorativo, quando vamos 
apagar 32 velas pelos 32 anos de história do Partido 
dos Trabalhadores. 

Faço isso homenageando tantas gerações que 
passaram pela direção deste Partido, em nome do 
Presidente do Diretório Nacional, meu querido Rui Fal-
cão, que faz um belíssimo trabalho como responsável 
da direção do Partido, e do dirigente regional do meu 
Partido no Piauí, o jovem Deputado Estadual Fábio 
Novo. Brinco muito com ele: é bom, porque ele nunca 
fica velho, será sempre Fábio Novo. Ele hoje dirige o 
nosso Partido naquele Estado.

Homenageio as novas gerações, essa militância 
aguerrida. Tive, nesses dias, um encontro com esses 
jovens, ainda com o fogo da juventude – há poucos 
dias, em forte mobilização lá no meu Estado, lutando 
por melhores condições de transportes. 

Destaco aqui o Fagner, que é da União Brasileira 
dos Estudantes e também militante da UNE, o Diolino 
Vicente e uma mulher especial para mim – eu, ainda 
jovem, namorando-a, já era filiado ao PT –: Rejane 
Dias, hoje Deputada Estadual, minha esposa. 

Então, quero, em nome dessas pessoas, pela 
sua história, pela sua tradição, por toda a construção 
e em todos os partidos, saudar este momento; em 
nome de todos os Governadores, que no Executivo 
fazem um belo papel.

Queria fazer aqui uma homenagem a um compa-
nheiro e amigo – são muitos, mas esse companheiro 
viveu momentos dolorosos nos últimos dias –: Jaques 
Wagner, lá da Bahia. Jaques Wagner, da Bahia.

Meu líder aqui esteve, há poucos dias, acom-
panhando esse importante trabalho, Walter Pinheiro, 
nesse momento duro, que já vivi na vida. Sei quanto 
é doloroso ver ali ações que muitas vezes extrapolam 
aquilo que a democracia pede e que caminham para... 
O senhor também já viveu momentos duros. Então, sei 
que ele, a Fatinha, sua esposa, e seus filhos, enfim, 
nessas horas sofrem muito.

Então, homenageando Jaques Wagner, da Bahia, 
queria homenagear Agnelo, Marcelo Déda, Tarso Gen-
ro, o meu querido Tião Viana, que fez um belo trabalho 
nesta Casa. Por ocasião do aniversário do PT, queria 
fazer uma homenagem também àqueles que não pu-
deram ver todas essas vitórias da nossa sociedade e 
o PT como parte; todo esse trabalho nas prefeituras, 
nos Estados; esse trabalho nas lutas sociais, nas or-
ganizações de classes; esse trabalho do Governo do 
Presidente Lula e agora, da primeira mulher Presidente. 

E queria homenagear Apolônio de Carvalho. Apo-
lônio de Carvalho completaria hoje 100 anos de idade, 
se vivo estivesse entre nós.

Nasceu em Corumbá, em Mato Grosso do Sul, 
no dia 09 de fevereiro de 1912 e faleceu no dia 23 de 
setembro de 2005, no Rio de Janeiro.
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Quero homenagear esse querido petista especial 
por suas ideias de esquerda.

Apolônio passou parte de sua vida no exílio e 
foi transformado em personagem por Jorge Amado, 
o Apolinário, da obra Subterrâneos da Liberdade.
O escritor baiano chamava o ativista de “herói de três 
pátrias”. O motivo? Apolônio participou da revolta (In-
tentona) comunista de 1935, da Guerra Civil espanho-
la, da Resistência Francesa contra os nazistas e da 
guerrilha contra o regime militar brasileiro (1964-1985).

Sonhava ser médico, desde menino. Mas, ao partir 
para o Rio de Janeiro para estudar, a mãe lhe disse: 
“Se você for militar, como seu pai, vai poder ajudar a 
família”. Assim, ingressou na Escola Militar de Realen-
go e tornou-se tenente do Exército, em 1933.

Foi servir em Bagé, no Rio Grande do Sul, e en-
trou, em 1935, para a Aliança Nacional Libertadora 
(ANL), que reunia democratas, socialistas e comunis-
tas contra os avanços da extrema-direita. Em junho de 
1935, a ANL foi declarada ilegal. Apolônio foi preso pela 
primeira vez e perdeu a patente de tenente. Durante 
a prisão, foi transferido para a Casa de Correção, no 
Rio de Janeiro. Ali conheceu Olga Benário, Luiz Carlos 
Prestes e o escritor Graciliano Ramos, que descreveu 
o drama daquelas centenas de presos políticos em 
Memórias do Cárcere.

Segundo Apolônio, foi nessa ocasião que tomou 
conhecimento da existência do Partido Comunista Bra-
sileiro (PCB), ao qual se filiou ao ser solto, em 1937. 
Viajou para a Espanha, a fim de se engajar nas Brigadas 
Internacionais que lutavam contra o ditador Francisco 
Franco, na Guerra Civil (1936-1939).

As brigadas foram derrotadas – em parte, pelo 
desentendimento entre os vários grupos comunistas 
e socialdemocratas – e ele, confinado na França, num 
campo de internamento, como era chamado, com ou-
tros combatentes. No ano seguinte, o país foi invadido 
e ocupado pela Alemanha nazista, em 1942. Apolô-
nio escapou do campo, filiou-se ao Partido Comunista 
francês e entrou para o movimento da Resistência. Foi 
quando conheceu a mulher, Renée, ativista comunista, 
com quem viveu até o fim.

Voltou ao Brasil no final de 1946, com Dona Re-
neé, e o primeiro filho. Nessa época, o PCB, Partido 
Comunista do Brasil, voltara a ser legal. Presidiu a 
União da Juventude Comunista (UJC), que tinha como 
secretário-geral João Saldanha, depois jornalista e téc-
nico da Seleção Brasileira. Um ano depois, o PCB foi 
posto na ilegalidade, e a UJC, dissolvida. Novamente, 
Apolônio mergulhou na clandestinidade.

Apolônio e Reneé viveram na União Soviética de 
1954 a 1957, mesma época em que foram denuncia-
dos os crimes de Stálin, o ditador russo: foi quando o 

militante conseguiu superar o que chamava de “visão 
ilusória e fantasiosa do socialismo”. Ao retornar ao Bra-
sil, mesmo crítico do PC, Apolônio passou a escrever 
na revista do partido, Novos Rumos, e participou da 
sua comissão de educação, dando cursos de formação.

Com o golpe militar de 1964, ele defendeu a luta 
armada e fundou o Partido Comunista Brasileiro Re-
volucionário (PCBR). Enfrentando a ditadura, foi pre-
so e torturado em 1969. Um ano depois, um comando 
guerrilheiro sequestrou o embaixador alemão e, para 
libertá-lo, exigiu a soltura de 39 presos. Apolônio era 
um deles.

Exilado, foi para a Argélia e, depois, de volta para 
a França, onde viveu até a anistia política, em 1979 
– aí eu já começo a participar da história. De volta ao 
Brasil, participou da fundação do Partido dos Traba-
lhadores – nessa época eu era militante do movimen-
to estudantil na minha querida Oeiras e, depois, em 
Teresina, nos movimentos das comunidades de base 
da Igreja Católica, o que me deu uma bela formação 
–, em 1980, exatamente em 10 de fevereiro de 1980. 
No entanto, devido a seu descontentamento com os 
rumos do governo Lula, sua família não permitiu que 
a bandeira do PT fosse colocada sobre seu caixão, 
quando morreu.

Por serviços prestados na Resistência, foi con-
decorado com a Legião de Honra pelo governo da 
França. Pela luta na Espanha, recebeu a cidadania 
espanhola, nos anos 1990. Nessa mesma década, 
por recomendação médica, Apolônio afastou-se da 
militância política intensa. 

Conhecido pelo otimismo, a fala mansa e a poli-
dez, dedicou-se a escrever seu livro de memórias. O 
nome do livro é “Vale a Pena Sonhar”. 

Tentar resumir a vida de Apolônio em poucas 
linhas é simplesmente impossível. O máximo que se 
pode conseguir é um índice sobre ela. Comunista, 
Apolônio de Carvalho lutou, como eu disse, na Guerra 
Civil Espanhola e na resistência francesa contra a ocu-
pação nazista. No Brasil, lutou contra as ditaduras de 
Getúlio Vargas (1937-1945) e a dos regimes militares 
(1964-1984). Preso e enviado ao exílio em 1970, em 
troca da libertação do embaixador alemão, que havia 
sido sequestrado por guerrilheiros, voltou com a anistia 
e ajudou a fundar o Partido dos Trabalhadores (PT). 

Uma vida em luta:
Apolônio atravessou o século XX lutando pelas 

ideias em que acreditava. E foi um exemplo de militan-
te internacionalista. Em 1935, foi preso como membro 
da Aliança Nacional Libertadora (ANL), vivendo, com 
centenas de outros presos políticos, o drama retratado 
por Graciliano Ramos no livro “Memórias do Cárcere”. 
Expulso do Exército pela ditadura de Getúlio Vargas, 
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foi voluntário das Brigadas Internacionais que lutaram 
ao lado dos republicanos contra os fascistas na Guerra 
Civil espanhola. Depois foi combater na Resistência 
Francesa. Em dezembro de 1946, de volta ao Brasil, 
participou ativamente da vida política do País.

Há 50 anos, sua bravura foi reconhecida pela 
França, onde é considerado herói nacional. Apolônio 
foi chamado pelo escritor Jorge Amado, como eu dis-
se, de “um herói de três pátrias”. Foi casado por mais 
de 50 anos com a francesa Renée France e teve dois 
filhos, René-Louis e Raul, que permaneceram com ele 
até seu último suspiro.

O filho mais velho de Apolônio de Carvalho, René 
de Carvalho, disse que o pai será cremado no Crema-
tório do Caju no domingo. Disse também que o velório 
deverá ser realizado na Câmara de Vereadores do Rio 
de Janeiro.

Eu concluo dizendo que Apolônio foi um otimista 
incorrigível.

Em nota divulgada pelo Palácio do Planalto, o 
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, quando ele 
morreu, que recebeu com “enorme tristeza a notícia 
da morte do querido amigo e companheiro Apolônio 
de Carvalho”. Lula diz que a vida de Apolônio mostrou 
que vale a pena enfrentar a batalha pela igualdade e 
pela justiça social “em qualquer tempo e em qualquer 
lugar do mundo”. O ex-Presidente acrescenta que 
Apolônio era um otimista irreversível e que ensinou 
que a perseverança e a honestidade de propósito se-
rão sempre recompensados. Isso é dito numa nota à 
época em que Lula era Presidente, quando Apolônio 
faleceu. E, nessa nota, Lula classifica Apolônio como 
um dos maiores exemplos de bravura, de coragem e 
coerência da história brasileira.

Faço minhas as palavras do Presidente.
Sr. Presidente, eis a homenagem que faço ao 

meu Partido, lembrando esse bravo guerreiro, funda-
dor irreverente, alguém que enfrentou tantas batalhas, 
inclusive em relação ao Partido que ajudou a fundar, 
mostrando a necessidade de o nosso Partido se re-
vigorar. E quero, aos 32 anos do PT, fazer esse cha-
mamento ao meu Partido. É preciso que possamos, 
32 anos depois, ter um processo de revigoramento, 
ou seja, fazer a reconstrução de novas ideias, novas 
bandeiras, apostar fortemente na formação política, 
porque a missão ainda é muito grande.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) – Quero congratular-me com V. Exª, Sena-
dor Wellington Dias, pela linda história de Apolônio. Ele 
mesmo, na hora da morte, pediu que não colocassem 
a bandeira sobre o caixão e, mesmo assim, o então 

Presidente Lula fez uma homenagem, apesar das críti-
cas internas – importantes para a democracia interna. 

Fico feliz com os 32 anos do PT. Eu lembro que, 
quando era Deputado Estadual por meu Estado, Lula 
fez uma incursão lá em Criciúma, com os mineiros, 
começando a tirar nosso pessoal do PMDB para fun-
dar o PT. Eu nunca esqueço isso. E nós começamos 
a ficar um pouco preocupados. Mas veja como são 
as coisas: eram todos ligados ao PMDB, como V. Exª. 
Fico muito feliz.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – É 
verdade, com muito orgulho.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Eu ajudei a fundar o PMDB na minha 
história e tenho este caminho. Mas o PT, na verda-
de, vem dessa gênese. A origem praticamente é a 
mesma. E a discussão interna é muito importante. 
Amanhã vamos ter um grande encontro em que, com 
certeza, haverá discussões internas também. Isso é 
muito salutar. 

Meus cumprimentos a V. Exª, Senador, pela brilhan-
te vida desde menino lutando nas mesmas trincheiras.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 
19, de 7 de fevereiro de 2012, do Ministro de Estado 
da Educação, em resposta ao Requerimento nº 743, 
de 2011, de informações, do Senador Marcelo Crivella.

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
ao Requerente.

O requerimento vai ao arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) – Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:

Ofício nº 22/2012 – GLDBAG

Brasília , 9 de fevereiro de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senhor Pe-

dro Taques como membro suplente na Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional – CRE, 
em substituição ao Senador Acir Gurgacz, em vaga 
destinada ao Bloco de Apoio ao Governo. – Senador 
Walter Pinheiro, Líder do PT e do Bloco de Apoio 
ao Governo.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Será feita a substituição solicitada.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:
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Of. nº 8/2012 – GSCM

Brasília, 9 de fevereiro de 2012.

Assunto: Registro de Presença
Senhor Presidente,
Dirijo-me a Vossa Excelência, para solicitar o re-

gistro da minha presença no Senado Federal ,no dia 8 
de fevereiro de 2012, considerando que estive pela ma-

nhã na Comissão de Assuntos Sociais e à tarde estive 
em Plenário, inclusive presidindo a sessão, conforme 
demonstram os documentos anexos.

Sendo o que se apresenta para o momento, reno-
vo a Vossa Excelência protestos de elevada conside-
ração e distinguido apreço, não sem antes agradecer 
antecipadamente.

Atenciosamente, – Senador Casildo Maldaner.
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Agradeço as palavras de V. Exª.

A análise de V.Exª., Senador Inácio arruda, cha-
mou-me a atenção. Inclusive não sabia, o Brasil ex-
porta minério para China, para Coréia, para esses 
países todos, fazem trilhos e o Brasil compra trilhos 
de lá! Isso pra mim foi uma grande novidade. Se o mi-
nistério do Desenvolvimento estiver assistindo a isso, 
hoje, naturalmente vai convocar a vale do Rio Doce, 
a Companhia Siderúrgica Nacional para que possam 
encontrar algum caminho para nós, que temos tanta 
carência dessa logística no País.

O SR. HUMBERTO COSTA (bloco/PT – PE) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – pela ordem, com muita honra, o Se-
nador Humberto Costa antes de dar sequencia ao 
próximo orador.

O SR. HUMBERTO COSTA (bloco/PT – PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Só para pedir a V.Exª 
que registre o meu voto na Ordem do Dia como “sim”, 
favorável à condução do indicado ao Cadê.

Muito Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – O ofício que acaba de ser lido vai à pu-
blicação.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Encerrou-se ontem o prazo para apresen-
tação de emendas ao Projeto de Lei do Senado nº 122, 
de 2011 (nº 7.579/2010, na Casa de origem), de iniciativa 
da Presidência da República, que cria cargos na Carreira 
de Diplomata; altera o Anexo I da Lei nº 11.440, de 29 de 
dezembro de 2006; e cria cargos de Oficial de Chancelaria.

Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia opor-

tunamente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) – Encerrou-se ontem o prazo para apre-
sentação de emendas ao Projeto de Lei do Senado 
nº 60, de 2011, do Senador João Vicente Claudino, 
que dispõe sobre a exclusão do valor do Imposto so-
bre Produtos Industrializados (IPI) da base de cálculo 
da comissão do representante comercial autônomo.

Ao Projeto foi apresentada a Emenda nº 1-Plen.

É a seguinte a Emenda:
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – A matéria retorna à Comissão de As-
suntos Econômicos, para análise da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – A Presidência recebeu o Ofício n° 10, 
de 2012, da Comissão de Serviços de Infraestrutura, 
comunicando a aprovação de Substitutivo, ao Projeto 
de Lei do Senado n° 427, de 2009.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 10/2012-CI

Brasília, 9 de fevereiro de 2012

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91 do regimento Inter-

no do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão aprovou, em Decisão Terminativa, 
na reunião realizada no dia 9 de fevereiro do ano em 
curso Substitutivo ao projeto de Lei do Senado n º 427, 
de 2009, que “Acrescenta inciso ao caput do art. 8º 
da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, para tornar 
obrigatória a informação à Agencia Nacional de Águas 
(ANA), pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis (ANP), sobre poços perfurados em 
terra que não configurem descoberta comercial desses 
recursos energéticos, mas que demonstrem viabilidade 
para obtenção de água proveniente de aquíferos.”, de 
autoria da Senadora Rosalba Ciarlini.

A matéria irá a Turno  Suplementar na próxima 
reunião da Comissão, nos termos do art. 282, do Re-
gimento Interno do Senado Federal.

Respeitosamente, – Senadora Lúcia Vânia.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Com referência ao ofício lido, a Presi-
dência comunica ao Plenário que à matéria poderão 
ser oferecidas emendas até o encerramento da dis-
cussão, no turno suplementar, perante a Comissão de 
Serviços de Infraestrutura.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no 
art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que 
tenha sido interposto recurso, no sentido da aprecia-
ção, pelo Plenário, das seguintes matérias:

– Projeto de Lei do Senado nº 216, de 2004, do Se-
nador Alvaro Dias, que altera o art. 2º da Lei nº 
7.853, de 24 de outubro de 1989, dando priori-
dade de tramitação às causas judiciais em que 
seja parte pessoa portadora de deficiência;

– Projeto de Lei do Senado nº 628, de 2007, do Se-
nador Valdir Raupp, que exclui os juros recebidos 
ou creditados, a título de remuneração do capital 
próprio, da base de cálculo da Contribuição para 
o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financia-

mento da Seguridade Social, nas modalidades 
cumulativa e não-cumulativa;

– Projeto de Lei do Senado nº 83, de 2009, do Sena-
dor Raimundo Colombo, que altera as regras de 
premiação dos concursos de prognósticos sobre 
o resultado de sorteio de números;

– Projeto de Lei do Senado nº 27, de 2011, do Sena-
dor Lindbergh Farias, que altera a Lei nº 11.977, 
de 7 de julho de 2009, para assegurar aos mu-
nicípios a faculdade de direcionar integralmente 
as ações do Programa Minha Casa Minha Vida 
– PMCMV ao atendimento de famílias residentes 
em áreas de risco ou insalubres ou que tenham 
sido desabrigadas;

– Projeto de Lei do Senado nº 416, de 2011, do 
Senador Paulo Bauer, que dispõe sobre o paga-
mento em dobro do salário-família à segurada 
do regime geral de previdência social com filho 
em idade de zero a seis anos;

– Projeto de Lei do Senado nº 432, de 2011, da 
Senadora Ana Rita, que altera a Lei nº 6.766, 
de 19 de dezembro de 1979, que dispõe sobre 
o parcelamento do solo urbano e dá outras pro-
vidências, e a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 
2007, que estabelece diretrizes nacionais para 
o saneamento básico e dá outras providências, 
para estimular a adoção de medidas voltadas 
para o amortecimento e a retenção das águas 
pluviais em áreas urbanas; e 

– Projeto de Lei do Senado nº 721, de 2011, do Se-
nador Francisco Dornelles, que dá nova redação 
ao art. 57 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 
24 de agosto de 2001, para reduzir e escalonar, 
por faixa de receita bruta anual da pessoa jurí-
dica, o valor das multas por descumprimento de 
obrigação acessória criada com base no art. 16 
da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999.

Tendo sido apreciados terminativamente pelas 
Comissões competentes, os Projetos de Lei do Senado 
nºs 216, de 2004; 628, de 2007; 27, 416, 432 e 721, 
de 2011, aprovados, vão à Câmara dos Deputados; e 
o Projeto de Lei do Senado nº 83, de 2009, rejeitado, 
vai ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no 
art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que 
tenha sido interposto recurso, no sentido da aprecia-
ção, pelo Plenário, do Projeto de Lei da Câmara nº 
182, de 2010 (nº 491/2007, na Casa de origem, do 
Deputado Aelton Freitas), que altera os incisos III e IV 
do art. 5º da Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, 
que regulamenta a alínea c do inciso I do art. 159 da 
Constituição Federal, institui o Fundo Constitucional de 
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Financiamento do Norte – FNO, o Fundo Constitucio-
nal de Financiamento do Nordeste – FNE e o Fundo 
Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste – 
FCO e dá outras providências.

Tendo sido rejeitada, em apreciação terminativa, 
pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turis-
mo, a matéria vai ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no 
art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que 
tenha sido interposto recurso, no sentido da aprecia-
ção, pelo Plenário, das seguintes matérias:

– Projeto de Lei da Câmara n° 33, de 2009 (n° 
1.212/2003, na Casa de origem, do Deputado 
Luiz Bittencourt), que dispõe sobre o tratamen-
to preferencial aos idosos, aos portadores de 
deficiência e às gestantes em eventos culturais, 
artísticos, desportivos e similares; e

– Projeto de Lei da Câmara n° 30, de 2010 (n° 
3.355/2008, na Casa de origem, do Deputado 
Dr. Nechar), que obriga a divulgação do número 
de telefone da Polícia Rodoviária Federal.

Tendo sido aprovados terminativamente pela Co-
missão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, 
na forma dos substitutivos que apresenta, as matérias 
voltam à Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Sobre a mesa, projetos de lei que se-
rão lidos.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 13, DE 2012

Altera a Lei nº 9.615, de 24 de março 
de 1998, que institui normas gerais sobre 
desporto e dá outras providências, para 
tornar obrigatória a prestação de assis-
tência psicológica continuada aos atletas 
profissionais. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso III do art. 34 da Lei nº 9.615, de 

24 de março de 1998, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 34. ................................................
..............................................................
III − submeter os atletas profissionais 

aos exames médicos e clínicos necessários 
à prática desportiva, bem como lhes garantir 
assistência psicológica continuada.” (NR)

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

Justificação

A Lei nº 9.615, de 24 de março 1998 (Lei Pelé) 
estabelece que, para ser reconhecida como formadora 
e fazer jus a ressarcimento por transferência de atle-
tas, a entidade de prática desportiva deve preencher 
alguns requisitos. Entre eles, a obrigação de garantir 
assistência educacional, psicológica, médica e odon-
tológica, assim como alimentação, transporte e convi-
vência familiar (alínea “c” do § 2º do art. 29).

No entanto, essa determinação atinge apenas as 
entidades formadoras. A nosso ver, todos os clubes 
empregadores devem prestar assistência psicológica 
continuada a seus jogadores. Trata-se de providência 
fundamental para a formação e desempenho dos atle-
tas, que precisam ter boa saúde física e mental para 
enfrentar fortes doses de estresse e ansiedade nos 
momentos que antecedem e sucedem as competições. 

A ansiedade pode ser uma porta de entrada para 
as drogas e o álcool no meio esportivo, principalmente 
entre os jovens atletas. Um exemplo é o caso do joga-
dor Sócrates, recentemente falecido, que admitiu sofrer 
de ansiedade no ambiente esportivo, razão pela qual 
se tornou dependente do álcool.

Há que se considerar, por fim, que a falta de as-
sistência psicológica pode acarretar prejuízos não ape-
nas à pessoa do atleta, mas também ao seu clube, à 
sua família e às empresas patrocinadoras do esporte.

Essas as razões que nos levam a apresentar o 
presente projeto de lei, solicitando o apoio das Se-
nhoras Senadoras e dos Senhores Senadores para o 
acolhimento da proposta. – Senador Marcelo Crivella.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO DE 1998.

Institui normas gerais sobre desporto 
e dá outras providências

....................................................................................
Art. 29. A entidade de prática desportiva forma-

dora do atleta terá o direito de assinar com ele, a partir 
de 16 (dezesseis) anos de idade, o primeiro contrato 
especial de trabalho desportivo, cujo prazo não poderá 
ser superior a 5 (cinco) anos. 
....................................................................................

§ 2º É considerada formadora de atleta a entida-
de de prática desportiva que:

I – forneça aos atletas programas de treinamen-
to nas categorias de base e complementação educa-
cional; e

II – satisfaça cumulativamente os seguintes re-
quisitos: a) estar o atleta em formação inscrito por ela 
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na respectiva entidade regional de administração do 
desporto há, pelo menos, 1 (um) ano

b) comprovar que, efetivamente, o atleta em for-
mação está inscrito em competições oficiais; 

c) garantir assistência educacional, psicológi-
ca, médica e odontológica, assim como alimentação, 
transporte e convivência familiar; 
....................................................................................

Art. 34. São deveres da entidade de prática des-
portiva empregadora, em especial: 

I – registrar o contrato especial de trabalho des-
portivo do atleta profissional na entidade de adminis-
tração da respectiva modalidade desportiva; 

II – proporcionar aos atletas profissionais as con-
dições necessárias à participação nas competições 
desportivas, treinos e outras atividades preparatórias 
ou instrumentais; 

III – submeter os atletas profissionais aos exames 
médicos e clínicos necessários à prática desportiva.
....................................................................................

(Às Comissões de Assuntos Sociais; e 
de Educação, Cultura e Esporte, cabendo à 
última a decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 14, DE 2012

Estabelece direitos e garantias dos 
portadores de órteses, próteses e materiais 
implantáveis de uso médico ou odontológi-
co, dispõe sobre mecanismos de controle e 
monitoramento desses produtos, determina 
a notificação compulsória em caso de de-
feitos detectados e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei estabelece direitos e garantias 

dos portadores de órteses, próteses e materiais im-
plantáveis de uso médico ou odontológico, dispõe so-
bre mecanismos de controle e monitoramento desses 
produtos, determina a notificação compulsória em 
caso de defeitos detectados e dá outras providências.

Art. 2º São direitos e garantias dos portadores 
de órteses, próteses e materiais implantáveis de uso 
médico ou odontológico:

I – atendimento digno e de qualidade pelos profis-
sionais e estabelecimentos de saúde, incluindo 
serviços e instalações adequados à execução 
dos procedimentos médicos e odontológicos;

II – segurança de que a fabricação das órteses, pró-
teses e materiais implantáveis segue, rigorosa-
mente, as normas técnicas e boas práticas de 
fabricação, e de que os materiais utilizados são 
biocompatíveis, biofuncionais, bioinertes, atóxicos 

e, quando for o caso, mecanicamente adequados 
para substituírem tecidos e órgãos humanos;

III – acesso a informações sobre os produtos e suas 
características essenciais, incluindo especifica-
ções técnicas e riscos que possam apresentar 
à saúde, em linguagem acessível;

IV – substituição gratuita de produtos implantados de-
feituosos ou que não estejam em conformidade 
com as especificações técnicas constantes de 
seu registro oficial, tenham sido eles implanta-
dos, originalmente, com finalidade estética ou 
reparadora;

V – acompanhamento médico ou odontológico para 
pessoas portadoras de órteses, próteses ou 
materiais implantáveis que estejam sob investi-
gação sanitária; 

VI – acesso facilitado às esferas administrativas e ju-
diciais competentes, para assegurar o cumpri-
mento no disposto nesta Lei.

§ 1º Serão estabelecidos protocolos clínicos e 
diretrizes terapêuticas, com a participação das entida-
des da área de especialização, para fins de avaliação, 
diagnóstico, conduta e acompanhamento médico ou 
odontológico dos casos a que se referem os incisos 
IV e V do caput.

§ 2º Para efeitos do inciso IV do caput, o acom-
panhamento clínico, os exames complementares, o 
procedimento médico ou odontológico de substituição 
e o produto substituto serão oferecidos pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS) e pelas operadoras de planos 
privados de assistência à saúde, conforme o proce-
dimento cirúrgico originário tenha sido realizado pelo 
SUS ou pela rede privada suplementar.

§ 3º O disposto no inciso IV do caput se aplica 
no caso de produtos que forem comprovados como 
nocivos à saúde pela autoridade sanitária, mesmo que 
fossem considerados seguros à época do procedimento.

Art. 3º O implante cirúrgico de órteses, próteses 
e materiais implantáveis de uso médico ou odontoló-
gico só poderá ser realizado por estabelecimento de 
saúde, público ou privado, e por profissionais previa-
mente autorizados por órgão de direção do Sistema 
Único de Saúde.

Parágrafo único. As instituições referidas no ca-
put manterão registros dos implantes cirúrgicos reali-
zados, contendo o nome do paciente e seu prontuário 
médico ou odontológico, número de registro e código 
identificador do produto implantado, data da cirurgia, 
nome e assinatura do cirurgião responsável.

Art. 4º O registro de órteses, próteses e materiais 
implantáveis de uso médico ou odontológico, para fins 
de produção, importação, comercialização ou distri-
buição fica condicionado à aprovação do produto em 
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procedimentos de análise de qualidade, à emissão de 
certificado de cumprimento de boas práticas de fabri-
cação e à existência de mecanismo de rastreabilidade, 
definidos na forma do regulamento.

§ 1º Não serão registrados produtos que tenham, 
em sua composição, materiais que não sejam reco-
nhecidamente biocompatíveis, biofuncionais, bioiner-
tes, atóxicos e, quando for o caso, mecanicamente 
adequados para substituírem tecidos e partes do or-
ganismo humano.

§ 2º Aplicam-se ao registro de órteses, próteses 
e materiais implantáveis de uso médico ou odontoló-
gico, as disposições contidas nos artigos 12 a 15 da 
Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976.

Art. 5º As informações a que se refere o inciso III do 
art. 2º deverão constar de documento que acompanhará 
a importação, a distribuição, a comercialização e a utiliza-
ção final dos produtos, emitido conforme o regulamento.

Art. 6º Fica instituído o Cadastro Nacional de 
Implantes Cirúrgicos, que agregará informações so-
bre unidades de saúde autorizadas, produtos, casos 
e notificações de defeitos, além de outras informações 
pertinentes, na forma do regulamento.

Art. 7º Os casos de defeito detectado por profis-
sionais ou serviços de saúde em órtese, prótese ou 
material implantável de uso médico ou odontológico são 
de notificação compulsória às autoridades sanitárias.

§ 1º Recebida a notificação, a autoridade sani-
tária é obrigada a proceder à investigação pertinente 
para verificar a conformidade do produto às suas es-
pecificações técnicas e identificar as causas do defeito.

§ 2º O portador do produto com defeito tem o di-
reito de conhecer os resultados conclusivos da inves-
tigação técnica procedida pela autoridade sanitária.

Art. 8º Em casos determinados, a autoridade sa-
nitária poderá estabelecer procedimentos específicos 
de retirada e análise do produto implantado, a fim de 
obter informações que possam subsidiar a investiga-
ção das causas do defeito.

Art. 9º A responsabilidade do fabricante e do 
produtor, nacional ou estrangeiro, do importador e do 
comerciante de órteses, próteses ou materiais implan-
táveis de uso médico ou odontológico, pela reparação 
dos danos causados à saúde, por produto defeituoso, 
não depende da existência de culpa, nos termos da 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de 
Defesa do Consumidor.

Art. 10. A inobservância das disposições desta 
Lei constitui infração sanitária punível nos termos da 
Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, sem prejuízo 
das sanções penais e civis cabíveis.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor após decorridos 
cento e oitenta dias de sua publicação oficial.

Justificação

Os implantes de próteses e outros materiais de 
uso médico ou odontológico, assim como a utilização 
de órteses, têm contribuído, de forma crescente, com 
a melhoria da qualidade de vida das pessoas, espe-
cialmente com o desenvolvimento de novos materiais 
e o avanço da tecnologia. O mercado internacional 
de implantes cirúrgicos mobiliza bilhões de dólares 
na comercialização desses produtos. No Brasil, uma 
grande parte desse mercado é movimentada pelo Sis-
tema Único de Saúde. O País, no entanto, ainda não 
possui legislação que regule de forma específica os 
direitos dos portadores e que estabeleça mecanismos 
próprios de controle de qualidade e monitoramento da 
utilização desses produtos.

Na medida em que o uso de órteses, prótese e 
outros materiais implantáveis torna-se mais comum no 
país, faz-se necessário o Estado exercer um controle 
mais severo e contínuo sobre esses produtos. Não é 
raro a autoridade sanitária – Anvisa – identificar pro-
dutos com problemas técnicos que podem ocasionar 
graves prejuízos à saúde dos portadores que deles 
se utilizam. Em 30 de dezembro de 2011, as próteses 
mamárias importadas das marcas PIP (Poli Implant 
Prothese) e Rofil tiveram seu registro cancelado pela 
Anvisa. O caso recebeu grande atenção dos meios de 
comunicação. Em 26 de janeiro de 2012, a Anvisa sus-
pendeu 156 lotes de implantes ortopédicos (próteses 
de fêmur, tíbia, cabeça do fêmur e outros materiais) 
fabricados por uma empresa nacional.

O cancelamento do registro ou a suspensão de 
produtos de uso médico ou odontológico, pela auto-
ridade sanitária, em razão de riscos que apresentem 
à saúde, deixa os portadores de órteses, próteses e 
materiais implantáveis apreensivos quanto ao risco a 
que possam estar submetidos e inseguros quanto às 
possibilidades de tratamento a que terão acesso. Daí 
a importância de se prever, em lei, expressamente, 
os direitos dos portadores desses produtos, entre os 
quais o de segurança quanto à adoção das melhores 
práticas de fabricação e quanto ao uso de materiais 
adequados na composição dos produtos, assim como 
o de acesso a informações sobre os produtos, incluindo 
suas características essenciais e riscos que possam 
apresentar à saúde.

O projeto assegura, ainda, o direito de substitui-
ção de produtos implantados defeituosos ou que não 
estejam em conformidade com as especificações téc-
nicas constantes de seu registro oficial. É o caso da 
fraude ocorrida com as próteses mamárias importadas 
das marcas PIP (Poli Implant Prothese) e Rofil. Nessas 
situações, não importa se o implante originário teve 
finalidade estética ou reparadora, a cirurgia de substi-

343ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



01586 Sexta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012

tuição, assim como a nova prótese, deve ser oferecida 
pelo SUS ou pelo plano privado de assistência à saúde, 
conforme o caso. Caso ainda não haja certeza do risco 
que o produto possa causar à saúde, os portadores 
passam a ter direito a um acompanhamento médico 
específico, tudo de acordo com protocolos clínicos e 
diretrizes terapêuticas elaboradas com a participação 
das entidades médicas e odontológicas da área de 
especialização.

O aprimoramento dos mecanismos de controle 
de qualidade das órteses, próteses e materiais implan-
táveis passa pelo condicionamento do registro desses 
produtos à realização de testes de qualidade e à emis-
são de certificado de cumprimento de boas práticas de 
fabricação. O projeto veda o registro de produtos com-
postos por materiais que não sejam, reconhecidamente, 
biocompatíveis, biofuncionais, bioinertes, atóxicos e, 
quando for o caso, mecanicamente adequados para 
substituírem tecidos e partes do organismo humano.

O controle de qualidade também é exercido pelo 
consumidor, ao exercer seu poder de compra, na me-
dida em que tenha acesso a informações claras e 
completas sobre o produto, inclusive especificações 
técnicas e riscos que possam apresentar à saúde. Por 
esse motivo, o projeto prevê que um documento que 
contenha tais informações acompanhe a vida útil do 
produto, desde sua fabricação até seu consumo final.

As inovações propostas para aprimorar os me-
canismos de monitoramento incluem a criação do Ca-
dastro Nacional de Implantes Cirúrgicos e a obrigação 
de os estabelecimentos de saúde manterem registro 
dos implantes cirúrgicos realizados, incluindo nome 
do paciente e seu prontuário, número de registro e 
código identificador do produto implantado, data da 
cirurgia, nome e assinatura do cirurgião responsável. 
Esses instrumentos buscam viabilizar o rastreamento 
dos produtos utilizados, o que permite tornar mais ágil 
a resposta do poder público, sempre que forem identi-
ficados casos de produtos defeituosos, e facilita a vida 
dos usuários que precisam resgatar informações de 
seu interesse.

As falhas em produtos implantados podem ser 
desencadeadas por vários fatores, como erros de pro-
jeto, de fabricação do produto, de seleção de material 
ou no procedimento cirúrgico; falhas na reparação 
do osso; uso impróprio; ou, ainda, pela combinação 
desses fatores. Durante a cirurgia de substituição do 
componente defeituoso, podem ser obtidas muitas in-
formações úteis à elucidação das causas do defeito 
do implante. Para isso, é preciso que alguns procedi-
mentos investigativos sejam observados. De acordo 
com Cesar R. de Farias Azevedoe Eduardo Hippert Jr., 

“... existe nos países desenvolvidos uma 
legislação sanitária adequada, mecanismos 
reguladores e normas técnicas específicas, 
como por exemplo da ASTM (American Socie-
ty for Testing and Materials) e da ISO (Inter-
national Organization for Standartization),
para guiar os procedimentos de retirada, noti-
ficação e análise dos implantes que falharam. 
Estudos realizados na década de 60, nos Es-
tados Unidos, apontavam um índice de falha 
em implantes metálicos de aproximadamente 
5% (Martz, 1967, apud Dumblenton & Miller, 
1975), e outra estimativa americana da década 
de 70, apontava um índice inferior a 1% para os 
implantes mais comuns (Black, 1976). Dados 
atuais apontam, por exemplo, índice de falha 
em implantes de quadril em torno de 0,01%. 
Nesse caso, um aumento do índice de falhas 
para 0,03% motivou o recall das peças pelas 
agências reguladoras dos Estados Unidos e 
Europa (FDA, 2001; MDA, 2001).” (Cad. Saú-
de Pública, Rio de Janeiro, 18(5):1347-1358, 
set-out, 2002)

A melhoria nos indicadores de falhas nos implan-
tes metálicos verificada nos Estados Unidos está dire-
tamente associada à observação de procedimentos de 
retirada, notificação e análise. As normas internacionais 
da ASTM (American Society for Testing and Materials), 
por exemplo, “recomendam que, durante a reoperação, 
a equipe médica deva fotografar o local antes e depois 
da retirada do implante; obter amostras para exames 
microbiológicos e histológicos; retirar cuidadosamente 
o implante, preservando as superfícies danificadas e 
de fratura; identificar todos os componentes e promo-
ver a esterilização das peças”, entre outras medidas e 
procedimentos. Entre estes está a análise do material 
por uma equipe multidisciplinar e a alimentação de um 
banco de dados gerido pelo Instituto Nacional de Saú-
de dos Estados Unidos (National Institute of Health), 
em apoio a um programa de melhoria aos implantes 
médicos. (C. R. Azevedo e E. Hippert Jr, idem)

É nesse sentido que o projeto prevê a notificação 
compulsória de casos de defeitos detectados, além da 
possibilidade de se estabelecerem procedimentos es-
pecíficos de retirada e análise do produto implantado, 
se úteis para a obtenção de informações que ajudem 
a esclarecer as causas do defeito. O objetivo dessas 
propostas não é apenas o de propiciar uma resposta 
ao caso individual, para apuração de responsabilidades 
e apuração das sanções cabíveis, mas, fundamental-
mente, o de viabilizar estudos estatísticos que apontem 
para as principais causas, os índices de falhas, os cus-
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tos , entre outras informações que possam subsidiar a 
definição de medidas preventivas e de ações setoriais.

Finalmente, cumpre observar que a proteção mais 
efetiva à saúde dos portadores de órteses, próteses e 
materiais implantáveis de uso médico e odontológico evi-
tará despesas públicas com a substituição precoce de 
implantes e materiais inadequados ao uso humano. Afinal, 
evitar um custo extra para o SUS é, em última análise, 
evitar um custo extra para toda a sociedade que o financia.

Ante o exposto, considerando importância do tema 
e sua relevância crescente no âmbito da saúde, solici-
to o apoio dos nobres Parlamentares para a aprovação 
do presente Projeto de Lei. – Senador Antonio Carlos 
Valadares.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI No 6.360, DE 23 DE SETEMBRO DE 1976.

Dispõe sobre a Vigilância Sanitária a 
que ficam sujeitos os Medicamentos, as 
Drogas, os Insumos Farmacêuticos e Cor-
relatos, Cosméticos, Saneantes e Outros 
Produtos, e dá outras Providências.

O Presidente da República:Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
....................................................................................

TÍTULO II
Do Registro

Art. 12. Nenhum dos produtos de que trata esta 
Lei, inclusive os importados, poderá ser industrializa-
do, exposto à venda ou entregue ao consumo antes 
de registrado no Ministério da Saúde.

§ 1º O registro a que se refere este artigo terá 
validade por 5 (cinco) anos e poderá ser revalidado 
por períodos iguais e sucessivos, mantido o número 
do registro inicial.

§ 2º Excetua-se do disposto no parágrafo ante-
rior a validade do registro e da revalidação do registro 
dos produtos dietéticos, cujo prazo é de 2 (dois) anos.

§ 3º O registro será concedido no prazo máximo 
de 90 (noventa) dias, a contar da data de entrega do 
requerimento, salvo nos casos de inobservância desta 
Lei ou de seus regulamentos.

§ 4º Os atos referentes ao registro e à revalidação 
do registro somente produzirão efeitos a partir da data 
da publicação no “Diário Oficial” da União.

§ 5º A concessão do registro e de sua revalidade, 
e as análises prévia e de controle, quando for o caso, 
ficam sujeitas ao pagamento de preços públicos, re-
ferido no Art. 82.

§ 6º A revalidação do registro deverá ser requerida 
no primeiro semestre do último ano do qüinqüênio de 

validade, considerando-se automaticamente revalida-
do, independentemente de decisão, se não houver sido 
esta proferida até a data do término daquela.

§ 7º Será declarada a caducidade do registro do 
produto cuja revalidação não tenha sido solicitada no 
prazo referido no § 6º deste artigo.

§ 8º Não será revalidado o registro do produto que 
não for industrializado no primeiro período de validade.

§ 9º Constará obrigatoriamente do registro de 
que trata este artigo a fórmula da composição do pro-
duto, com a indicação dos ingredientes utilizados e 
respectiva dosagem.

Art. 13. Qualquer modificação de fórmula, alte-
ração de elementos de composição ou de seus quan-
titativos, adição, subtração ou inovação introduzida 
na elaboração do produto, dependerá de autorização 
prévia e expressa do Ministério da Saúde e será desde 
logo averbada no registro.

Art. 14. Ficam excluídos das exigências previstas 
nesta Lei, os nomes ou designações de fantasia dos 
produtos licenciados e industrializados anteriormente à 
sua vigência. (Redação dada pelo Decreto nº 6.480, de 
1.12.1977)

Art. 15. O registro dos produtos de que trata esta 
Lei será negado sempre que não atendidas as condições, 
as exigências e os procedimentos para tal fim previstos 
em Lei, regulamento ou instrução do órgão competente.
....................................................................................

Brasília, 23 de setembro de 1976; 155º da Inde-
pendência e 88º da República. – ERNESTO GEISEL, 
Paulo de Almeida Machado.

LEI Nº 6.437, DE 20 DE AGOSTO DE 1977.

Configura infrações à Legislação Sa-
nitária Federal, estabelece as sanções res-
pectivas, e dá outras providências.

O Presidente da República , faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

TÍTULO I
Das Infrações e Penalidades

Art. . 1º As infrações à legislação sanitária federal, 
ressalvadas as previstas expressamente em normas 
especiais, são as configuradas na presente Lei.

Art. . 2º  Sem prejuízo das sanções de natureza 
civil ou penal cabíveis, as infrações sanitárias serão 
punidas, alternativa ou cumulativamente, com as pe-
nalidades de: 

I – advertência; 
II – multa; 
III – apreensão de produto; 
IV – inutilização de produto; 
V – interdição de produto; 
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VI – suspensão de vendas e/ou fabricação de 
produto; 

VII – cancelamento de registro de produto; 
VIII – interdição parcial ou total do estabeleci-

mento; 
IX – proibição de propaganda; (Redação dada 

pela Lei nº 9.695, de 1998)
X – cancelamento de autorização para funciona-

mento da empresa; (Redação dada pela Lei nº 9.695, 
de 1998)

XI – cancelamento do alvará de licenciamento 
de estabelecimento; (Redação dada pela Lei nº 9.695, 
de 1998)

XI-A – intervenção no estabelecimento que re-
ceba recursos públicos de qualquer esfera. (Incluído
pela Lei nº 9.695, de 1998)

§ 1o-A. A pena de multa consiste no pagamento 
das seguintes quantias: (Incluído pela Lei nº 9.695, 
de 1998)

I – nas infrações leves, de R$ 2.000,00 (dois mil 
reais) a R$ 20.000,00 (vinte mil reais); (Incluído pela 
Lei nº 9.695, de 1998)

II – nas infrações graves, de R$ 20.000,00 (vinte 
mil reais) a R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais); (Inclu-
ído pela Lei nº 9.695, de 1998)

III – nas infrações gravíssimas, de R$ 50.000,00 
(cinqüenta mil reais) a R$ 200.000,00 (duzentos mil 
reais). (Incluído pela Lei nº 9.695, de 1998)

§ 1o-B. As multas previstas neste artigo serão 
aplicadas em dobro em caso de reincidência. (Incluído
pela Lei nº 9.695, de 1998)

§ 1o-C. Aos valores das multas previstas nesta Lei 
aplicar-se-á o coeficiente de atualização monetária refe-
rido no parágrafo único do art. 2o da Lei no 6.205, de 29 
de abril de 1975. (Incluído pela Lei nº 9.695, de 1998)

§ 1o-D. Sem prejuízo do disposto nos arts. 4o e 6o

desta Lei, na aplicação da penalidade de multa a au-
toridade sanitária competente levará em consideração 
a capacidade econômica do infrator. (Incluído pela Lei 
nº 9.695, de 1998)

XII - imposição de mensagem retificadora; (In-
cluído pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001)

XIII - suspensão de propaganda e publicidade. 
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001)

§ 1º A pena de multa consiste no pagamento das 
seguintes quantias: (Incluído pela Medida Provisória 
nº 2.190-34, de 2001)

I - nas infrações leves, de R$ 2.000,00 (dois mil 
reais) a R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais); (In-
cluído pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001)

II - nas infrações graves, de R$ 75.000,00 (setenta 
e cinco mil reais) a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); 
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001)

III - nas infrações gravíssimas, de R$ 200.000,00 
(duzentos mil reais) a R$ 1.500.000,00 (um milhão e 
quinhentos mil reais). (Incluído pela Medida Provisória 
nº 2.190-34, de 2001)

§ 2o As multas previstas neste artigo serão aplica-
das em dobro em caso de reincidência. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001)

§ 3o Sem prejuízo do disposto nos arts. 4o e 6o

desta Lei, na aplicação da penalidade de multa a au-
toridade sanitária competente levará em consideração 
a capacidade econômica do infrator. (Incluído pela Me-
dida Provisória nº 2.190-34, de 2001)

Art. . 3º O resultado da infração sanitária é im-
putável a quem lhe deu causa ou para ela concorreu. 

§ 1º Considera-se causa a ação ou omissão sem 
a qual a infração não teria ocorrido. 

§ 2º Exclui a imputação de infração a causa decor-
rente de força maior ou proveniente de eventos naturais 
ou circunstâncias imprevisíveis, que vier a determinar 
avaria, deterioração ou alteração de produtos ou bens 
do interesse da saúde pública.

Art. . 4º As infrações sanitárias classificam-se em: 
I – leves, aquelas em que o infrator seja benefi-

ciado por circunstância atenuante; 
II – graves, aquelas em que for verificada uma 

circunstância agravante; 
III – gravíssimas, aquelas em que seja verificada a 

existência de duas ou mais circunstâncias agravantes. 
Art. 5o A intervenção no estabelecimento, prevista 

no inciso XI-A do art. 2o, será decretada pelo Ministro 
da Saúde, que designará interventor, o qual ficará in-
vestido de poderes de gestão, afastados os sócios, ge-
rentes ou diretores que contratual ou estatutariamente 
são detentores de tais poderes e não poderá exceder 
a cento e oitenta dias, renováveis por igual período. 
(Redação dada pela Lei nº 9.695, de 1998)

§ 1o Da decretação de intervenção caberá pedido 
de revisão, sem efeito suspensivo, dirigido ao Ministro 
da Saúde, que deverá apreciá-lo no prazo de trinta dias. 
(Redação dada pela Lei nº 9.695, de 1998)

§ 2o Não apreciado o pedido de revisão no prazo 
assinalado no parágrafo anterior, cessará a interven-
ção de pleno direito, pelo simples decurso do prazo. 
(Redação dada pela Lei nº 9.695, de 1998)

§ 2o-A. Ao final da intervenção, o interventor apre-
sentará prestação de contas do período que durou a 
intervenção. (Incluído pela Lei nº 9.695, de 1998)

Art. 6º Para a imposição da pena e a sua gradu-
ação, a autoridade sanitária levará em conta: 

I – as circunstâncias atenuantes e agravantes; 
II – a gravidade do fato, tendo em vista as suas 

conseqüências para a saúde pública; 
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III – os antecedentes do infrator quanto às nor-
mas sanitárias. 

Art. . 7º São circunstâncias atenuantes: 
I – a ação do infrator não ter sido fundamental 

para a consecução do evento; 
II – a errada compreensão da norma sanitária, 

admitida como excusável, quanto patente a incapaci-
dade do agente para atender o caráter ilícito do fato;

III – o infrator, por espontânea vontade, imediata-
mente, procurar reparar ou minorar as conseqüências 
do ato lesivo à saúde pública que lhe for imputado; 

IV – ter o infrator sofrido coação, a que podia re-
sistir, para a prática do ato; 

V – ser o infrator primário, e a falta cometida, de 
natureza leve. 

Art. . 8º São circunstâncias agravantes: 
I – ser o infrator reincidente; 
II – ter o infrator cometido a infração para obter 

vantagem pecuniária decorrente do consumo pelo pú-
blico do produto elaborado em contrário ao disposto 
na legislação sanitária; 

III – o infrator coagir outrem para a execução 
material da infração; 

IV – ter a infração conseqüências calamitosas à 
saúde pública; 

V – se, tendo conhecimento de ato lesivo à saú-
de pública, o infrator deixar de tomar as providências 
de sua alçada tendentes a evitá-lo; 

VI – ter o infrator agido com dolo, ainda que even-
tual fraude ou má fé. 

Parágrafo único – A reincidência específica torna o 
infrator passível de enquadramento na penalidade má-
xima e a caracterização da infração como gravíssima. 

Art. 9º Havendo concurso de circunstâncias ate-
nuantes e agravantes à aplicação da pena será con-
siderada em razão das que sejam preponderantes. 

Art. 10. São infrações sanitárias: 
I – construir, instalar ou fazer funcionar, em qual-

quer parte do território nacional, laboratórios de produ-
ção de medicamentos, drogas, insumos, cosméticos, 
produtos de higiene, dietéticos, correlatos, ou quaisquer 
outros estabelecimentos que fabriquem alimentos, aditi-
vos para alimentos, bebidas, embalagens, saneantes e 
demais produtos que interessem à saúde pública, sem 
registro, licença e autorizações do órgão sanitário com-
petente ou contrariando as normas legais pertinentes: 

pena – advertência, interdição, cancelamento de 
autorização e de licença, e/ou multa. 

II – construir, instalar ou fazer funcionar hospitais, 
postos ou casas de saúde, clínicas em geral, casas 
de repouso, serviços ou unidades de saúde, estabe-
lecimentos ou organizações afins, que se dediquem 
à promoção, proteção e recuperação da saúde, sem 

licença do órgão sanitário competente ou contrariando 
normas legais e regulamentares pertinentes: 

pena – advertência, interdição, cancelamento da 
licença e/ou multa. 

III – instalar ou manter em funcionamento consul-
tórios médicos, odontológicos e de pesquisas clínicas, 
clínicas de hemodiálise, bancos de sangue, de leite 
humano, de olhos, e estabelecimentos de atividades 
afins, institutos de esteticismo, ginástica, fisioterapia e 
de recuperação, balneários, estâncias hidrominerais, 
termais, climatéricas, de repouso, e congêneres, ga-
binetes ou serviços que utilizem aparelhos e equipa-
mentos geradores de raios X, substâncias radioativas, 
ou radiações ionizantes e outras, estabelecimentos, 
laboratórios, oficinas e serviços de ótica, de aparelhos 
ou materiais óticos, de prótese dentária, de aparelhos 
ou materiais para uso odontológico, ou explorar ativi-
dades comerciais, industriais, ou filantrópicas, com a 
participação de agentes que exerçam profissões ou 
ocupações técnicas e auxiliares relacionadas com a 
saúde, sem licença do órgão sanitário competente ou 
contrariando o disposto nas demais normas legais e 
regulamentares pertinentes: (Redação dada pela Lei 
nº 9.695 de 1998)

Pena – advertência, intervenção, interdição, can-
celamento da licença e/ou multa; (Redação dada pela 
Lei nº 9.695 de 1998)

IV – extrair, produzir, fabricar, transformar, prepa-
rar, manipular, purificar, fracionar, embalar ou reemba-
lar, importar, exportar, armazenar, expedir, transportar, 
comprar, vender, ceder ou usar alimentos, produtos 
alimentícios, medicamentos, drogas, insumos farma-
cêuticos, produtos dietéticos, de higiene, cosméticos, 
correlatos, embalagens, saneantes, utensílios e apa-
relhos que interessem à saúde pública ou individual, 
sem registro, licença, ou autorizações do órgão sanitário 
competente ou contrariando o disposto na legislação 
sanitária pertinente: 

pena – advertência, apreensão e inutilização, in-
terdição, cancelamento do registro, e/ou multa; 

V – fazer propaganda de produtos sob vigilância 
sanitária, alimentos e outros, contrariando a legisla-
ção sanitária: 

pena – advertência, proibição de propaganda, 
suspensão de venda, imposição de mensagem re-
tificadora, suspensão de propaganda e publicidade 
e multa. (Redação dada pela Medida Provisória nº 
2.190-34, de 2001)

VI – deixar, aquele que tiver o dever legal de fazê-
-lo, de notificar doença ou zoonose transmissível ao 
homem, de acordo com o que disponham as normas 
legais ou regulamentares vigentes: 

Pena – advertência, e/ou multa; 
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VII – impedir ou dificultar a aplicação de medidas 
sanitárias relativas às doenças transmissíveis e ao sa-
crifício de animais domésticos considerados perigosos 
pelas autoridades sanitárias: 

pena – advertência, e/ou multa; 
VIII – reter atestado de vacinação obrigatória, 

deixar de executar, dificultar ou opor-se à execução de 
medidas sanitárias que visem à prevenção das doen-
ças transmissíveis e sua disseminação, à preservação 
e à manutenção da saúde: 

pena – advertência, interdição, cancelamento de 
licença ou autorização, e/ou multa; 

IX – opor-se à exigência de provas imunológicas 
ou à sua execução pelas autoridades sanitárias: 

pena – advertência, e/ou multa; 
X – obstar ou dificultar a ação fiscalizadora das 

autoridades sanitárias competentes no exercício de 
suas funções: 

Pena – advertência, intervenção, interdição, can-
celamento de licença e/ou multa; (Redação dada pela 
Lei nº 9.695 de 1998)

XI – aviar receita em desacordo com prescrições 
médicas ou determinação expressa de lei e normas 
regulamentares: 

pena – advertência, interdição, cancelamento de 
licença, e/ou multa; 

XII – fornecer, vender ou praticar atos de comér-
cio em relação a medicamentos, drogas e correlatos 
cuja venda e uso dependam de prescrição médica, 
sem observância dessa exigência e contrariando as 
normas legais e regulamentares: 

pena – advertência, interdição, cancelamento da 
licença, e/ou multa; 

XIII – retirar ou aplicar sangue, proceder a ope-
rações de plasmaferese, ou desenvolver outras ativi-
dades hemoterápicas, contrariando normas legais e 
regulamentares: 

Pena – advertência, intervenção, interdição, can-
celamento da licença e registro e/ou multa; (Redação
dada pela Lei nº 9.695 de 1998)

XIV – exportar sangue e seus derivados, pla-
centas, órgãos, glândulas ou hormônios, bem como 
quaisquer substâncias ou partes do corgo humano, 
ou utilizá-los contrariando as disposições legais e re-
gulamentares: 

Pena – advertência, intervenção, interdição, can-
celamento de licença e registro e/ou multa; (Redação
dada pela Lei nº 9.695 de 1998)

XV – rotular alimentos e produtos alimentícios ou 
bebidas bem como medicamentos, drogas, insumos 
farmacêuticos, produtos dietéticos, de higiene, cos-
méticos, perfumes, correlatos, saneantes, de correção 

estética e quaisquer outros contrariando as normas 
legais e regulamentares: 

Pena – advertência, inutilização, interdição, e/
ou multa; 

XVI – alterar o processo de fabricação dos pro-
dutos sujeitos a controle sanitário, modificar os seus 
componentes básicos, nome, e demais elementos 
objeto do registro, sem a necessária autorização do 
órgão sanitário competente: 

Pena – advertência, interdição, cancelamento do 
registro da licença e autorização, e/ou multa; 

XVII – reaproveitar vasilhames de saneantes, seus 
congêneres e de outros produtos capazes de serem 
nocivos à saúde, no envasilhamento de alimentos, be-
bidas, refrigerantes, produtos dietéticos, medicamentos, 
drogas, produtos de higiene, cosméticos e perfumes: 

Pena – advertência, apreensão, inutilização, in-
terdição, cancelamento do registro, e/ou multa; 

XVIII - importar ou exportar, expor à venda ou 
entregar ao consumo produtos de interesse à saúde 
cujo prazo de validade tenha se expirado, ou apor-lhes 
novas datas, após expirado o prazo; (Redação dada 
pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001)

Pena – advertência, apreensão, inutilização, in-
terdição, cancelamento do registro, da licença e da 
autorização, e/ou multa. 

XIX – industrializar produtos de interesse sani-
tário sem a assistência de responsável técnico, legal-
mente habilitado: 

Pena – advertência, apreensão, inutilização, in-
terdição, cancelamento do registro, e/ou multa; 

XX – utilizar, na preparação de hormônios, órgãos 
de animais doentes, estafados ou emagrecidos ou que 
apresentem sinais de decomposição no momento de 
serem manipulados: 

Pena – advertência, apreensão, inutilização, in-
terdição, cancelamento do registro, da autorização e 
da licença, e/ou multa; 

XXI – comercializar produtos biológicos, imuno-
terápicos e outros que exijam cuidados especiais de 
conservação, preparação, expedição, ou transporte, 
sem observância das condições necessárias à sua 
preservação: 

Pena – advertência, apreensão, inutilização, in-
terdição, cancelamento do registro, e/ou multa; 

XXII – aplicação, por empresas particulares, de 
raticidas cuja ação se produza por gás ou vapor, em 
galerias, bueiros, porões, sótãos ou locais de possível 
comunicação com residências ou freqüentados por 
pessoas e animais: 

Pena – advertência, interdição, cancelamento de 
licença e de autorização, e/ou multa; 
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XXIII – descumprimento de normas legais e regu-
lamentares, medidas, formalidades e outras exigências 
sanitárias pelas empresas de transportes, seus agentes 
e consignatários, comandantes ou responsáveis dire-
tos por embarcações, aeronaves, ferrovias, veículos 
terrestres, nacionais e estrangeiros: 

Pena – advertência, interdição, e/ou multa; 
XXIV – inobservância das exigências sanitárias 

relativas a imóveis, pelos seus proprietários, ou por 
quem detenha legalmente a sua posse: 

Pena – advertência, interdição, e/ou multa; 
XXV – exercer profissões e ocupações relaciona-

das com a saúde sem a necessária habilitação legal: 
Pena – interdição e/ou multa; 
XXVI – cometer o exercício de encargos relacio-

nados com a promoção, proteção e recuperação da 
saúde a pessoas sem a necessária habilitação legal: 

Pena – interdição, e/ou multa; 
XXVII – proceder à cremação de cadáveres, ou uti-

lizá-los, contrariando as normas sanitárias pertinentes: 
Pena – advertência, interdição, e/ou multa; 
XXVIII – fraudar, falsificar ou adulterar alimentos, 

inclusive bebidas, medicamentos, drogas, insumos 
farmacêuticos, correlatos, comésticos, produtos de 
higiene, dietéticos, saneantes e quaisquer outros que 
interessem à saúde pública: 

pena – advertência, apreensão, inutilização e/
ou interdição do produto, suspensão de venda e/ou 
fabricação do produto, cancelamento do registro do 
produto, interdição parcial ou total do estabelecimento, 
cancelamento de autorização para o funcionamento da 
empresa, cancelamento do alvará de licenciamento 
do estabelecimento e/ou multa; (Redação dada pela 
Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001)

XXIX – transgredir outras normas legais e regu-
lamentares destinadas à proteção da saúde: 

Pena - advertência, apreensão, inutilização e/
ou interdição do produto; suspensão de venda e/ou 
fabricação do produto, cancelamento do registro do 
produto; interdição parcial ou total do estabelecimen-
to, cancelamento de autorização para funcionamento 
da empresa, cancelamento do alvará de licenciamen-
to do estabelecimento, proibição de propaganda e/
ou multa; (Redação dada pela Medida Provisória nº 
2.190-34, de 2001)

XXX – expor ou entregar ao consumo humano, sal 
refinado, moído ou granulado, que não contenha iodo 
na proporção estabelecida pelo Ministério da Saúde. 
(Redação dada pela Lei nº 9.005, de 1995)

pena - advertência, apreensão e/ou interdição do 
produto, suspensão de venda e/ou fabricação do pro-
duto, cancelamento do registro do produto e interdição 
parcial ou total do estabelecimento, cancelamento de 

autorização para funcionamento da empresa, cancela-
mento do alvará de licenciamento do estabelecimento 
e/ou multa; (Redação dada pela Medida Provisória nº 
2.190-34, de 2001)

XXXI – descumprir atos emanados das autori-
dades sanitárias competentes visando à aplicação da 
legislação pertinente: 

Pena - advertência, apreensão, inutilização e/ou 
interdição do produto, suspensão de venda e/ou de 
fabricação do produto, cancelamento do registro do 
produto; interdição parcial ou total do estabelecimen-
to; cancelamento de autorização para funcionamento 
da empresa, cancelamento do alvará de licenciamen-
to do estabelecimento, proibição de propaganda e/
ou multa; (Redação dada pela Medida Provisória nº 
2.190-34, de 2001)

Parágrafo único. Independem de licença para 
funcionamento os estabelecimentos integrantes da 
Administração Pública ou por ela instituídos, ficando 
sujeitos, porém, às exigências pertinentes às instala-
ções, aos equipamentos e à aparelhagem adequadas 
e à assistência e responsabilidade técnicas. 

XXXII - descumprimento de normas legais e regu-
lamentares, medidas, formalidades, outras exigências 
sanitárias, por pessoas física ou jurídica, que operem 
a prestação de serviços de interesse da saúde públi-
ca em embarcações, aeronaves, veículos terrestres, 
terminais alfandegados, terminais aeroportuários ou 
portuários, estações e passagens de fronteira e pontos 
de apoio de veículos terrestres: (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.190-34, de 2001)

Pena - advertência, interdição, cancelamento da 
autorização de funcionamento e/ou multa; (Incluído pela 
Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001)

XXXIII - descumprimento de normas legais e regu-
lamentares, medidas, formalidades, outras exigências 
sanitárias, por empresas administradoras de terminais 
alfandegados, terminais aeroportuários ou portuários, 
estações e passagens de fronteira e pontos de apoio 
de veículos terrestres: (Incluído pela Medida Provisória 
nº 2.190-34, de 2001)

Pena - advertência, interdição, cancelamento da 
autorização de funcionamento e/ou multa; (Incluído pela 
Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001)

XXXIV - descumprimento de normas legais e re-
gulamentares, medidas, formalidades, outras exigências 
sanitárias relacionadas à importação ou exportação, 
por pessoas física ou jurídica, de matérias-primas ou 
produtos sob vigilância sanitária: (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.190-34, de 2001)

Pena - advertência, apreensão, inutilização, inter-
dição, cancelamento da autorização de funcionamento, 
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cancelamento do registro do produto e/ou multa; (In-
cluído pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001)

XXXV - descumprimento de normas legais e re-
gulamentares, medidas, formalidades, outras exigên-
cias sanitárias relacionadas a estabelecimentos e às 
boas práticas de fabricação de matérias-primas e de 
produtos sob vigilância sanitária: (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.190-34, de 2001)

Pena - advertência, apreensão, inutilização, inter-
dição, cancelamento da autorização de funcionamento, 
cancelamento do registro do produto e/ou multa; (In-
cluído pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001)

XXXVI - proceder a mudança de estabelecimento 
de armazenagem de produto importado sob interdição, 
sem autorização do órgão sanitário competente: (In-
cluído pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001)

Pena - advertência, apreensão, inutilização, inter-
dição, cancelamento da autorização de funcionamento, 
cancelamento do registro do produto e/ou multa; (In-
cluído pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001)

XXXVII - proceder a comercialização de produto 
importado sob interdição: (Incluído pela Medida Provi-
sória nº 2.190-34, de 2001)

Pena - advertência, apreensão, inutilização, inter-
dição, cancelamento da autorização de funcionamento, 
cancelamento do registro do produto e/ou multa; (In-
cluído pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001)

XXXVIII - deixar de garantir, em estabelecimen-
tos destinados à armazenagem e/ou distribuição de 
produtos sob vigilância sanitária, a manutenção dos 
padrões de identidade e qualidade de produtos impor-
tados sob interdição ou aguardando inspeção física: 
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001)

Pena - advertência, apreensão, inutilização, inter-
dição, cancelamento da autorização de funcionamento, 
cancelamento do registro do produto e/ou multa; (In-
cluído pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001)

XXXIX - interromper, suspender ou reduzir, sem 
justa causa, a produção ou distribuição de medicamen-
tos de tarja vermelha, de uso continuado ou essencial 
à saúde do indivíduo, ou de tarja preta, provocando o 
desabastecimento do mercado: (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.190-34, de 2001)

Pena - advertência, interdição total ou parcial do 
estabelecimento, cancelamento do registro do produto, 
cancelamento de autorização para funcionamento da 
empresa, cancelamento do alvará de licenciamento 
do estabelecimento e/ou multa; (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.190-34, de 2001)

XL - deixar de comunicar ao órgão de vigilância 
sanitária do Ministério da Saúde a interrupção, sus-
pensão ou redução da fabricação ou da distribuição 

dos medicamentos referidos no inciso XXXIX: (Incluído
pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001)

Pena - advertência, interdição total ou parcial do 
estabelecimento, cancelamento do registro do produto, 
cancelamento de autorização para funcionamento da 
empresa, cancelamento do alvará de licenciamento 
do estabelecimento e/ou multa; (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.190-34, de 2001)

XLI - descumprir normas legais e regulamentares, 
medidas, formalidades, outras exigências sanitárias, 
por pessoas física ou jurídica, que operem a pres-
tação de serviços de interesse da saúde pública em 
embarcações, aeronaves, veículos terrestres, terminais 
alfandegados, terminais aeroportuários ou portuários, 
estações e passagens de fronteira e pontos de apoio 
de veículo terrestres: (Incluído pela Medida Provisória 
nº 2.190-34, de 2001)

Pena - advertência, interdição total ou parcial do 
estabelecimento, cancelamento do registro do produto, 
cancelamento de autorização para funcionamento da 
empresa, cancelamento do alvará de licenciamento 
do estabelecimento e/ou multa. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.190-34, de 2001)

Art. 11. A inobservância ou a desobediência às 
normas sanitárias para o ingresso e a fixação de es-
trangeiro no País, implicará em impedimento do de-
sembarque ou permanência do alienígena no território 
nacional, pela autoridade sanitária competente. 
....................................................................................

Art. . 39. Esta Lei entrará em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. . 40.Ficam revogados o Decreto-lei nº 785, 
de 25 de agosto de 1969, e demais disposições em 
contrário. 

Brasília, 20 de agosto de 1977; 156º da Inde-
pendência e 89º da República. – ERNESTO GEISEL  
– Paulo de Almeida Machado.

LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990.

Dispõe sobre a proteção do consumidor 
e dá outras providências.

O Presidente da República, faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
....................................................................................

Seção II
Da Responsabilidade pelo Fato

do Produto e do Serviço

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, 
nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, 
independentemente da existência de culpa, pela re-
paração dos danos causados aos consumidores por 
defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, 
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montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou 
acondicionamento de seus produtos, bem como por 
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua 
utilização e riscos.

§ 1° O produto é defeituoso quando não oferece 
a segurança que dele legitimamente se espera, levan-
do-se em consideração as circunstâncias relevantes, 
entre as quais:

I – sua apresentação;
II – o uso e os riscos que razoavelmente dele 

se esperam;
III – a época em que foi colocado em circulação.
§ 2º O produto não é considerado defeituoso 

pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colo-
cado no mercado.

§ 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou im-
portador só não será responsabilizado quando provar:

I – que não colocou o produto no mercado;
II – que, embora haja colocado o produto no mer-

cado, o defeito inexiste;
III – a culpa exclusiva do consumidor ou de ter-

ceiro.
Art. 13. O comerciante é igualmente responsável, 

nos termos do artigo anterior, quando:
I – o fabricante, o construtor, o produtor ou o im-

portador não puderem ser identificados;
II – o produto for fornecido sem identificação clara 

do seu fabricante, produtor, construtor ou importador;
III – não conservar adequadamente os produtos 

perecíveis.
Parágrafo único. Aquele que efetivar o pagamen-

to ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso 
contra os demais responsáveis, segundo sua partici-
pação na causação do evento danoso.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, inde-
pendentemente da existência de culpa, pela reparação 
dos danos causados aos consumidores por defeitos 
relativos à prestação dos serviços, bem como por in-
formações insuficientes ou inadequadas sobre sua 
fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não forne-
ce a segurança que o consumidor dele pode esperar, 
levando-se em consideração as circunstâncias rele-
vantes, entre as quais:

I – o modo de seu fornecimento;
II – o resultado e os riscos que razoavelmente 

dele se esperam;
III – a época em que foi fornecido.
§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela 

adoção de novas técnicas.
§ 3° O fornecedor de serviços só não será res-

ponsabilizado quando provar:

I – que, tendo prestado o serviço, o defeito ine-
xiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais 

liberais será apurada mediante a verificação de culpa.
Art. 15. (Vetado).
Art. 16. (Vetado).
Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-Para os efeitos desta Seção, equiparam-

-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

Seção III
Da Responsabilidade por Vício

do Produto e  do Serviço

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo 
duráveis ou não duráveis respondem solidariamente 
pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tor-
nem impróprios ou inadequados ao consumo a que se 
destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por 
aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações 
constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem 
ou mensagem publicitária, respeitadas as variações 
decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor 
exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo 
de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativa-
mente e à sua escolha:

I – a substituição do produto por outro da mesma 
espécie, em perfeitas condições de uso;

II – a restituição imediata da quantia paga, mo-
netariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais 
perdas e danos;

III – o abatimento proporcional do preço.
§ 2° Poderão as partes convencionar a redução 

ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, 
não podendo ser inferior a sete nem superior a cento 
e oitenta dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de 
prazo deverá ser convencionada em separado, por meio 
de manifestação expressa do consumidor.

§ 3° O consumidor poderá fazer uso imediato 
das alternativas do § 1° deste artigo sempre que, em 
razão da extensão do vício, a substituição das partes 
viciadas puder comprometer a qualidade ou caracte-
rísticas do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de 
produto essencial.

§ 4° Tendo o consumidor optado pela alternativa 
do inciso I do § 1° deste artigo, e não sendo possível 
a substituição do bem, poderá haver substituição por 
outro de espécie, marca ou modelo diversos, mediante 
complementação ou restituição de eventual diferença 
de preço, sem prejuízo do disposto nos incisos II e III 
do § 1° deste artigo.

§ 5° No caso de fornecimento de produtos in na-
tura, será responsável perante o consumidor o forne-
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cedor imediato, exceto quando identificado claramente 
seu produtor.

§ 6° São impróprios ao uso e consumo:
I – os produtos cujos prazos de validade este-

jam vencidos;
II – os produtos deteriorados, alterados, adulte-

rados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, 
nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aque-
les em desacordo com as normas regulamentares de 
fabricação, distribuição ou apresentação;

III – os produtos que, por qualquer motivo, se re-
velem inadequados ao fim a que se destinam.

Art. 19. Os fornecedores respondem solidaria-
mente pelos vícios de quantidade do produto sempre 
que, respeitadas as variações decorrentes de sua na-
tureza, seu conteúdo líquido for inferior às indicações 
constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem 
ou de mensagem publicitária, podendo o consumidor 
exigir, alternativamente e à sua escolha:

I – o abatimento proporcional do preço;
II – complementação do peso ou medida;
III – a substituição do produto por outro da mes-

ma espécie, marca ou modelo, sem os aludidos vícios;
IV – a restituição imediata da quantia paga, mo-

netariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais 
perdas e danos.

§ 1° Aplica-se a este artigo o disposto no § 4° 
do artigo anterior.

§ 2° O fornecedor imediato será responsável 
quando fizer a pesagem ou a medição e o instrumento 
utilizado não estiver aferido segundo os padrões oficiais.

Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos 
vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consu-
mo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles 
decorrentes da disparidade com as indicações cons-
tantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o 
consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I – a reexecução dos serviços, sem custo adicio-
nal e quando cabível;

II – a restituição imediata da quantia paga, mo-
netariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais 
perdas e danos;

III – o abatimento proporcional do preço.
§ 1° A reexecução dos serviços poderá ser con-

fiada a terceiros devidamente capacitados, por conta 
e risco do fornecedor.

§ 2° São impróprios os serviços que se mostrem 
inadequados para os fins que razoavelmente deles 
se esperam, bem como aqueles que não atendam as 
normas regulamentares de prestabilidade.

Art. 21. No fornecimento de serviços que tenham 
por objetivo a reparação de qualquer produto conside-
rar-se-á implícita a obrigação do fornecedor de empre-

gar componentes de reposição originais adequados e 
novos, ou que mantenham as especificações técnicas 
do fabricante, salvo, quanto a estes últimos, autoriza-
ção em contrário do consumidor.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas em-
presas, concessionárias, permissionárias ou sob qual-
quer outra forma de empreendimento, são obrigados 
a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, 
quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, 
total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, 
serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e 
a reparar os danos causados, na forma prevista nes-
te código.

Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios 
de qualidade por inadequação dos produtos e serviços 
não o exime de responsabilidade.

Art. 24. A garantia legal de adequação do produ-
to ou serviço independe de termo expresso, vedada a 
exoneração contratual do fornecedor.

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláu-
sula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação 
de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1° Havendo mais de um responsável pela cau-
sação do dano, todos responderão solidariamente pela 
reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 2° Sendo o dano causado por componente ou 
peça incorporada ao produto ou serviço, são respon-
sáveis solidários seu fabricante, construtor ou impor-
tador e o que realizou a incorporação.
....................................................................................

Art. 118. Este código entrará em vigor dentro de 
cento e oitenta dias a contar de sua publicação.

Art. 119. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 11 de setembro de 1990; 169° da In-

dependência e 102° da República. – FERNANDO
COLLOR – Bernardo Cabral – Zélia M. Cardoso de 
Mello – Ozires Silva.

(Às Comissões de Meio Ambiente, Defe-
sa do Consumidor e Fiscalização e Controle; 
e de Assuntos Sociais, cabendo à última de-
cisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 15, DE 2012 

Altera as Leis nos 9.394, de 20 de de-
zembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação), e 3.268, de 30 de setembro 
de 1957, para dispor acerca da revalidação 
e do reconhecimento simplificado de di-
plomas de cursos de graduação em medi-
cina expedidos por instituições de ensino 
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superior estrangeiras e sobre o exercício 
profissional de seus portadores.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É facultado o exercício profissional por por-

tador de diploma de curso de graduação em medicina 
expedido por instituição de educação superior estran-
geira revalidado ou reconhecido de forma simplificada, 
nos termos do § 4º do art. 48 da Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, mediante registro no conselho 
regional de fiscalização do exercício profissional com-
petente, atendidas as disposições contidas nesta Lei.

Parágrafo único. O poder público definirá os cri-
térios, as condições e as regiões do território nacional 
em que será permitido o exercício dos profissionais a 
que se refere o caput.

Art. 2º O exercício profissional da medicina será 
permitido ao estrangeiro que se naturalizar ou que 
portar visto temporário ou definitivo, concedido em 
conformidade com a Lei nº 6.815, de 19 de agosto 
de 1980, e atender, cumulativamente, aos requisitos 
constantes desta Lei.

Art. 3º O art. 48 da Lei nº 9.394, de 20 de dezem-
bro de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte § 4º:

“Art. 48. ................................................
..............................................................
§ 4º Os diplomas de cursos de gradua-

ção em medicina expedidos por instituições 
de educação superior estrangeiras poderão 
ter revalidação ou reconhecimento simplifica-
do, de acordo com critérios estabelecidos em 
regulamento.” (NR)

Art. 4º O art. 18 da Lei nº 3.268, de 30 de setembro 
de 1957, passa a vigorar acrescido do seguinte § 5º:

“Art. 18. ................................................
..............................................................
§ 5º O profissional portador de diploma 

de curso de graduação em medicina expedido 
por instituição de educação superior estrangei-
ra revalidado ou reconhecido de forma simpli-
ficada, na forma do § 4º do art. 48 da Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, terá o seu 
exercício profissional limitado aos critérios, às 
condições e às regiões do território nacional 
definidos pelo poder público.” (NR)

Art. 5º Esta Lei entra em vigor cento e oitenta 
dias após a sua publicação. 

Justificação

Persistem enormes disparidades na distribuição 
dos médicos, que atualmente se concentram nas Re-
giões Sul e Sudeste – quase três quartos do total –, 

no litoral e nas capitais dos estados. De fato, os mé-
dicos brasileiros resistem em atuar nas regiões mais 
pobres do País. 

Assim, grandes contingentes populacionais, espe-
cialmente os moradores da Região Norte e das regiões 
de fronteira, sofrem com a falta de assistência médica.

Por outro lado, existe um grande número de pro-
fissionais brasileiros e estrangeiros graduados no exte-
rior que não conseguem exercer a medicina em nosso 
país, haja vista a enorme dificuldade para obter a re-
validação ou o reconhecimento do diploma.

Em verdade, a questão da regularização do exer-
cício profissional dos médicos estrangeiros ou dos 
brasileiros que estudaram no exterior ainda não foi 
satisfatoriamente equacionada. Por essas razões, pro-
pomos que seja criado um mecanismo simplificado de 
reconhecimento do diploma, vinculado ao compromisso 
de trabalho desses profissionais em regiões carentes, 
a serem determinadas pelo poder público.

A medida proposta destina-se não apenas a be-
neficiar aqueles que estudaram fora do País e enfren-
tam dificuldades para que seus diplomas sejam válidos 
nacionalmente. Ela promove, antes de tudo, o direito 
à saúde, o que, hoje, é negado a parcela significativa 
dos brasileiros.

Sala das Sessões, 08 de Fevereiro de 2012. – 
Senadora Vanessa Grazziotin.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996.

Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional.

O Presidente Da República Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
....................................................................................

CAPÍTULO IV
Da Educação Superior

Art. 43. A educação superior tem por finalidade:
I – estimular a criação cultural e o desenvolvi-

mento do espírito científico e do pensamento reflexivo;
II – formar diplomados nas diferentes áreas de 

conhecimento, aptos para a inserção em setores pro-
fissionais e para a participação no desenvolvimento 
da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação 
contínua;

III – incentivar o trabalho de pesquisa e investi-
gação científica, visando o desenvolvimento da ciência 
e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, 
desse modo, desenvolver o entendimento do homem 
e do meio em que vive;
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IV – promover a divulgação de conhecimentos cul-
turais, científicos e técnicos que constituem patrimônio 
da humanidade e comunicar o saber através do ensino, 
de publicações ou de outras formas de comunicação;

V – suscitar o desejo permanente de aperfeiço-
amento cultural e profissional e possibilitar a corres-
pondente concretização, integrando os conhecimentos 
que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual 
sistematizadora do conhecimento de cada geração;

VI – estimular o conhecimento dos problemas do 
mundo presente, em particular os nacionais e regio-
nais, prestar serviços especializados à comunidade e 
estabelecer com esta uma relação de reciprocidade;

VII – promover a extensão, aberta à participação 
da população, visando à difusão das conquistas e be-
nefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa 
científica e tecnológica geradas na instituição.

Art. 44. A educação superior abrangerá os se-
guintes cursos e programas: (Regulamento)

I – cursos seqüenciais por campo de saber, de 
diferentes níveis de abrangência, abertos a candida-
tos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas 
instituições de ensino;

I – cursos seqüenciais por campo de saber, de 
diferentes níveis de abrangência, abertos a candida-
tos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas 
instituições de ensino, desde que tenham concluído o 
ensino médio ou equivalente; (Redação dada pela Lei 
nº 11.632, de 2007).

II – de graduação, abertos a candidatos que te-
nham concluído o ensino médio ou equivalente e te-
nham sido classificados em processo seletivo;

III – de pós-graduação, compreendendo progra-
mas de mestrado e doutorado, cursos de especializa-
ção, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos 
diplomados em cursos de graduação e que atendam 
às exigências das instituições de ensino;

IV – de extensão, abertos a candidatos que aten-
dam aos requisitos estabelecidos em cada caso pelas 
instituições de ensino.

Parágrafo único. Os resultados do processo se-
letivo referido no inciso II do caput deste artigo serão 
tornados públicos pelas instituições de ensino superior, 
sendo obrigatória a divulgação da relação nominal dos 
classificados, a respectiva ordem de classificação, bem 
como do cronograma das chamadas para matrícula, 
de acordo com os critérios para preenchimento das 
vagas constantes do respectivo edital. (Incluído pela 
Lei nº 11.331, de 2006)

Art. 45. A educação superior será ministrada em 
instituições de ensino superior, públicas ou privadas, 
com variados graus de abrangência ou especialização. 
(Regulamento)

Art. 46. A autorização e o reconhecimento de 
cursos, bem como o credenciamento de instituições 
de educação superior, terão prazos limitados, sendo 
renovados, periodicamente, após processo regular de 
avaliação. (Regulamento)

§ 1º Após um prazo para saneamento de deficiên-
cias eventualmente identificadas pela avaliação a que 
se refere este artigo, haverá reavaliação, que poderá 
resultar, conforme o caso, em desativação de cursos 
e habilitações, em intervenção na instituição, em sus-
pensão temporária de prerrogativas da autonomia, ou 
em descredenciamento. (Regulamento)

§ 2º No caso de instituição pública, o Poder Exe-
cutivo responsável por sua manutenção acompanhará 
o processo de saneamento e fornecerá recursos adicio-
nais, se necessários, para a superação das deficiências.

Art. 47. Na educação superior, o ano letivo regular, 
independente do ano civil, tem, no mínimo, duzentos 
dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo 
reservado aos exames finais, quando houver.

§ 1º As instituições informarão aos interessados, 
antes de cada período letivo, os programas dos cursos 
e demais componentes curriculares, sua duração, re-
quisitos, qualificação dos professores, recursos dispo-
níveis e critérios de avaliação, obrigando-se a cumprir 
as respectivas condições.

§ 2º Os alunos que tenham extraordinário apro-
veitamento nos estudos, demonstrado por meio de 
provas e outros instrumentos de avaliação específicos, 
aplicados por banca examinadora especial, poderão 
ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo 
com as normas dos sistemas de ensino.

§ 3º É obrigatória a freqüência de alunos e profes-
sores, salvo nos programas de educação a distância.

§ 4º As instituições de educação superior ofere-
cerão, no período noturno, cursos de graduação nos 
mesmos padrões de qualidade mantidos no período 
diurno, sendo obrigatória a oferta noturna nas institui-
ções públicas, garantida a necessária previsão orça-
mentária.

Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reco-
nhecidos, quando registrados, terão validade nacional 
como prova da formação recebida por seu titular.

§ 1º Os diplomas expedidos pelas universidades 
serão por elas próprias registrados, e aqueles conferi-
dos por instituições não-universitárias serão registrados 
em universidades indicadas pelo Conselho Nacional 
de Educação.

§ 2º Os diplomas de graduação expedidos por 
universidades estrangeiras serão revalidados por uni-
versidades públicas que tenham curso do mesmo ní-
vel e área ou equivalente, respeitando-se os acordos 
internacionais de reciprocidade ou equiparação.
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§ 3º Os diplomas de Mestrado e de Doutorado 
expedidos por universidades estrangeiras só poderão 
ser reconhecidos por universidades que possuam cur-
sos de pós-graduação reconhecidos e avaliados, na 
mesma área de conhecimento e em nível equivalente 
ou superior.
....................................................................................

LEI No 3.268, DE 30 DE SETEMBRO DE 1957

Dispõe sôbre os Conselhos de Medi-
cina, e dá outras providências. 

O Presidente da República , faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. . 1º O Conselho Federal e os Conselhos 
Regionais de Medicina, instituídos pelo Decreto-lei nº 
7.955, de 13 de setembro de 1945, passam a constituir 
em seu conjunto uma autarquia, sendo cada um dêles 
dotado de personalidade jurídica de direito público, com 
autonomia administrativa e financeira. 

Art. . 2º O conselho Federal e os Conselhos Re-
gionais de Medicina são os órgãos supervisores da 
ética profissional em tôda a República e ao mesmo 
tempo, julgadores e disciplinadores da classe médica, 
cabendo-lhes zelar e trabalhar por todos os meios ao 
seu alcance, pelo perfeito desempenho ético da me-
dicina e pelo prestígio e bom conceito da profissão e 
dos que a exerçam legalmente. 

Art. . 3º Haverá na Capital da República um Con-
selho Federal, com jurisdição em todo o Território Na-
cional, ao qual ficam subordinados os Conselhos Re-
gionais; e, em cada capital de Estado e Território e no 
Distrito Federal, um Conselho Regional, denominado 
segundo sua jurisdição, que alcançará, respectivamen-
te, a do Estado, a do Território e a do Distrito Federal. 

Art. . 4º O Conselho Federal de Medicina compor-
-se-á de 10 (dez) membros e outros tantos suplentes, 
de nacionalidade brasileira.

Parágrafo único. Dos 10 (dez) membros e respec-
tivos suplentes do Conselho Federal, 9 (nove) serão 
eleitos, por escrutínio, secreto e maioria absoluta de 
votos, em assembléia dos delegados dos Conselhos Re-
gionais e o restante pela Associação Médica Brasileira. 

Art. 4o O Conselho Federal de Medicina compor-
-se-á de 28 (vinte e oito) conselheiros titulares, sendo: 
(Redação dada pela Lei nº 11.000, de 2004)

I – 1 (um) representante de cada Estado da Fe-
deração; (Incluído pela Lei nº 11.000, de 2004)

II – 1 (um) representante do Distrito Federal; e 
(Incluído pela Lei nº 11.000, de 2004)

III – 1 (um) representante e respectivo suplente 
indicado pela Associação Médica Brasileira. (Incluído
pela Lei nº 11.000, de 2004)

§ 1o Os Conselheiros e respectivos suplentes de 
que tratam os incisos I e II serão escolhidos por escru-
tínio secreto e maioria de votos, presentes no mínimo 
20% (vinte por cento), dentre os médicos regularmente 
inscritos em cada Conselho Regional. (Incluído pela 
Lei nº 11.000, de 2004)

§ 2o Para a candidatura à vaga de conselheiro 
federal, o médico não necessita ser conselheiro do 
Conselho Regional de Medicina em que está inscrito. 
(Incluído pela Lei nº 11.000, de 2004)

Art. . 5º São atribuições do Conselho Federal: 
a) organizar o seu regimento interno; 
b) aprovar os regimentos internos organizados 

pelos Conselhos Regionais; 
c) eleger o presideite e o secretária geral do 

Conselho; 
d) votar e alterar o Código de Deontologia Médi-

ca, ouvidos os Conselhos Regionais; 
e) promover quaisquer diligências ou verificações, 

relativas ao funcionamento dos Conselhos de Medi-
cina, nos Estados ou Territórios e Distrito Federel, e 
adotar, quando necessárias, providências convenien-
tes a bem da sua eficiência e regularidade, inclusive 
a designação de diretoria provisória; 

f) propor ao Govêrno Federal a emenda ou alte-
ração do Regulamento desta lei; 

g) expedir as instruções necessárias ao bom 
funcionamento dos Conselhos Regionais; 

h) tomar conhecimento de quaisquer dúvidas 
suscitadas pelos Conselhos Regionais e dirimí-las; 

i) em grau de recurso por provocação dos Conse-
lhos Regionais, ou de qualquer interessado, deliberar 
sôbre admissão de membros aos Conselhos Regio-
nais e sôbre penalidades impostas aos mesmos pelos 
referidos Conselhos. 

j) fixar e alterar o valor da anuidade única, cobrada 
aos inscritos nos Conselhos Regionais de Medicina; e 
(Incluído pela Lei nº 11.000, de 2004)

l) normatizar a concessão de diárias, jetons e 
auxílio de representação, fixando o valor máximo para 
todos os Conselhos Regionais. (Incluído pela Lei nº 
11.000, de 2004)

Art. . 6º O mandato dos membros do Conselho 
Federal de Medicina será meramente honorífico e du-
rará 5 (cinco) anos. 

Art. . 7º Na primeira reunião ordinária do Conselho 
Federal será eleita a sua diretoria, composta de presi-
dente, vice-presidente, secretário geral, primeiro e se-
gundo secretários, tesoureiro, na forma do regimento. 

Art. . 8º Ao presidente do Conselho Federal com-
pete a direção do mesmo Conselho, cabendo-lhe velar 
pela conservação do decôro e da independência dos 
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Conselhos de Medicina e pelo livre exercício legal dos 
direitos de seus membros. 

Art. . 9º O secretário geral terá a seu cargo a se-
cretaria permanente do Conselho Federal. 

Art. . 10. O presidente e o secretário geral residi-
rão no Distrito Federal durante todo o tempo de seus 
mandatos. (Revogado pela Lei nº 11.000, de 2004)

Art. . 11. A renda do Conselho Federal será cons-
tituída de: 

a) 20% (vinte por cento) da totalidade do impôsto 
sindical pago pelos médicos; 

b) 1/3 (um têrço) da taxa de expedição das car-
teiras profissionais; 

c) 1/3 (um têrço) das multas aplicadas pelos 
Conselhos Regionais; 

d) doações e legados; 
e) subvenções oficiais; 
f) bens e valores adquiridos; 
g) 1/3 (um têrço) das anuidades percebidas pelos 

Conselhos Regionais. 
Art. . 12. Os Conselhos Regionais serão instala-

dos em cada capital de Estado na de Território e no 
Distrito Federal, onde terão sua sede, sendo compos-
tos de 5 (cinco) membros, quando o Conselho tiver até 
50 (cinqüenta) médicos inscritos, de 10 (dez), até 150 
(cento e cinqüenta) médicos inscritos, de 15 (quinze), 
até 300 (trezentos) inscritos, e, finalmente, de 21 (vinte 
e um), quando excedido êsse número. 

Art. 13. Os membros dos Conselhos Regionais 
de Medicina, com exceção de um que será escolhido 
pela Associação Médica, sediada na Capital do respec-
tivo Estado, federado à Associação Médica Brasileira, 
serão eleitos, em escrutínio secreto, em assembléia 
dos inscritos de cada região e que estejam em pleno 
gôzo de seus direitos. 

§ 1º As eleições para os Conselhos Regionais 
serão feitas sem discriminação de cargos, que serão 
providos na primeira reunião ordinária dos mesmos. 

§ 2º O mandato dos membros dos Conselhos 
Regionais será meramente honorífico, e exigida como 
requisito para eleição a qualidade de brasileiro nato 
ou naturalizado. 

Art. 14. A diretoria de cada Conselho Regional 
compor-se-á de presidente, vice-presidente, primeiro 
e segundo secretários e tesoureiro. 

Parágrafo único. Nos Conselhos onde o quadro 
abranger menos de 20 (vinte) médicos inscritos pode-
rão ser suprimidos os cargos de vice-presidente e os 
de primeiro ou segundo secretários, ou alguns dêstes. 

Art. . 15. São atribuições dos Conselhos Regio-
nais: 

a) deliberar sôbre a inscriçao e cancelamento no 
quadro do Conselho; 

b) manter um registro dos médicos, legalmente 
habilitados, com exercício na respectiva Região; 

c) fiscalizar o exercício da profissão de médico; 
d) conhecer, apreciar e decidir os assuntos ati-

nentes à ética profissional, impondo as penalidades 
que couberem; 

e) elaborar a proposta do seu regimento inter-
no, submetendo-a à aprovação do Conselho Federel; 

f) expedir carteira profissional; 
g) velar pela conservação da honra e da indepen-

dência do Conselho, livre exercício legal dos direitos 
dos médicos; 

h) promover, por todos os meios e o seu alcance, 
o perfeito desempenho técnico e moral da medicina e 
o prestígio e bom conceito da medicina, da profissão 
e dos que a exerçam; 

i) publicar relatórios anuais de seus trabalhos e 
a relação dos profissionais registrados; 

j) exercer os atos de jurisdição que por lei lhes 
sejam cometidos; 

k) representar ao Conselho Federal de Medicina 
Aérea sôbre providências necessárias para a regula-
ridade dos serviços e da fiscalização do exercício da 
profissão. 

Art. 16. A renda dos Conselhos Regionais será 
constituída de: 

a) taxa de inscrição; 
b) 2/3 (dois têrços) da taxa de expedição de car-

teiras profissionais; 
c) 2/3 (dois terços) da anuidade paga pelos mem-

bros inscritos no Conselho Regional; 
d) 2/3 (dois terços) das multas aplicadas de acôr-

do com a alinea d do art. 22; 
e) doações e legados; 
f) subvenções oficiais; 
g) bens e valores adquiridos. 
Ar . 17. Os médicos só poderão exercer legal-

mente a medicina, em qualquer de seus ramos ou 
especialidades, após o prévio registro de seus títu-
los, diplomas, certificados ou cartas no Ministério da 
Educação e Cultura e de sua inscrição no Conselho 
Regional de Medicina, sob cuja jurisdição se achar o 
local de sua atividade. 

Art. 18. Aos profissionais registrados de acôrdo 
com esta lei será entregue uma carteira profissional que 
os habitará ao exercício da medicina em todo o País. 

§ 1º No caso em que o profissional tiver de exer-
cer temporàriamente, à medicina em outra jurisdição, 
apresentará sua carteira para ser visada pelo Presi-
dente do Conselho Regional desta jurisdição. 

§ 2º Se o médico inscrito no Conselho Regional 
de um Estado passar a exercer, de modo permanen-
te, atividade em outra região, assim se entendendo o 
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exercício da profissão por mais de 90 (noventa) dias, 
na nova jurisdição, ficará obrigado a requerer inscri-
ção secundária no quadro respectivo, ou para êle se 
transferir, sujeito, em ambos os casos, à jurisdição 
do Conselho local pelos atos praticados em qualquer 
jurisdição. 

§ 3º Quando deixar, temporária ou definitivamente, 
de exercer atividade profissional, o profissional restituirá 
a carteira à secretaria do Conselho onde estiver inscrito. 

§ 4º No prontuário do médico serão feitas quais-
quer anotações referentes ao mesmo, inclusive os 
elogios e penalidades. 

Art. 19. A carteira profissional, de que trata o art. 
18, valerá documento de identidade e terá fé pública. 

Art. 20. Todo aquêle que mediante anúncios, pla-
cas, cartões ou outros meios quaisquer, se propuser 
ao exercício da medicina, em qualquer dos ramos ou 
especialidades, fica sujeito às penalidades aplicáveis 
ao exercício ilegal da profissão, se não estiver devi-
damente registrado. 

Art. 21. O poder de disciplinar e aplicar penalida-
des aos médicos compete exclusivamente ao Conselho 
Regional, em que estavam inscritos ao tempo do fato 
punível, ou em que ocorreu, nos têrmos do art. 18, § 1º. 

Parágrafo único. A jurisdição disciplinar estabe-
lecida neste artigo não derroga a jurisdição comum 
quando o fato constitua crime punido em lei. 

Art. 22. As penas disciplinares aplicáveis pelos 
Conselhos Regionais aos seus membros são as se-
guintes: 

a) advertência confidencial em aviso reservado; 
b) censura confidencial em aviso reservado; 
c) censura pública em publicação oficial; 
d) suspensão do exercício profissional até 30 

(trinta) dias; 
e) cassação do exercício profissional, ad referen-

dum do Conselho Federal. 
§ 1º Salvo os casos de gravidade manifesta que 

exijam aplicação imediata da penalidade mais grave 
a imposição das penas obedecerá à gradação dêste 
artigo. 

§ 2º Em matéria disciplinar, o Conselho Regional 
deliberará de oficial ou em conseqüência de repre-
sentação de autoridade, de qualquer membro, ou de 
pessoa estranha ao Conselho, interessada no caso. 

§ 3º A deliberação do Comércio precederá, sem-
pre, audiência do acusado, sendo-lhe dado defensor 
no caso de não ser encontrado, ou fôr revel. 

§ 4º Da imposição de qualquer penalidade caberá 
recurso, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ci-
ência, para o Conselho Federal, sem efeito suspenso 
salvo os casos das alíneas c , e e f, em que o efeito 
será suspensivo. 

§ 5º Além do recurso previsto no parágrafo ante-
rior, não caberá qualquer outro de natureza adminis-
trativa, salvo aos interessados a via judiciária para as 
ações que fôrem devidas. 

§ 6º As denúncias contra membros dos Conselhos 
Regionais só serão recebidas quando devidamente as-
sinadas e acompanhadas da indicação de elementos 
comprobatórios do alegado. 

Art. 23. Constituem a assembléia geral de cada 
Conselho Regional os médicos inscritos, que se achem 
no pleno gôzo de seus direitos e tenham aí a sede 
principal de sua atividade profissional. 

Parágrafo único. A assembléia geral será dirigida 
pelo presidente e os secretários do Conselho Regio-
nal respectivo. 

Art. 24. A assembléia geral compete: 
I – ouvir a leitura e discutir o relatório e contas 

da diretoria. Para êsse fim se reunirá, ao menos uma 
vez por ano, sendo, nos anos em que se tenha de re-
alizar a eleição do Conselho Regional, de 30 (trinta) 
a 45(quarenta e cinco) dias antes da data fixada para 
essa eleição; 

lI – autorizar a alienação de imóveis do patrimô-
nio do Conselho; 

III – fixar ou alterar as de contribuições cobradas 
pelo Conselho pelos serviços praticados; 

IV – deliberar sôbre as questões ou consultas sub-
metidas à sua decisão pelo Conselho ou pela Diretoria; 

V – eleger um delegado e um suplente para elei-
ção dos membros e suplentes do Conselho Federal. 

Art. 25. A assembléia geral em primeira convo-
cação, reunir-se-á com a maioria absoluta de seus 
membros e, em segunda convocação, com qualquer 
número de membros presentes. 

Parágrafo único. As deliberações serão tomadas 
por maioria de votos dos presentes. 

Art. 26. O voto é pessoal e obrigatório em tôda 
eleição, salvo doença ou ausência comprovadas ple-
namente. 

§ 1º Por falta injustificada à eleição, incorrerá o 
membro do Conselho na multa de Cr$200,00 (duzen-
tos cruzeiros), dobrada na reincidência. 

§ 2º Os médicos que se encontrarem fora da sede 
das eleições, por ocasião destas, poderão dar seu voto 
em dupla sobrecarta, opaca, fechada, e remetida pelo 
correio, sob registro, por ofício com firma reconhecida, 
ao Presidente do Conselho Regional. 

§ 3º Serão computadas as cédulas recebidas, 
com as formalidades do parágrafo precedente até 
o momento de encerrar-se a votação. A sobrecarta 
maior será aberta pelo Presidente do Conselho, que 
depositará a sobrecarta menor na urna, sem violar o 
segrêdo do voto. 
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§ 4º As eleições serão anunciadas no órgão ofi-
cial e em jornal de grande circulação, com 30 (trinta) 
dias de antecedência. 

§ 5º As eleições serão feitas por escrutínio se-
creto, perante o Conselho, podendo, quando haja mais 
de duzentos votantes, determinarem-se locais diversos 
para o recebimento dos votos, permanecendo, neste 
caso, em cada local, dois diretores, ou médicos inscri-
tos, designados pelo Conselho. 

§ 6º Em cada eleição, os votos serão recebidos 
durante 6 (seis) horas contínuas pelo menos. 

Art. . 27. A inscrição dos profissionais já regis-
trados nos órgãos de saúde pública, na data da pre-
sente lei, será feita independente da apresentação de 
títulos, diplomas certificados ou cartas registradas no 
Ministério da Educação e Cultura, mediante prova do 
registro na repartição competente. 

Art. 28. O atual Conselho Federal de Medicina 
designará diretorias provisórias para os Conselhos 
Regionais dos Estados Territórios e Distrito Federal, 
onde não houverem ainda sido instalados, que tomarão 
a seu cargo a sua instalação e a convocação, dentro 
em 180 (cento e oitenta) dias, da assembléia geral, 
que elegerá o Conselho Regional respectivo. 

Art29. O Conselho Federal de Medicina baixará 
instruções no sentido de promover a coincidência dos 
mandatos dos membros do Conselhos Regionais já 
instalados e dos que vierem a ser organizados. 

Art. 30. Enquanto não fôr elaborado e aprovado 
pelo Conselho Federal de Medicina, ouvidos os Conse-
lhos Regionais o Código de Deontologia Médica, vigo-
rará o Código de Ética da Associação Médica Brasileira. 

Art. . 31. O pessoal a serviço dos Conselhos de 
Medicina será inscrito, para efeito de previdência so-
cial, no Instituto de Previdência e Assistência dos Ser-
vidores do Estado em conformidade com o art. 2º do 
Decreto-lei nº 3.347, de 12 de junho de 1941. 

Art. 32. As diretorias provisórias, a que se refere 
o art. 28, organizarão a tabela de emolumentos de-
vidos pelos inscritos, submetendo-a à aprovação do 
Conselho Federal. 

Art. 33. O Poder Executivo providenciará a entrega 
ao Conselho Federal de Medicina, logo após a publi-
cação da presente lei, de 40% (quarenta por certo) da 
totalidade do impôsto sindical pago pelos médicos a 
fim de que sejam empregados na instalação do mes-
mo Conselho e dos Conselhos Regionais. 

Art. 34. O Govêrno Federal tomará medidas para 
a instalação condigna dos Conselhos de Medicina no 
Distrito Federal e nas capitais dos Estados e Territórios, 
tanto quanto possível em edifícios públicos. 

Art. 35 O Conselho Federal de Medicina elabo-
rará o projeto de decreto de regulamentação desta lei, 

apresentando-o ao Poder Executivo dentro em 120 
(cento e vinte) dias a contar da data de sua publicação. 

Art. 36. Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogados o Decreto-lei nº 7.955, de 13 de 
setembro de 1945, e disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 30 de setembro de 1957; 136º 
da Independência e 69º da República. – JUSCELINO
KUBITSCHEK – Clovis Salgado – Parsifal Barbosa 
– Maurício de Medeiros.

Este texto não substitui o publicado no DOU de 1.10.1957

LEI Nº 6.815, DE 19 DE AGOSTO DE 1980 – DOU 
DE 21/08/1980 – LEI DO ESTRANGEIRO *

Define a situação jurídica do estran-
geiro no Brasil, cria o Conselho Nacional de 
Imigração, e dá outras providências. 

O Presidente da República , faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1º Em tempo de paz, qualquer estrangeiro 
poderá, satisfeitas as condições desta Lei, entrar e 
permanecer no Brasil e dele sair, resguardados os in-
teresses nacionais. 

TÍTULO I 
Da Plicação

Art. 2º Na aplicação desta Lei atender-se-á pre-
cipuamente à segurança nacional, à organização ins-
titucional, aos interesses políticos, sócio-econômicos 
e culturais do Brasil, bem assim à defesa do trabalha-
dor nacional. 

Art. 3º A concessão do visto, a sua prorrogação 
ou transformação ficarão sempre condicionadas aos 
interesses nacionais. 

TÍTULO II
Da Admissão, Entrada e Impedimento

CAPÍTULO I
Da Admissão

Art. 4º Ao estrangeiro que pretenda entrar no ter-
ritório brasileiro poderá ser concedido visto: 

I – de trânsito; 
Il – de turista; 
Ill – temporário; 
IV – permanente; 
V – de cortesia; 
VI – oficial; e 
VII – diplomático. 
Parágrafo único. O visto é individual e sua con-

cessão poderá estender-se a dependentes legais, ob-
servado o disposto no artigo 7º. 
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Art. 5º Serão fixados em regulamento os requi-
sitos para a obtenção dos vistos de entrada previstos 
nesta Lei. 

Art. 6º A posse ou a propriedade de bens no Bra-
sil não confere ao estrangeiro o direito de obter visto 
de qualquer natureza, ou autorização de permanência 
no território brasileiro. 

Art. 7º Não se concederá visto ao estrangeiro: 
I – menor de dezoito anos, desacompanhado do 

responsável legal ou sem a sua autorização expressa; 
II – considerado nocivo à ordem pública ou aos 

interesses nacionais; 
III – anteriormente expulso do País, salvo se a 

expulsão tiver sido revogada; 
IV – condenado ou processado em outro país 

por crime doloso, passível de extradição segundo a 
lei brasileira; ou 

V – que não satisfaça as condições de saúde 
estabelecidas pelo Ministério da Saúde. 

Art. 8º O visto de trânsito poderá ser concedido 
ao estrangeiro que, para atingir o país de destino, te-
nha de entrar em território brasileiro. 

§1º O visto de trânsito é válido para uma esta-
da de até dez dias improrrogáveis e uma só entrada. 

§2º Não se exigirá visto de trânsito ao estrangei-
ro em viagem contínua, que só se interrompa para as 
escalas obrigatórias do meio de transporte utilizado. 

Art. 9º O visto de turista poderá ser concedido 
ao estrangeiro que venha ao Brasil em caráter recre-
ativo ou de visita, assim considerado aquele que não 
tenha finalidade imigratória, nem intuito de exercício 
de atividade remunerada. 

Art. 10. Poderá ser dispensada a exigência de 
visto, prevista no artigo anterior, ao turista nacional 
de país que dispense ao brasileiro idêntico tratamento. 

Parágrafo único. A reciprocidade prevista neste 
artigo será, em todos os casos, estabelecida mediante 
acordo internacional, que observará o prazo de estada 
do turista fixado nesta Lei. 

Art. 11. A empresa transportadora deverá ve-
rificar, por ocasião do embarque, no exterior, a do-
cumentação exigida, sendo responsável, no caso 
de irregularidade apurada no momento da entrada, 
pela saída do estrangeiro, sem prejuízo do disposto 
no artigo 124, item VI. 

Art. 12. O prazo de validade do visto de turista 
será de até cinco anos, fixado pelo Ministério das Re-
lações Exteriores, dentro de critérios de reciprocida-
de, e proporcionará múltiplas entradas no País, com 
estadas não excedentes a noventa dias, prorrogáveis 
por igual período, totalizando o máximo de cento e oi-
tenta dias por ano. (Alterado pela Lei nº 9.076, de 10 
de julho de 1995)

Redação original:
Art. 12. O prazo de estada do turista será de até 

noventa dias. 
Parágrafo único. O prazo poderá ser reduzido, em 

cada caso, a critério do Ministério da Justiça. 
Art. 13. O visto temporário poderá ser concedido 

ao estrangeiro que pretenda vir ao Brasil: 
I – em viagem cultural ou em missão de estudos; 
II – em viagem de negócios; 
III – na condição de artista ou desportista; 
IV – na condição de estudante; 
V – na condição de cientista, professor, técnico 

ou profissional de outra categoria, sob o regime de 
contrato ou a serviço do Governo brasileiro; e 

VI – na condição de correspondente de jornal, re-
vista, rádio, televisão ou agência noticiosa estrangeira. 

VII – na condição de ministro de confissão reli-
giosa ou membro de instituto de vida consagrada e de 
congregação ou ordem religiosa. (Incluído pela Lei nº 
6.964 de 09 de dezembro de 1981)

Art. 14. O prazo de estada no Brasil, nos casos 
dos incisos II e III do art. 13, será de até noventa dias; 
no caso do inciso VII, de até um ano; e nos demais, 
salvo o disposto no parágrafo único deste artigo, o 
correspondente à duração da missão, do contrato, 
ou da prestação de serviços, comprovada perante a 
autoridade consular, observado o disposto na legisla-
ção trabalhista. (Alterado pela Lei nº 6.964 de 09 de 
dezembro de 1981)

Redação original:
Art. 14. O prazo de estada no Brasil, nos casos 

dos itens II e III do artigo 13, será de até noventa dias, 
e, nos demais, salvo o disposto no parágrafo único 
deste artigo, o correspondente à duração da missão, 
do contrato, ou da prestação de serviços, comprovada 
perante a autoridade consular, observado o disposto 
na legislação trabalhista. 

Parágrafo único. No caso do item IV do artigo 13 
o prazo será de até um ano, prorrogável, quando for 
o caso, mediante prova do aproveitamento escolar e 
da matrícula. 

Art. 15. Ao estrangeiro referido nos itens III ou V 
do artigo 13 só se concederá o visto se satisfizer as 
exigências especiais estabelecidas pelo Conselho Na-
cional de Imigração e for parte em contrato de trabalho 
visado pelo Ministério do Trabalho, salvo no caso de 
comprovada prestação de serviço ao Governo brasileiro. 

Art. .16. O visto permanente poderá ser conce-
dido ao estrangeiro que pretenda se fixar definitiva-
mente no Brasil. 

Parágrafo único. A imigração objetivará, primor-
dialmente, propiciar mão-de-obra especializada aos 
vários setores da economia nacional, visando à Política 
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Nacional de Desenvolvimento em todos os aspectos 
e, em especial, ao aumento da produtividade, à assi-
milação de tecnologia e à captação de recursos para 
setores específicos. (Alterado pela Lei nº 6.964 de 09 
de dezembro de 1981)

Redação original:
Parágrafo único. A imigração objetivará, pri-

mordialmente, propiciar mão-de-obra especializada 
aos vários setores da economia nacional, visando 
ao aumento da produtividade, à assimilação de 
tecnologia e à captação de recursos para setores 
específicos. 

Art. 17. Para obter visto permanente o estrangei-
ro deverá satisfazer, além dos requisitos referidos no 
artigo 5º, às exigências de caráter especial previstas 
nas normas de seleção de imigrantes, estabelecidas 
pelo Conselho Nacional de Imigração. 

Art. 18. A concessão do visto permanente pode-
rá ficar condicionada, por prazo não superior a cinco 
anos, ao exercício de atividade certa e à fixação em 
região determinada do território brasileiro. 

Art. 19. O Ministério das Relações Exteriores de-
finirá os casos de concessão, prorrogação ou dispensa 
dos vistos diplomáticos, oficial e de cortesia. 

Art. 20. Pela concessão de visto cobrar-se-ão 
emolumentos consulares, ressalvados: 

I – os regulados por acordos que concedam gra-
tuidade; 

Il – os vistos de cortesia, oficial ou diplomático; 
III – os vistos de trânsito, temporário ou de turista, 

se concedidos a titulares de passaporte diplomático 
ou de serviço. 

Parágrafo único. A validade para a utilização de 
qualquer dos vistos é de noventa dias, contados da 
data de sua concessão, podendo ser prorrogada pela 
autoridade consular uma só vez, por igual prazo, co-
brando-se os emolumentos devidos. 

Art. 21. Ao natural de país limítrofe, domiciliado em 
cidade contígua ao território brasileiro, respeitados os 
interesses da segurança nacional, poder-se-á permitir 
a entrada nos municípios fronteiriços a seu respectivo 
país, desde que apresente prova de identidade. 

§ 1º Ao estrangeiro, referido neste artigo, que 
pretenda exercer atividade remunerada ou freqüentar 
estabelecimento de ensino naqueles municípios, será 
fornecido documento especial que o identifique e ca-
racterize a sua condição, e, ainda, carteira de trabalho 
e previdência social, quando for o caso. 

§ 2º Os documentos referidos no parágrafo an-
terior n ão conferem o direito de residência no Brasil, 
nem autorizam o afastamento dos limites territoriais 
daqueles municípios. 

CAPÍTULO II
Da Entrada

Art. 22. A entrada no território brasileiro far-se-
-á somente pelos locais onde houver fiscalização dos 
órgãos competentes dos Ministérios da Saúde, da 
Justiça e da Fazenda. 

Art. 23. O transportador ou seu agente respon-
derá, a qualquer tempo, pela manutenção e demais 
despesas do passageiro em viagem contínua ou do 
tripulante que não estiver presente por ocasião da saí-
da do meio de transporte, bem como pela retirada dos 
mesmos do território brasileiro. 

Art. 24. Nenhum estrangeiro procedente do exte-
rior poderá afastar-se do local de entrada e inspeção, 
sem que o seu documento de viagem e o cartão de 
entrada e saída hajam sido visados pelo órgão com-
petente do Ministério da Justiça. (Alterado pela Lei nº 
6.964 de 09 de dezembro de 1981)

Redação original:
Art. 24. Nenhum estrangeiro procedente do exte-

rior poderá afastar-se do local de entrada e inspeção 
sem que o seu documento de viagem e o cartão de 
entrada e saída hajam sido visados. 

Art. 25. Não poderá ser resgatado no Brasil, sem 
prévia autorização do Ministério da Justiça, o bilhete 
de viagem do estrangeiro que tenha entrado no terri-
tório brasileiro na condição de turista ou em trânsito. 

CAPÍTULO III
Do Impedimento

Art. 26. O visto concedido pela autoridade con-
sular configura mera expectativa de direito, podendo 
a entrada, a estada ou o registro do estrangeiro ser 
obstado ocorrendo qualquer dos casos do artigo 7º, 
ou a inconveniência de sua presença no território bra-
sileiro, a critério do Ministério da Justiça. 

§ 1º O estrangeiro que se tiver retirado do País 
sem recolher a multa devida em virtude desta Lei, não 
poderá reentrar sem efetuar o seu pagamento, acres-
cido de correção monetária. 

§ 2º O impedimento de qualquer dos integrantes 
da família poderá estender-se a todo o grupo familiar. 

Art. 27. A empresa transportadora responde, a 
qualquer tempo, pela saída do clandestino e do im-
pedido. 

Parágrafo único. Na impossibilidade da saída 
imediata do impedido ou do clandestino, o Ministério 
da Justiça poderá permitir a sua entrada condicional, 
mediante termo de responsabilidade firmado pelo re-
presentante da empresa transportadora, que lhe as-
segure a manutenção, fixados o prazo de estada e o 
local em que deva permanecer o impedido, ficando o 
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clandestino custodiado pelo prazo máximo de trinta 
dias, prorrogável por igual período. 

TÍTULO III
Da Condição de Asilado

Art. 28. O estrangeiro admitido no território bra-
sileiro na condição de asilado político ficará sujeito, 
além dos deveres que lhe forem impostos pelo Direito 
Internacional, a cumprir as disposições da legislação 
vigente e as que o Governo brasileiro lhe fixar. 

Art. 29. O asilado não poderá sair do País sem 
prévia autorização do Governo brasileiro. 

Parágrafo único. A inobservância do disposto 
neste artigo importará na renúncia ao asilo e impedirá 
o reingresso nessa condição. 

TÍTULO IV
Do Registro e suas Alterações

CAPÍTULO I
Do Registro

Art. 30. O estrangeiro admitido na condição de per-
manente, de temporário (incisos I e de IV a VI do art. 13) 
ou de asilado é obrigado a registrar-se no Ministério da 
Justiça, dentro dos trinta dias seguintes à entrada ou à 
concessão do asilo, e a identificar-se pelo sistema dati-
loscópico, observadas as disposições regulamentares.
(Alterado pela Lei nº 6.964 de 09 de dezembro de 1981)

Redação original:
Art. 30. O estrangeiro admitido na condição de 

permanente, de temporário (art. 13, itens l, e de IV a 
VI), ou de asilado, é obrigado a registrar-se no Minis-
tério da Justiça, dentro dos trinta dias seguintes à en-
trada ou à concessão do asilo e a identificar-se pelo 
sistema datiloscópico, observadas as disposições re-
gulamentares. 

Art. 31. O nome e a nacionalidade do estrangei-
ro, para o efeito de registro, serão os constantes do 
documento de viagem. 

Art. 32. O titular de visto diplomático, oficial ou 
de cortesia, acreditado junto ao Governo brasileiro, ou 
cujo prazo previsto de estada no País seja superior a 
noventa dias, deverá providenciar seu registro no Mi-
nistério das Relações Exteriores. 

Parágrafo único. O estrangeiro titular de passapor-
te de serviço, oficial ou diplomático, que haja entrado 
no Brasil ao amparo de acordo de dispensa de visto, 
deverá, igualmente, proceder ao registro mencionado 
neste artigo sempre que sua estada no Brasil deva ser 
superior a noventa dias. 

Art. 33. Ao estrangeiro registrado será, fornecido 
documento de identidade. 

Parágrafo único. A emissão de documento de 
identidade, salvo nos casos de asilado ou de titular 

de visto de cortesia, oficial ou diplomático, está su-
jeita ao pagamento da taxa prevista na tabela de que 
trata o artigo 130. 

CAPÍTULO II
Da Prorrogação do Prazo de Estada

Art. 34. Ao estrangeiro que tenha entrado na 
condição de turista, temporário ou asilado, e aos ti-
tulares de visto de cortesia, oficial ou diplomático, 
poderá ser concedida a prorrogação do prazo de 
estada no Brasil. 

Art. 35. A prorrogação do prazo de estada do tu-
rista não excederá a noventa dias, podendo ser can-
celada a critério do Ministério da Justiça. 

Art. 36. A prorrogação do prazo de estada do 
titular do visto temporário, de que trata o item VII, do 
artigo 13, não excederá a um ano. (Incluído pela Lei 
nº 6.964 de 9 de dezembro de 1981)

CAPÍTULO III
Da Transformação dos Vistos

Renumerado do art. 36 até o art 136 pela Lei nº 
6.964 de 09 de dezembro de 1981)

Art. 37. O titular do visto de que trata o artigo 13, 
incisos V e VII, poderá obter transformação do mesmo 
para permanente (art. 16), satisfeitas às condições pre-
vistas nesta Lei e no seu Regulamento.(Renumerado e 
alterado pela Lei nº 6.964 de 09 de dezembro de 1981)

Redação original:
Art. 36. O titular do visto de que trata o artigo 13, 

item V, poderá obter transformação do mesmo para 
permanente (art. 16), satisfeitas as condições previs-
tas nesta Lei e no seu Regulamento. 

Parágrafo único. Na transformação do visto po-
derá aplicar-se o disposto no artigo 18. 

§ 1º Ao titular do visto temporário previsto no inciso 
VII do art. 13 só poderá ser concedida a transformação 
após o prazo de dois anos de residência no País. (In-
cluído pela Lei nº 6.964 de 09 de dezembro de 1981)

§ 2º Na transformação do visto poder-se-á aplicar 
o disposto no artigo 18 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 
6.964, de 09/12/81) (Incluído pela Lei nº 6.964 de 09 
de dezembro de 1981)

Art. 38. É vedada a legalização da estada de 
clandestino e de irregular, e a transformação em per-
manente, dos vistos de trânsito, de turista, temporário 
(art. 13, itens I a IV e VI) e de cortesia. (Renumerado 
pela Lei nº 6.964 de 09 de dezembro de 1981)

Art. 39. O titular de visto diplomático ou oficial 
poderá obter transformação desses vistos para tem-
porário (art. 13, itens I a VI) ou para permanente (art. 
16), ouvido o Ministério das Relações Exteriores, e 
satisfeitas as exigências previstas nesta Lei e no seu 
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Regulamento. (Renumerado pela Lei nº 6.964 de 09 
de dezembro de 1981)

Parágrafo único. A transformação do visto oficial 
ou diplomático em temporário ou permanente impor-
tará na cessação de todas as prerrogativas, privilégios 
e imunidades decorrentes daqueles vistos. 

Art. 40. A solicitação da transformação de visto 
não impede a aplicação do disposto no artigo 56, se 
o estrangeiro ultrapassar o preço legal de estada no 
território brasileiro. (Renumerado pela Lei nº 6.964 de 
09 de dezembro de 1981)

Parágrafo único. Do despacho que denegar a 
transformação do visto, caberá pedido de reconside-
ração na forma definida em Regulamento. 

Art. .41. A transformação de vistos de que tra-
tam os artigos 36 e 38 ficará sem efeito, se não for 
efetuado o registro no prazo de noventa dias, conta-
dos da publicação, no Diário Oficial , do deferimento 
do pedido. (Renumerado pela Lei nº 6.964 de 09 de 
dezembro de 1981)

Art. 42. O titular de quaisquer dos vistos definidos 
nos artigos 8º, 9º, 10, 13 e 16 poderá ter os mesmos 
transformados para oficial ou diplomático. (Renume-
rado pela Lei nº 6.964 de 09 de dezembro de 1981)

CAPÍTULO IV
Da Alteração de Assentamentos

Art. 43. O nome do estrangeiro, constante do re-
gistro (art. 30), poderá ser alterado: (Renumerado pela 
Lei nº 6.964 de 09 de dezembro de 1981)

I – se estiver comprovadamente errado; 
Il – se tiver sentido pejorativo ou expuser o titular 

ao ridículo;ou 
III – se for de pronunciação e compreensão difí-

ceis e puder ser traduzido ou adaptado à prosódia da 
língua portuguesa. 

§ 1º O pedido de alteração de nome deverá ser 
instruído com a documentação prevista em Regula-
mento e será sempre objeto de investigação sobre o 
comportamento do requerente. 

§ 2º Os erros materiais no registro serão corri-
gidos de ofício. 

§ 3º A alteração decorrente de desquite ou divór-
cio obtido em país estrangeiro dependerá de homolo-
gação, no Brasil, da sentença respectiva. 

§ 4º Poderá ser averbado no registro o nome 
abreviado usado pelo estrangeiro como firma comer-
cial registrada ou em qualquer atividade profissional. 

Art. 44. Compete ao Ministro da Justiça autorizar 
a alteração de assentamentos constantes do registro 
de estrangeiro. (Renumerado pela Lei nº 6.964 de 09 
de dezembro de 1981) 

CAPÍTULO V
Da Atualização do Registro

Art. 45. A Junta Comercial, ao registrar firma de 
que participe estrangeiro, remeterá ao Ministério da 
Justiça os dados de identificação do estrangeiro e os do 
seu documento de identidade emitido no Brasil. (Renu-
merado pela Lei nº 6.964 de 09 de dezembro de 1981)

Parágrafo único. Tratando-se de sociedade anô-
nima, a providência é obrigatória em relação ao es-
trangeiro que figure na condição de administrador, 
gerente ou diretor. (Incluído pela Lei nº 6.964 de 9 de 
dezembro de 1981)

Art. 46. Os Cartórios de Registro Civil remeterão, 
mensalmente, ao Ministério da Justiça, cópia dos re-
gistros de casamento e de óbito de estrangeiro. (Renu-
merado pela Lei nº 6.964 de 09 de dezembro de 1981)

Art. 47. O estabelecimento hoteleiro, a empresa 
imobiliária, o proprietário, locador, sublocador ou locatário 
de imóvel e o síndico de edifício remeterão ao Ministério 
da Justiça, quando requisitados, os dados de identifi-
cação do estrangeiro admitido na condição de hóspe-
de, locatário, sublocatário ou morador. (Renumerado e 
alterado pela Lei nº 6.964 de 9 de dezembro de 1981)

Redação original
Art. 46. O estabelecimento hoteleiro, a empresa 

imobiliária, o proprietário, locador, sublocador ou lo-
catário de imóvel e o síndico de edifício remeterão ao 
Ministério da Justiça os dados de identificação do es-
trangeiro admitido na condição de hóspede, locatário, 
sublocatário ou morador. 

Art. 48. Salvo o disposto no § 1º do artigo 21, a 
admissão de estrangeiro a serviço de entidade públi-
ca ou privada, ou a matrícula em estabelecimento de 
ensino de qualquer grau, só se efetivará se o mesmo 
estiver devidamente registrado (art. 30). (Renumerado 
pela Lei nº 6.964 de 9 de dezembro de 1981)

Parágrafo único. As entidades a que se refere 
este artigo remeterão ao Ministério da Justiça, que 
dará conhecimento ao Ministério do Trabalho, quando 
for o caso, os dados de identificação do estrangeiro 
admitido ou matriculado, e comunicarão, à medida que 
ocorrer, o término do contrato de trabalho, sua rescisão 
ou prorrogação, bem como a suspensão ou cancela-
mento da matrícula e a conclusão do curso. 

CAPÍTULO VI
Do Cancelamento e 

do Restabelecimento do Registro 

Art. 49. O estrangeiro terá o registro cancelado: 
(Renumerado pela Lei nº 6.964 de 09 de dezembro 
de 1981)

I – se obtiver naturalização brasileira; 
II – se tiver decretada sua expulsão; 
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III – se requerer a saída do território brasileiro 
em caráter definitivo, renunciando, expressamente, ao 
direito de retorno previsto no artigo 50; 

IV – se permanecer ausente do Brasil por prazo 
superior ao previsto no artigo 50; 

V – se ocorrer a transformação de visto de que 
trata o artigo 41; 

VI – se houver transgressão do artigo 18, artigo 
36, parágrafo único, ou 98 a 100; e 

VII – se temporário ou asilado, no término do 
prazo de sua estada no território brasileiro. 

§ 1º O registro poderá ser restabelecido, nos ca-
sos dos itens I ou II, se cessada a causa do cancela-
mento, e, nos demais casos, se o estrangeiro retornar 
ao território brasileiro com visto de que trata o artigo 13 
ou 16, ou obtiver a transformação prevista no artigo 38. 

§ 2º Ocorrendo a hipótese prevista no item III 
deste artigo, o estrangeiro deverá proceder à entrega 
do documento de identidade para estrangeiro e deixar 
o território brasileiro dentro de trinta dias. 

§ 3º Se da solicitação de que trata o item Ill deste 
artigo resultar isenção de ônus fiscal ou financeiro, o 
restabelecimento do registro dependerá, sempre, da 
satisfação prévia dos referidos encargos. 

TÍTULO V
Da Saída e do Retorno

Art. 50. Não se exigirá visto de saída do estran-
geiro que pretender sair do território brasileiro. (Renu-
merado pela Lei nº 6.964 de 09 de dezembro de 1981)

§ 1º O Ministro da Justiça poderá, a qualquer tem-
po, estabelecer a exigência de visto de saída, quando 
razões de segurança interna aconselharem a medida. 

§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior, o ato que 
estabelecer a exigência disporá sobre o prazo de va-
lidade do visto e as condições para a sua concessão. 

§ 3º O asilado deverá observar o disposto no 
artigo 29. 

Art. 51. O estrangeiro registrado como perma-
nente, que se ausentar do Brasil, poderá regressar 
independentemente de visto se o fizer dentro de dois 
anos. (Renumerado pela Lei nº 6.964 de 09 de de-
zembro de 1981)

Parágrafo único. A prova da data de saída, para 
os fins deste artigo, far-se-á pela anotação aposta, pelo 
órgão competente do Ministério da Justiça, no docu-
mento de viagem do estrangeiro, no momento em que 
o mesmo deixar o território brasileiro. 

Art. 52. O estrangeiro registrado como temporário, 
que se ausentar do Brasil, poderá regressar indepen-
dentemente de novo visto, se o fizer dentro do prazo de 

validade de sua estada no território brasileiro. (Renu-
merado pela Lei nº 6.964 de 09 de dezembro de 1981)

Art. 53 (Suprimido pela Lei nº 9.076, de 10 de 
julho de 1995)

Redação original
Art. 53. O estrangeiro titular de visto consular de 

turista, que se ausentar do Brasil, poderá regressar 
independentemente de novo visto, se o fizer dentro 
do prazo de estada, no território brasileiro, fixado no 
visto. (Renumerado pela Lei nº 6.964 de 09 de dezem-
bro de 1981)

TÍTULO VI
Do Documento de Viagem para Estrangeiro

Art. 54. São documentos de viagem o passaporte 
para estrangeiro e o “ laissez – passer .” (Renumerado 
pela Lei nº 6.964 de 09 de dezembro de 1981)

Parágrafo único. Os documentos de que trata este 
artigo são de propriedade da União, cabendo a seus 
titulares a posse direta e o uso regular. 

Art. 55. Poderá ser concedido passaporte para 
estrangeiro: (Renumerado pela Lei nº 6.964 de 09 de 
dezembro de 1981)

I – no Brasil: 
a) ao apátrida e ao de nacionalidade indefinida; 
b) a nacional de país que não tenha representação 

diplomática ou consular no Brasil, nem representante 
de outro país encarregado de protegê-lo; 

c) a asilado ou a refugiado, como tal admitido 
no Brasil. 

Il – no Brasil e no exterior, ao cônjuge ou à viúva 
de brasileiro que haja perdido a nacionalidade origi-
nária em virtude do casamento. 

Parágrafo único. A concessão de passaporte, no 
caso da letra b , do item I deste artigo, dependerá de 
prévia consulta ao Ministério das Relações Exteriores. 

Art. 56. O “Iaissez – passer’ poderá ser conce-
dido, no Brasil ou no exterior, ao estrangeiro portador 
de documento de viagem emitido por governo não 
reconhecido pelo Governo brasileiro, ou não válido 
para o Brasil. (Renumerado pela Lei nº 6.964 de 09 
de dezembro de 1981)

Parágrafo único. A concessão, no exterior, de 
“Iaissez – passer’ a estrangeiro registrado no Brasil 
como permanente, temporário ou asilado, dependerá 
de audiência prévia do Ministério da Justiça. 

TÍTULO VII
Da Deportação

Art. 57. Nos casos de entrada ou estada irregular 
de estrangeiro, se este não se retirar voluntariamente 
do território brasileiro no prazo fixado em Regulamen-
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to, será promovida sua deportação. (Renumerado pela 
Lei nº 6.964 de 09 de dezembro de 1981)

§1º Será igualmente deportado o estrangeiro que 
infringir o disposto nos artigos 21 § 2º, 24, 36, parágrafo 
único, 97 a 100, §§ 1º ou 2º do artigo 103 ou artigo 104. 

§2º Desde que conveniente aos interesses na-
cionais, a deportação far-se-á independentemente da 
fixação do prazo de que trata o caput deste artigo. 

Art. 58. A deportação consistirá na saída compul-
sória do estrangeiro. (Renumerado pela Lei nº 6.964 
de 09 de dezembro de 1981)

Parágrafo único. A deportação far-se-á para o país 
da nacionalidade ou de procedência do estrangeiro, ou 
para outro que consinta em recebê-lo. 

Art. 59. Não sendo apurada a responsabilidade 
do transportador pelas despesas com a retirada do 
estrangeiro, nem podendo este ou terceiro por ela 
responder, serão as mesmas custeadas pelo Tesou-
ro Nacional. (Renumerado pela Lei nº 6.964 de 09 de 
dezembro de 1981)

Art. 60. O estrangeiro poderá ser dispensado de 
quaisquer penalidades relativas à entrada ou estada 
irregular no Brasil ou formalidade cujo cumprimento 
possa dificultar a deportação. (Renumerado pela Lei 
nº 6.964 de 09 de dezembro de 1981)

Art. 61. O estrangeiro, enquanto não se efetivar a 
deportação, poderá ser recolhido à prisão por ordem do 
Ministro da Justiça, pelo prazo de sessenta dias. (Renu-
merado pela Lei nº 6.964 de 09 de dezembro de 1981)

Parágrafo único. Sempre que não for possível, 
dentro do prazo previsto neste artigo, determinar-se a 
identidade do deportando ou obter-se documento de 
viagem para promover a sua retirada, a prisão pode-
rá ser prorrogada por igual período, findo o qual será 
ele posto em liberdade, aplicando-se o disposto no 
artigo 72. 

Art. 62. Não sendo exeqüível a deportação ou 
quando existirem indícios sérios de periculosidade ou 
indesejabilidade do estrangeiro, proceder-se-á a sua 
expulsão. (Renumerado pela Lei nº 6.964 de 09 de 
dezembro de 1981)

Art. 63. Não se procederá à deportação se impli-
car em extradição inadmitida pela lei brasileira. (Renu-
merado pela Lei nº 6.964 de 09 de dezembro de 1981)

Art. 64. O deportado só poderá reingressar no ter-
ritório brasileiro se ressarcir o Tesouro Nacional, com 
correção monetária, das despesas com a sua depor-
tação e efetuar, se for o caso, o pagamento da multa 
devida à época, também corrigida. (Renumerado pela 
Lei nº 6.964 de 09 de dezembro de 1981)

TÍTULO VIII
Da Expulsão

Art. 65. É passível de expulsão o estrangeiro 
que, de qualquer forma, atentar contra a segurança 
nacional, a ordem política ou social, a tranqüilidade 
ou moralidade pública e a economia popular, ou cujo 
procedimento o torne nocivo à conveniência e aos in-
teresses nacionais. (Renumerado pela Lei nº 6.964 de 
09 de dezembro de 1981)

Parágrafo único. É passível, também, de expulsão 
o estrangeiro que: 

a) praticar fraude a fim de obter a sua entrada ou 
permanência no Brasil; 

b) havendo entrado no território brasileiro com 
infração à lei, dele não se retirar no prazo que lhe for 
determinado para fazê-lo, não sendo aconselhável a 
deportação; 

c) entregar-se à vadiagem ou à mendicância; ou 
d) desrespeitar proibição especialmente prevista 

em lei para estrangeiro. 
Art. 66. Caberá exclusivamente ao Presidente da 

República resolver sobre a conveniência e a oportuni-
dade da expulsão ou de sua revogação. (Renumerado 
pela Lei nº 6.964 de 09 de dezembro de 1981)

Parágrafo único. A medida expulsória ou a sua 
revogação far-se-á por decreto. 

Art. 67. Desde que conveniente ao interesse na-
cional, a expulsão do estrangeiro poderá efetivar-se 
ainda que haja processo ou tenha ocorrido condena-
ção. (Renumerado pela Lei nº 6.964 de 09 de dezem-
bro de 1981)

Art. 68. Os órgãos do Ministério Público remeterão 
ao Ministério da Justiça, de ofício, até trinta dias após 
o trânsito em julgado, cópia da sentença condenatória 
de estrangeiro autor de crime doloso ou de qualquer 
crime contra a segurança nacional, a ordem política ou 
social, a economia popular, a moralidade ou a saúde 
pública, assim como da folha de antecedentes penais 
constantes dos autos. (Renumerado pela Lei nº 6.964 
de 09 de dezembro de 1981)

Parágrafo único. O Ministro da Justiça, recebi-
dos os documentos mencionados neste artigo, deter-
minará a instauração de inquérito para a expulsão do 
estrangeiro. 

Art. 69. O Ministro da Justiça, a qualquer tempo, 
poderá determinar a prisão, por noventa dias, do es-
trangeiro submetido a processo de expulsão e, para 
concluir o inquérito ou assegurar a execução da medi-
da, prorrogá-la por igual prazo. (Renumerado pela Lei 
nº 6.964 de 09 de dezembro de 1981)

FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL364



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 10 01607

Parágrafo único. Em caso de medida interposta 
junto ao Poder Judiciário que suspenda, provisoriamen-
te, a efetivação do ato expulsório, o prazo de prisão 
de que trata a parte final do caput deste artigo ficará 
interrompido, até a decisão definitiva do Tribunal a que 
estiver submetido o feito. 

Art. 70. Compete ao Ministro da Justiça, de ofí-
cio ou acolhendo solicitação fundamentada, deter-
minar a instauração de inquérito para a expulsão do 
estrangeiro. (Renumerado pela Lei nº 6.964 de 09 de 
dezembro de 1981)

Art. 7 1. Nos casos de infração contra a seguran-
ça nacional, a ordem política ou social e a economia 
popular, assim como nos casos de comércio, posse ou 
facilitação de uso indevido de substância entorpecen-
te ou que determine dependência física ou psíquica, 
ou de desrespeito a proibição especialmente prevista 
em lei para estrangeiro, o inquérito será sumário e não 
excederá o prazo de quinze dias, dentro do qual fica 
assegurado ao expulsando o direito de defesa. (Renu-
merado pela Lei nº 6.964 de 09 de dezembro de 1981)

Art. 72. Salvo as hipóteses previstas no artigo 
anterior, caberá pedido de reconsideração no prazo 
de dez dias a contar da publicação do decreto de ex-
pulsão no Diário Oficial da União. (Renumerado pela 
Lei nº 6.964 de 09 de dezembro de 1981)

Art. 73. O estrangeiro, cuja prisão não se torne 
necessária, ou que tenha o prazo desta vencido, per-
manecerá em liberdade vigiada, em lugar designado 
pelo Ministro da Justiça, e guardará as normas de 
comportamento que lhe forem estabelecidas. (Renu-
merado pela Lei nº 6.964 de 09 de dezembro de 1981)

Parágrafo único. Descumprida qualquer das nor-
mas fixadas de conformidade com o disposto neste 
artigo ou no seguinte, o Ministro da Justiça, a qualquer 
tempo, poderá determinar a prisão administrativa do 
estrangeiro, cujo prazo não excederá a noventa dias. 

Art. 74. O Ministro da Justiça poderá modificar, 
de ofício ou a pedido, as normas de conduta impos-
tas ao estrangeiro e designar outro lugar para a sua 
residência. (Renumerado pela Lei nº 6.964 de 09 de 
dezembro de 1981)

Art. 75. Não se procederá à expulsão: (Renume-
rado e alterado pela Lei nº 6.964 de 09 de dezembro 
de 1981)

Redação original
Art. 74. Não se procederá à expulsão se implicar 

em extradição inadmitida pela lei brasileira.
I – se implicar extradição inadmitida pela lei bra-

sileira; ou (Incluído pela Lei nº 6.964 de 09 de dezem-
bro de 1981)

II – quando o estrangeiro tiver (Incluído pela Lei 
nº 6.964 de 09 de dezembro de 1981)

a) Cônjuge brasileiro do qual não esteja divorcia-
do ou separado, de fato ou de direito, e desde que o 
casamento tenha sido celebrado há mais de 5 (cinco) 
anos; ou (Incluído pela Lei nº 6.964 de 09 de dezem-
bro de 1981)

b) filho brasileiro que, comprovadamente, esteja 
sob sua guarda e dele dependa economicamente. (In-
cluído pela Lei nº 6.964 de 09 de dezembro de 1981)

§ 1º não constituem impedimento à expulsão a 
adoção ou o reconhecimento de filho brasileiro super-
venientes ao fato que o motivar(Incluído pela Lei nº 
6.964 de 09 de dezembro de 1981)

§ 2º Verificados o abandono do filho, o divórcio 
ou a separação, de fato ou de direito, a expulsão po-
derá efetivar-se a qualquer tempo. (Incluído pela Lei 
nº 6.964 de 09 de dezembro de 1981)

TÍTULO IX
Da Extradição

Art. 76. A extradição poderá ser concedida quan-
do o governo requerente se fundamentar em tratado, 
ou quando prometer ao Brasil a reciprocidade. (Renu-
merado e alterado pela Lei nº 6.964 de 09 de dezem-
bro de 1981)

Redação original:
Art. 75. A extradição poderá ser concedida quando 

o governo requerente se fundamentar em convenção, 
tratado ou quando prometer ao Brasil a reciprocidade. 

Art. 77. Não se concederá a extradição quando: 
(Renumerado pela Lei nº 6.964 de 09 de dezembro 
de 1981)

I – se tratar de brasileiro, salvo se a aquisição 
dessa nacionalidade verificar-se após o fato que mo-
tivar o pedido; 

II – o fato que motivar o pedido não for conside-
rado crime no Brasil ou no Estado requerente; 

III – o Brasil for competente, segundo suas leis, 
para julgar o crime imputado ao extraditando; 

IV – a lei brasileira impuser ao crime a pena de 
prisão igual ou inferior a um ano; 

V – o extraditando estiver a responder a processo 
ou já houver sido condenado ou absolvido no Brasil 
pelo mesmo fato em que se fundar o pedido; 

VI – estiver extinta a punibilidade pela prescrição 
segundo a lei brasileira ou a do Estado requerente; 

VII – o fato constituir crime político; e 
VIII – o extraditando houver de responder, no Es-

tado requerente, perante Tribunal ou Juízo de exceção. 
§ 1º A exceção do item VII não impedirá a extra-

dição quando o fato constituir, principalmente, infração 

365ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



01608 Sexta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012

da lei penal comum, ou quando o crime comum, conexo 
ao delito político, constituir o fato principal. 

§ 2º Caberá, exclusivamente, ao Supremo Tribunal 
Federal a apreciação do caráter da infração. 

§ 3º O Supremo Tribunal Federal poderá deixar 
de considerar crimes políticos os atentados contra 
Chefes de Estado ou quaisquer autoridades, bem as-
sim os atos de anarquismo, terrorismo, sabotagem, 
seqüestro de pessoa, ou que importem propaganda 
de guerra ou de processos violentos para subverter a 
ordem política ou social. 

Art. 78. São condições para concessão da ex-
tradição: (Renumerado pela Lei nº 6.964 de 09 de de-
zembro de 1981)

I – ter sido o crime cometido no território do Es-
tado requerente ou serem aplicáveis ao extraditando 
as leis penais desse Estado; e 

II  – existir sentença final de privação de liberda-
de, ou estar a prisão do extraditando autorizada por 
juiz, tribunal ou autoridade competente do Estado re-
querente, salvo o disposto no artigo 81. 

Art. 79. Quando mais de um Estado requerer a 
extradição da mesma pessoa, pelo mesmo fato, terá 
preferência o pedido daquele em cujo território a infra-
ção foi cometida. (Renumerado pela Lei nº 6.964 de 
09 de dezembro de 1981)

§ 1º Tratando-se de crimes diversos, terão prefe-
rência sucessivamente: 

I – o Estado requerente em cujo território haja sido 
cometido o crime mais grave, segundo a lei brasileira; 

Il – o que em primeiro lugar houver pedido a en-
trega do extraditando, se a gravidade dos crimes for 
idêntica; e 

III – o Estado de origem, ou, na sua falta, o domi-
ciliar do extraditando, se os pedidos forem simultâneos. 

§ 2º Nos casos não previstos decidirá sobre a 
preferência e Governo brasileiro. 

§ 3º Havendo tratado ou convenção com algum 
dos Estados requerentes, prevalecerão suas normas 
no que disserem respeito à preferência de que trata 
este artigo. (Alterado pela Lei nº 6.964 de 09 de de-
zembro de 1981)

Redação original:
§ 3º Havendo tratado ou convenção com algum 

dos Estados requerentes, prevalecerão suas normas 
no que disserem respeito à preferência de que trata 
este artigo. 

Art. 80. A extradição será requerida por via diplo-
mática ou, na falta de agente diplomático do Estado 
que a requerer, diretamente de Governo a Governo, 
devendo o pedido ser instruído com a cópia autêntica 
ou a certidão da sentença condenatória, da de pronún-

cia ou da que decretar a prisão preventiva, proferida 
por juiz ou autoridade competente. Esse documento ou 
qualquer outro que se juntar ao pedido conterá indica-
ções precisas sobre o local, data, natureza e circuns-
tâncias do fato criminoso, identidade do extraditando, 
e, ainda, cópia dos textos legais sobre o crime, a pena 
e sua prescrição. (Renumerado pela Lei nº 6.964 de 
09 de dezembro de 1981)

§ 1º O encaminhamento do pedido por via diplo-
mática confere autenticidade aos documentos. 

§  2º Não havendo tratado que disponha em 
contrário, os documentos indicados neste artigo se-
rão acompanhados de versão oficialmente feita para o 
idioma português no Estado requerente. (Alterado pela 
Lei nº 6.964 de 09 de dezembro de 1981)

Redação original:
§ 2º Não havendo tratado ou convenção que dis-

ponha em contrário, os documentos indicados neste 
artigo serão acompanhados de versão oficialmente 
feita para o idioma português no Estado requerente. 

Art. 81. O Ministério das Relações Exteriores re-
meterá o pedido ao Ministério da Justiça, que ordenará 
a prisão do extraditando colocando-o à disposição do 
Supremo Tribunal Federal. (Renumerado pela Lei nº 
6.964 de 09 de dezembro de 1981)

Art. 82. Em caso de urgência, poderá ser orde-
nada a prisão preventiva do extraditando desde que 
pedida, em termos hábeis, qualquer que seja o meio 
de comunicação, por autoridade competente, agente 
diplomático ou consular do Estado requerente. (Renu-
merado pela Lei nº 6.964 de 09 de dezembro de 1981)

§ 1º O pedido, que noticiará o crime cometido, 
deverá fundamentar-se em sentença condenatória, 
auto de prisão em flagrante, mandado de prisão ou, 
ainda, em fuga do indiciado. 

§ 2º Efetivada a prisão, o Estado requerente de-
verá formalizar o pedido em noventa dias, na confor-
midade do artigo 79. 

§ 3º A prisão com base neste artigo não será 
mantida além do prazo referido no parágrafo anterior, 
nem se admitirá novo pedido pelo mesmo fato sem que 
a extradição haja sido formalmente requerida. 

Art. 83. Nenhuma extradição será concedida sem 
prévio pronunciamento do plenário do Supremo Tribu-
nal Federal sobre sua legalidade e procedência, não 
cabendo recurso da decisão. (Renumerado pela Lei nº 
6.964 de 09 de dezembro de 1981)

Art. 84. Efetivada a prisão do extraditando (artigo 
80), o pedido será encaminhado ao Supremo Tribunal 
Federal. (Renumerado pela Lei nº 6.964 de 09 de de-
zembro de 1981)
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Parágrafo único. A prisão perdurará até o julga-
mento final do Supremo Tribunal Federal, não sendo 
admitidas a liberdade vigiada, a prisão domiciliar, nem 
a prisão-albergue. 

Art. 85. Ao receber o pedido, o Relator designará 
dia e hora para o interrogatório do extraditando e, con-
forme o caso, dar-lhe-á curador ou advogado, senão 
o tiver, correndo do interrogatório o prazo de dez dias 
para a defesa. (Renumerado pela Lei nº 6.964 de 09 
de dezembro de 1981)

§ 1º A defesa versará sobre a identidade da 
pessoa reclamada, defeito de forma dos documentos 
apresentados ou ilegalidade da extradição. 

§ 2º Não estando o processo devidamente ins-
truído, o Tribunal, a requerimento do Procurador-Geral 
da República, poderá converter o julgamento em dili-
gência para suprir a falta no prazo improrrogável, de 
sessenta dias, decorridos os quais o pedido será jul-
gado independentemente da diligência. 

§ 3º O prazo referido no parágrafo anterior cor-
rerá da data da notificação que o Ministério das Rela-
ções Exteriores fizer à Missão Diplomática do Estado 
requerente. 

Art. 86. Concedida a extradição, será o fato comu-
nicado através do Ministério das Relações Exteriores 
à Missão Diplomática do Estado requerente que, no 
prazo de sessenta dias da comunicação, deverá retirar 
o extraditando do território brasileiro.(Renumerado pela 
Lei nº 6.964 de 09 de dezembro de 1981)

Art. 87. Se o Estado requerente não retirar o ex-
traditando do território brasileiro no prazo do artigo 
anterior, será ele posto em liberdade, sem prejuízo de 
responder a processo de expulsão se o motivo da ex-
tradição o recomendar.(Renumerado pela Lei nº 6.964 
de 09 de dezembro de 1981)

Art. 88. Negada a extradição não se admitirá novo 
pedido baseado no mesmo fato.(Renumerado pela Lei 
nº 6.964 de 09 de dezembro de 1981)

Art. 89. Quando o extraditando estiver sendo pro-
cessado, ou tiver sido condenado, no Brasil, por crime 
punível com pena privativa de liberdade, a extradição 
será executada somente depois da conclusão do pro-
cesso ou do cumprimento da pena, ressalvado, entre-
tanto, o disposto no artigo 66. (Renumerado pela Lei 
nº 6.964 de 09 de dezembro de 1981)

Parágrafo único. A entrega do extraditando ficará 
igualmente adiada se a efetivação da medida puser 
em risco a sua vida por causa de enfermidade grave 
comprovada por laudo médico oficial. 

Art. 90. O Governo poderá entregar o extraditando 
ainda que responda a processo ou esteja condenado 

por contravenção. (Renumerado pela Lei nº 6.964 de 
09 de dezembro de 1981)

Art. 91. Não será efetivada a entrega sem que o 
Estado requerente assuma o compromisso: (Renume-
rado pela Lei nº 6.964 de 09 de dezembro de 1981)

I – de não ser o extraditando preso nem proces-
sado por fatos anteriores ao pedido; 

II – de computar o tempo de prisão que, no Bra-
sil, foi imposta por força da extradição; 

III – de comutar em pena privativa de liberdade 
a pena corporal ou de morte, ressalvados, quanto à 
última, os casos em que a lei brasileira permitir a sua 
aplicação; 

IV –  de não ser o extraditando entregue, sem con-
sentimento do Brasil, a outro Estado que o reclame; e 

V – de não considerar qualquer motivo político 
para agravar a pena. 

Art. 92. A entrega do extraditando, de acordo 
com as leis brasileiras e respeitado o direito de tercei-
ro, será feita com os objetos e instrumentos do crime 
encontrados em seu poder. (Renumerado pela Lei nº 
6.964 de 09 de dezembro de 1981)

Parágrafo único. Os objetos e instrumentos refe-
ridos neste artigo poderão ser entregues independen-
temente da entrega do extraditando. 

Art. 93. O extraditando que, depois de entregue 
ao Estado requerente, escapar à ação da Justiça e 
homiziar-se no Brasil, ou por ele transitar, será detido 
mediante pedido feito diretamente por via diplomática, 
e de novo entregue sem outras formalidades. (Renu-
merado pela Lei nº 6.964 de 09 de dezembro de 1981)

Art. 94. Salvo motivo de ordem pública, poderá 
ser permitido, pelo Ministro da Justiça, o trânsito, no 
território brasileiro, de pessoas extraditadas por Esta-
dos estrangeiros, bem assim o da respectiva guarda, 
mediante apresentação de documentos comprobató-
rios de concessão da medida. (Renumerado pela Lei 
nº 6.964 de 09 de dezembro de 1981)

TÍTULO X
Dos Direitos e Deveres do Estrangeiro

Art. 95. O estrangeiro residente no Brasil goza 
de todos os direitos reconhecidos aos brasileiros, nos 
termos da Constituição e das leis. (Renumerado pela 
Lei nº 6.964 de 09 de dezembro de 1981)

Art. 96. Sempre que lhe for exigido por qualquer 
autoridade ou seu agente, o estrangeiro deverá exibir 
documento comprobatório de sua estada legal no ter-
ritório brasileiro. (Renumerado pela Lei nº 6.964 de 09 
de dezembro de 1981) 
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Parágrafo único. Para os fins deste artigo e dos 
artigos 42, 44, 46 e 47, o documento deverá ser apre-
sentado no original. 

Art. 97. O exercício de atividade remunerada e a 
matrícula em estabelecimento de ensino são permi-
tidos ao estrangeiro com as restrições estabelecidas 
nesta Lei e no seu Regulamento. (Renumerado pela 
Lei nº 6.964 de 09 de dezembro de 1981)

Art. 98. Ao estrangeiro que se encontra no Brasil 
ao amparo de visto de turista, de trânsito ou tempo-
rário de que trata o artigo 13, item IV, bem como aos 
dependentes de titulares de quaisquer vistos tempo-
rários é vedado o exercício de atividade remunerada. 
Ao titular de visto temporário de que trata o artigo 13, 
item VI, é vedado o exercício de atividade remunerada 
por fonte brasileira. (Renumerado pela Lei nº 6.964 de 
09 de dezembro de 1981)

Art. 99. Ao estrangeiro titular de visto temporário 
e ao que se encontre no Brasil na condição do artigo 
21, § 1º, é vedado estabelecer-se com firma individual, 
ou exercer cargo ou função de administrador, gerente 
ou diretor de sociedade comercial ou civil, bem como 
inscrever-se em entidade fiscalizadora do exercício 
de profissão regulamentada. (Renumerado pela Lei 
nº 6.964 de 09 de dezembro de 1981)

Parágrafo único. Aos estrangeiros portadores 
do visto de que trata o inciso V do art. 13 é permitida 
a inscrição temporária em entidade fiscalizadora do 
exercício de profissão regulamentada. (Incluído pela 
Lei nº 6.964 de 09 de dezembro de 1981)

Art. 100. O estrangeiro admitido na condição de 
temporário, sob regime de contrato, só poderá exercer 
atividade junto à entidade pela qual foi contratado, na 
oportunidade da concessão do visto, salvo autorização 
expressa do Ministério da Justiça, ouvido o Ministério 
do Trabalho. (Renumerado pela Lei nº 6.964 de 09 de 
dezembro de 1981)

Art. 101. O estrangeiro admitido na forma do ar-
tigo 18, ou do artigo 36, parágrafo único, para o de-
sempenho de atividade profissional certa, e a fixação 
em região determinada, não poderá, dentro do prazo 
que lhe for fixado na oportunidade da concessão ou 
da transformação do visto, mudar de domicílio nem 
de atividade profissional, ou exercê-la fora daquela re-
gião, salvo em caso excepcional, mediante autorização 
prévia do Ministério da Justiça, ouvido o Ministério do 
Trabalho, quando necessário. (Renumerado pela Lei 
nº 6.964 de 09 de dezembro de 1981)

Art. 102. O estrangeiro registrado é obrigado a 
comunicar ao Ministério da Justiça a mudança do seu 
domicílio ou residência, devendo fazê-lo nos trinta dias 

imediatamente seguintes à sua efetivação. (Renume-
rado pela Lei nº 6.964 de 09 de dezembro de 1981)

Art. 103. O estrangeiro que adquirir nacionalidade 
diversa da constante do registro (art. 30) deverá, nos 
noventa dias seguintes, requerer a averbação da nova 
nacionalidade em seus assentamentos. (Renumerado 
pela Lei nº 6.964 de 09 de dezembro de 1981)

Art. 104. O portador de visto de cortesia, oficial 
ou diplomático, só poderá exercer atividade remune-
rada em favor do Estado estrangeiro, organização ou 
agência internacional de caráter intergovernamental a 
cujo serviço se encontre no País, ou do Governo ou de 
entidade brasileiros, mediante instrumento internacio-
nal firmado com outro Governo que encerre cláusula 
específica sobre o assunto. (Renumerado pela Lei nº 
6.964 de 09 de dezembro de 1981)

§ 1º O serviçal com visto de cortesia só poderá 
exercer atividade remunerada a serviço particular de 
titular de visto de cortesia, oficial ou diplomático. 

§ 2º A missão, organização ou pessoa, a cujo ser-
viço se encontra o serviçal, fica responsável pela sua 
saída do território brasileiro, no prazo de trinta dias, a 
contar da data em que cessar o vínculo empregatícío, 
sob pena de deportação do mesmo. 

§ 3º Ao titular de quaisquer dos vistos referidos 
neste artigo não se aplica o disposto na legislação 
trabalhista brasileira. 

Art. 105. Ao estrangeiro que tenha entrado no 
Brasil na condição de turista ou em trânsito é proibido 
o engajamento como tripulante em porto brasileiro, 
salvo em navio de bandeira de seu País, por viagem 
não redonda, a requerimento do transportador ou do 
seu agente, mediante autorização do Ministério da 
Justiça. (Renumerado pela Lei nº 6.964 de 09 de de-
zembro de 1981)

Art. 106. É vedado ao estrangeiro: (Renumerado 
pela Lei nº 6.964 de 09 de dezembro de 1981)

I – ser proprietário, armador ou comandante de 
navio nacional, inclusive nos serviços de navegação 
fluvial e lacustre; 

Il – ser proprietário de empresa jornalística de 
qualquer espécie, e de empresas de televisão e de 
radiodifusão, sócio ou acionista de sociedade proprie-
tária dessas empresas; 

III – ser responsável, orientador intelectual ou 
administrativo das empresas mencionadas no item 
anterior; 

IV – obter concessão ou autorização para a pes-
quisa, prospecção, exploração e aproveitamento das 
jazidas, minas e demais recursos minerais e dos po-
tenciais de energia hidráulica; 
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V – ser proprietário ou explorador de aeronave 
brasileira, ressalvado o disposto na legislação espe-
cífica; 

VI – ser corretor de navios, de fundos públicos, 
leiloeiro e despachante aduaneiro; 

VII – participar da administração ou represen-
tação de sindicato ou associação profissional, bem 
como de entidade fiscalizadora do exercício de pro-
fissão regulamentada; 

VIII – ser prático de barras, portos, rios, lagos 
e canais; 

IX – possuir, manter ou operar, mesmo como 
amador, aparelho de radiodifusão, de radiotelegrafia 
e similar, salvo reciprocidade de tratamento; e 

X – prestar assistência religiosa às Forças Arma-
das e auxiliares, e também aos estabelecimentos de 
internação coletiva. 

§1º O disposto no item I deste artigo não se apli-
ca aos navios nacionais de pesca. 

§2º Ao português, no gozo dos direitos e obri-
gações previstos no Estatuto da Igualdade, apenas 
lhe é defeso: 

a) assumir a responsabilidade e a orientação in-
telectual e administrativa das empresas mencionadas 
no item II deste artigo; 

b) ser proprietário, armador ou comandante de 
navio nacional, inclusive de navegação fluvial e lu-
custre, ressalvado o disposto no parágrafo anterior; e 

c) prestar assistência religiosa às Forças Arma-
das e auxiliares. 

Art. 107. O estrangeiro admitido no território bra-
sileiro não pode exercer atividade de natureza política, 
nem se imiscuir, direta ou indiretamente, nos negócios 
públicos do Brasil, sendo-lhe especialmente vedado: 
(Renumerado pela Lei nº 6.964 de 09 de dezembro 
de 1981)

I – organizar, criar ou manter sociedade ou quais-
quer entidades de caráter político, ainda que tenham 
por fim apenas a propaganda ou a difusão, exclusiva-
mente entre compatriotas, de idéias, programas ou nor-
mas de ação de partidos políticos do país de origem; 

II – exercer ação individual, junto a compatriotas 
ou não, no sentido de obter, mediante coação ou cons-
trangimento de qualquer natureza, adesão a idéias, 
programas ou normas de ação de partidos ou facções 
políticas de qualquer país; 

III – organizar desfiles, passeatas, comícios e 
reuniões de qualquer natureza, ou deles participar, 
com os fins a que se referem os itens I e II deste artigo. 

Parágrafo único. O disposto no caput deste arti-
go não se aplica ao português beneficiário do Estatuto 

da Igualdade ao qual tiver sido reconhecido o gozo de 
direitos políticos. 

Art. 108. É lícito aos estrangeiros associarem-se 
para fins culturais, religiosos, recreativos, beneficentes 
ou de assistência, filiarem-se a clubes sociais e des-
portivos, e a quaisquer outras entidades com iguais 
fins, bem como participarem de reunião comemorativa 
de datas nacionais ou acontecimentos de significação 
patriótica. (Renumerado pela Lei nº 6.964 de 09 de 
dezembro de 1981)

Parágrafo único. As entidades mencionadas neste 
artigo, se constituídas de mais de metade de associa-
dos estrangeiros, somente poderão funcionar mediante 
autorização do Ministro da Justiça. 

Art. 109. A entidade que houver obtido registro 
mediante falsa declaração de seus fins ou que, depois 
de registrada, passar a exercer atividades proibidas 
ilícitas, terá sumariamente cassada a autorização a 
que se refere o parágrafo único do artigo anterior e 
o seu funcionamento será suspenso por ato do Mi-
nistro da Justiça, até final julgamento do processo 
de dissolução, a ser instaurado imediatamente. (Re-
numerado e alterado pela Lei nº 6.964 de 09 de de-
zembro de 1981)

Redação original:
Art. 108. A entidade que houver obtido registro 

mediante falsa declaração de seus fins, ou que passar, 
depois de registrada, a exercer atividades proibidas, 
terá sumariamente cancelado o seu registro pelo Mi-
nistro da Justiça, e seu funcionamento será suspenso 
até que seja judicialmente dissolvida. 

Art. 110. O Ministro da Justiça poderá, sempre 
que considerar conveniente aos interesses nacionais, 
impedir a realização, por estrangeiros, de conferências, 
congressos e exibições artísticas ou folclóricas. (Renu-
merado pela Lei nº 6.964 de 09 de dezembro de 1981)

TÍTULO XI
Da Naturalização

CAPÍTULO I 
Das Condições

Art. 111. A concessão da naturalização nos casos 
previstos no art. 145, item II, alínea “ b “, da Constitui-
ção, é faculdade exclusiva do Poder Executivo e far-se-á 
mediante Portaria do Ministro da Justiça. (Renumerado 
pela Lei nº 6.964 de 09 de dezembro de 1981)

Art. 112. São condições para a concessão da 
naturalização: (Renumerado pela Lei nº 6.964 de 09 
de dezembro de 1981)

I – capacidade civil, segundo a lei brasileira; 
II – ser registrado como permanente no Brasil; 
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III – residência contínua no território brasileiro, 
pelo prazo mínimo de quatro anos, imediatamente 
anteriores ao pedido de naturalização; 

IV – ler e escrever a língua portuguesa, conside-
radas as condições do naturalizando; 

V – exercício de profissão ou posse de bens su-
ficientes à manutenção própria e da família; 

VI – bom procedimento; 
VII – inexistência de denúncia, pronúncia ou con-

denação no Brasil ou no exterior por crime doloso a que 
seja cominada pena mínima de prisão, abstratamente 
considerada, superior a um ano; e 

VIII – boa saúde. 
§ 1º não se exigirá a prova de boa saúde a nenhum 

estrangeiro que residir no País há mais de dois anos 
(incluído pela Lei nº 6.964 de 09 de dezembro de 1981)

§ 2º verificada, a qualquer tempo, a falsidade ide-
ológica ou material de qualquer dos requisitos exigidos 
neste artigo ou nos arts. 113 e 114 desta Lei, será decla-
rado nulo o ato de naturalização sem prejuízo da ação 
penal cabível pela infração cometida; (Renumerado e 
alterado pela Lei nº 6.964 de 09 de dezembro de 1981)

Redação original:
§1º Verificada, a qualquer tempo, a falsidade ideo-

lógica ou material de quaisquer dos requisitos exigidos 
neste artigo ou nos artigos 112 e 113 desta Lei, será 
declarado nulo o ato de naturalização sem prejuízo da 
ação penal cabível pela infração cometida. 

§3º A declaração de nulidade a que se refere o 
parágrafo anterior processar-se-á administrativamente, 
no Ministério da Justiça, de ofício ou mediante repre-
sentação fundamentada, concedido ao naturalizado, 
para defesa, o prazo de quinze dias, contados da no-
tificação. . (Renumerado pela Lei nº 6.964 de 09 de 
dezembro de 1981)

Art. 113 O prazo de residência fixado no artigo 
111, item III, poderá ser reduzido se o naturalizando 
preencher quaisquer das seguintes condições: (Renu-
merado e pela Lei nº 6.964 de 09 de dezembro de 1981)

I – ter filho ou cônjuge brasileiro; 
II – ser filho de brasileiro; 
III – haver prestado ou poder prestar serviços 

relevantes ao Brasil, a juízo do Ministro da Justiça; 
IV – recomendar-se por sua capacidade profis-

sional, científica ou artística; ou 
V – ser proprietário, no Brasil, de bem imóvel, cujo 

valor seja igual, pelo menos, a mil vezes o maior valor 
de referência; ou ser industrial que disponha de fundos 
de igual valor; ou possuir cota ou ações integralizadas 
de montante, no mínimo, idêntico, em sociedade comer-
cial ou civil, destinada, principal e permanentemente, 
à exploração de atividade industrial ou agrícola. 

Parágrafo único. A residência será, no mínimo, 
de um ano, nos casos dos itens I a III; de dois anos, 
no do item IV; e de três anos, no do item V. 

Art. 114. Dispensar-se-á o requisito da residência, 
exigindo-se apenas a estada no Brasil por trinta dias, 
quando se tratar: (Renumerado pela Lei nº 6.964 de 
09 de dezembro de 1981)

I – de cônjuge estrangeiro casado há mais de 
cinco anos com diplomata brasileiro em atividade; ou 

II – de estrangeiro que, empregado em Missão 
Diplomática ou em Repartição Consular do Brasil, con-
tar mais de dez anos de serviços ininterruptos. 

Art. 115. O estrangeiro que pretender a naturali-
zação deverá requerê-la ao Ministro da Justiça, decla-
rando: nome por extenso, naturalidade, nacionalidade, 
filiação, sexo, estado civil, dia, mês e ano de nascimen-
to, profissão, lugares onde haja residido anteriormen-
te no Brasil e no exterior, se satisfaz o requisito a que 
alude o artigo 111, item VII e se deseja ou não traduzir 
ou adaptar o seu nome à língua portuguesa. (Renu-
merado pela Lei nº 6.964 de 09 de dezembro de 1981)

§ 1º A petição será assinada pelo naturalizando 
e instruída com os documentos a serem especificados 
em regulamento (Incluído pela Lei nº 6.964 de 09 de 
dezembro de 1981)

§ 2º Exigir-se-á a apresentação apenas de docu-
mento de identidade para estrangeiro, atestado policial 
de residência contínua no Brasil e atestado policial de 
antecedentes, passado pelo serviço competente do 
lugar de residência no Brasil, quando se tratar de: (In-
cluído pela Lei nº 6.964 de 09 de dezembro de 1981)

I – estrangeiro admitido no Brasil até a idade de 
5 (cinco) anos, radicado definitivamente no território 
nacional, desde que requeira a naturalização até 2 
(dois) anos após atingir a maioridade; (Incluído pela 
Lei nº 6.964 de 09 de dezembro de 1981)

II – estrangeiro que tenha vindo residir no Bra-
sil antes de atingida a maioridade e haja feito curso 
superior em estabelecimento nacional de ensino, se 
requerida a naturalização até 1 (um) ano depois da 
formatura. (Incluído pela Lei nº 6.964 de 09 de de-
zembro de 1981)

§ 3º. Qualquer mudança de nome ou de preno-
me, posteriormente à naturalização, só por exceção e 
motivadamente será permitida, mediante autorização 
do Ministro da Justiça. (Parágrafo único transformado 
em §3º pela Lei nº 6.964, de 09 de dezembro de 1981)

Redação original:
Parágrafo único. Qualquer mudança de nome ou 

do prenome, posteriormente à naturalização, só por 
exceção e motivadamente será permitida, mediante 
autorização do Ministro da Justiça. 
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Art. 116. O estrangeiro admitido no Brasil duran-
te os primeiros cinco anos de vida, estabelecido defi-
nitivamente no território brasileiro, poderá, enquanto 
menor, requerer ao Ministro da Justiça, por intermédio 
de seu representante legal, a emissão de certificado 
provisório de naturalização, que valerá como prova de 
nacionalidade brasileira até dois anos depois de atin-
gida a maioridade. (Renumerado pela Lei nº 6.964 de 
09 de dezembro de 1981)

Parágrafo único. A naturalização se tornará defini-
tiva se o titular do certificado provisório, até dois anos 
após atingir a maioridade, confirmar expressamente 
a intenção de continuar brasileiro, em requerimento 
dirigido ao Ministro da Justiça. 

Art. 117. O requerimento de que trata o artigo 
114, dirigido ao Ministro da Justiça, será apresenta-
do, no Distrito Federal, Estados e Territórios, ao órgão 
competente do Ministério da Justiça, que procederá à 
sindicância sobre a vida pregressa do naturalizando e 
opinará quanto à conveniência da naturalização. (Renu-
merado pela Lei nº 6.964 de 9 de dezembro de 1981)

Art. 118. Recebido o processo pelo dirigente do 
órgão competente do Ministério da Justiça, poderá ele 
determinar, se necessário, outras diligências. Em qual-
quer hipótese, o processo deverá ser submetido, com 
parecer, ao Ministro da Justiça. (Renumerado pela Lei 
nº 6.964 de 9 de dezembro de 1981)

Parágrafo único. O dirigente do órgão competente 
do Ministério da Justiça determinará o arquivamento 
do pedido, se o naturalizando não satisfizer, conforme 
o caso, a qualquer das condições previstas no artigo 
111 ou 115, cabendo reconsideração desse despacho; 
se o arquivamento for mantido, poderá o naturalizando 
recorrer ao Ministro da Justiça; em ambos os casos, o 
prazo é de trinta dias contados da publicação do ato. 

Art. 119. Publicada no Diário Oficial a portaria de 
naturalização, será ela arquivada no órgão competen-
te do Ministério da Justiça, que emitirá certificado re-
lativo a cada naturalizando, o qual será solenemente 
entregue, na forma fixada em Regulamento, pelo juiz 
federal da cidade onde tenha domicílio o interessado.
(Renumerado e alterado pela Lei nº 6.964 de 09 de 
dezembro de 1981)

Redação original
Art. 118. Publicada no Diário Oficial a Portaria de 

naturalização, será ela arquivada no órgão competente 
do Ministério da Justiça, o qual emitirá certificado rela-
tivo a cada naturalizando, que será entregue na forma 
fixada em Regulamento. 

§ 1º. Onde houver mais de um juiz federal, a en-
trega será feita pelo da Primeira Vara. (Incluído pela 
Lei nº 6.964 de 09 de dezembro de 1981)

§ 2º. Quando não houver juiz federal na cidade 
em que tiverem domicílio os interessados, a entrega 
será feita através do juiz ordinário da comarca e, na 
sua falta, pelo da comarca mais próxima. (Incluído pela 
Lei nº 6.964 de 09 de dezembro de 1981)

§ 3º. A naturalização ficará sem efeito se o cer-
tificado não for solicitado pelo naturalizando no prazo 
de doze meses contados da data de publicação do ato, 
salvo motivo de força maior, devidamente comprova-
do. (Parágrafo único transformado em § 3º pela Lei nº 
6.964, de 09 de dezembro de 1981)

Redação original
Parágrafo único. A naturalização ficará sem efeito 

se o certificado não for solicitado pelo naturalizando, no 
prazo de doze meses, contados da data da publicação do 
ato, salvo motivo de força maior devidamente comprovado. 

Art. 120. No curso do processo de naturalização, 
poderá qualquer do povo impugná-la, desde que o faça 
fundamentadamente. (Renumerado pela Lei nº 6.964 
de 09 de dezembro de 1981)

Art. 121. A satisfação das condições previstas 
nesta Lei não assegura ao estrangeiro direito à na-
turalização. (Renumerado pela Lei nº 6.964 de 09 de 
dezembro de 1981)

CAPÍTULO II
Dos Efeitos da Naturalização

Art. 122. A naturalização, salvo a hipótese do artigo 
115, só produzirá efeitos após a entrega do certificado e 
confere ao naturalizado o gozo de todos os direitos civis 
e políticos, excetuados os que a Constituição Federal 
atribui exclusivamente ao brasileiro nato. (Renumerado 
pela Lei nº 6.964 de 9 de dezembro de 1981)

Art. 123. A naturalização não importa aquisição da 
nacionalidade brasileira pelo cônjuge e filhos do naturali-
zado, nem autoriza que estes entrem ou se radiquem no 
Brasil sem que satisfaçam as exigências desta Lei. (Re-
numerado pela Lei nº 6.964 de 09 de dezembro de 1981)

Art. 124. A naturalização não extingue a respon-
sabilidade civil ou penal a que o naturalizando estava 
anteriormente sujeito em qualquer outro país. (Renu-
merado pela Lei nº 6.964 de 09 de dezembro de 1981) 

TÍTULO XII
Das Infrações, Penalidades e seu Procedimento

CAPÍTULO I
Das Infrações e Penalidades

Art. 125. Constitui infração, sujeitando o infrator 
às penas aqui cominadas: (Renumerado pela Lei nº 
6.964 de 09 de dezembro de 1981)
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I – entrar no território brasileiro sem estar auto-
rizado (clandestino); 

Pena: deportação. 
II – demorar-se no território brasileiro após es-

gotado o prazo legal de estada; 
Pena: multa de um décimo do maior valor de 

referência, por dia de excesso, até o máximo de dez 
vezes o maior valor de referência, e deportação, caso 
não saia no prazo fixado. 

III – deixar de registrar-se no órgão competen-
te, dentro do prazo estabelecido nesta Lei (artigo 30); 

Pena: multa de um décimo do maior valor de 
referência, por dia de excesso, até o máximo de dez 
vezes o maior valor de referência. 

IV – deixar de cumprir o disposto nos artigos 95, 
101 e 102; 

Pena: multa de duas a dez vezes o maior valor 
de referência. 

V – deixar a empresa transportadora de atender 
à manutencão ou promover a saída do território brasi-
leiro do clandestino ou do impedido (artigo 27); 

Pena: multa de trinta vezes o maior valor de re-
ferência, por estrangeiro. 

VI – transportar para o Brasil estrangeiro que 
esteja sem a documentação em ordem; 

Pena: multa de dez vezes o Maior Valor de Refe-
rência, por estrangeiro, além da responsabilidade pelas 
despesas com a retirada deste do território nacional. 
(Alterado pela Lei nº 6.964 de 09 de dezembro de 1981)

Redação original:
Pena: multa de dez vezes o maior valor de referên-

cia, por estrangeiro, e sua retirada do território brasileiro. 
VII – empregar ou manter a seu serviço estran-

geiro em situação irregular ou impedido de exercer 
atividade remunerada; 

Pena: multa de trinta vezes o maior valor de re-
ferência, por estrangeiro. 

VIII – infringir o disposto nos artigos 21, § 2º, 24, 
97, 103, §§ 1º ou 2º e 104; 

Pena: deportação. 
IX – infringir o disposto no artigo 25; 
Pena: multa de cinco vezes o maior valor de refe-

rência para o resgatador e deportação para o estrangeiro. 
X – infringir o disposto nos artigos 18, 36, pará-

grafo único, ou 98 a 100; 
Pena: cancelamento do registro e deportação. 
XI – infringir o disposto nos artigos 105 ou 106; 
Pena: detenção de um a três anos e expulsão. 
XII – introduzir estrangeiro clandestinamente ou 

ocultar clandestino ou irregular; 
Pena: detenção de um a três anos e, se o infrator 

for estrangeiro, expulsão. 

XIII – fazer declaração falsa em processo de 
transformação de visto, de registro, de alteração de 
assentamentos, de naturalização, ou para a obtenção 
de passaporte para estrangeiro, “ Iaissez-passer “, ou, 
quando exigido, visto de saída; 

Pena: reclusão de um a cinco anos e, se o infrator 
for estrangeiro, expulsão. 

XIV – infringir o disposto nos artigos 44 a 47; 
Pena: multa de cinco a dez vezes o maior valor 

de referência. 
XV – infringir o disposto nos artigos 26, § 1º, ou 63; 
Pena: deportação e, na reincidência, expulsão. 
XVI – infringir ou deixar de observar qualquer 

disposição desta Lei ou de seu Regulamento para a 
qual não seja cominada sanção especial; 

Pena: multa de duas a cinco vezes o maior valor 
de referência. 

Parágrafo único. As penalidades previstas no item 
XI aplicam-se também aos diretores de entidades re-
feridas no item I do artigo 106. 

Art. 126. As multas previstas neste Capítulo, nos 
casos de reincidência, poderão ter os respectivos valo-
res aumentados do dobro ao quíntuplo. (Renumerado 
pela Lei nº 6.964 de 09 de dezembro de 1981)

CAPÍTULO II
Do Procedimento para Apuração das Infrações 

Art. 127. A infração punida com multa será apu-
rada em processo administrativo, que terá por base 
o respectivo auto, conforme se dispuser em Regula-
mento. (Renumerado pela Lei nº 6.964 de 09 de de-
zembro de 1981)

Art. 128. No caso do artigo 124, itens XI a XIII, 
observar-se-á o Código de Processo Penal e, nos casos 
de deportação e expulsão, o disposto nos Títulos VII 
e VIII desta Lei, respectivamente. (Renumerado pela 
Lei nº 6.964 de 09 de dezembro de 1981)

TÍTULO XIII
Disposições Gerais e Teransitórias

Art. 129. Revogado pela Lei Nº 8.422, de 13 de 
maio de 1992).

Redação anterior:
Art. 129. Fica criado o Conselho Nacional de Imi-

gração, vinculado ao Ministério do Trabalho, ao qual 
caberá, além das demais atribuições. constantes desta 
Lei, orientar e coordenar e fiscalizar as atividades de 
imigração. (Renumerado e alterado pela Lei nº 6.964 
de 09 de dezembro de 1981) 

Redação original
Art. 128. Fica criado o Conselho Nacional de Imi-

gração, vinculado ao Ministério do Trabalho, a quem ca-
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berá, além das atribuições constantes desta Lei, orien-
tar, coordenar e fiscalizar as atividades de imigração. 

§ 1º O Conselho Nacional de Imigração será inte-
grado por um representante do Ministério do Trabalho, 
que o presidirá, um do Ministério da Justiça, um do 
Ministério das Relações Exteriores, um do Ministério 
da Agricultura, um do Ministério da Saúde, um do Mi-
nistério da Indústria e do Comércio e um do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, 
todos nomeados pelo Presidente da República, por in-
dicação dos respectivos Ministros de Estado. (alterado 
pela Lei nº 6.964 de 09 de dezembro de 1981)

Redação original
§ 1º O Conselho Nacional de Imigração será inte-

grado por um representante do Ministério do Trabalho, 
que o presidirá, um do Ministério da Justiça, um do 
Ministério das Relações Exteriores, um do Ministério 
da Agricultura e um do Ministério da Saúde, nomeado 
pelo Presidente da República, por indicação dos res-
pectivos Ministros de Estado. 

§ 2º A Secretaria Geral do Conselho de Seguran-
ça Nacional manterá um observador junto ao Conselho 
Nacional de Imigração. (Alterado pela Lei nº 6.964 de 
09 de dezembro de 1981)

Redação original
§2º A Secretaria Geral do Conselho de Segurança 

Nacional manterá um observador junto ao Conselho 
Nacional de Imigração. 

§ 3º O Poder Executivo disporá sobre a estrutura 
e o funcionamento do Conselho Nacional de Imigração.
(Alterado pela Lei nº 6.964 de 09 de dezembro de 1981)

Redação original
§3º O Poder Executivo disporá sobre a estrutura 

e o funcionamento do Conselho Nacional de Imigração. 
Art. 130. O Poder Executivo fica autorizado a fir-

mar acordos internacionais pelos quais, observado o 
princípio da reciprocidade de tratamento a brasileiros 
e respeitados a conveniência e os interesses nacio-
nais, estabeleçam-se as condições para a concessão, 
gratuidade, isenção ou dispensa dos vistos estatuídos 
nesta Lei. (Renumerado pela Lei nº 6.964 de 09 de 
dezembro de 1981)

Art. 131. Fica aprovada a tabela de emolumentos 
consulares e taxas que integra esta Lei. (Renumerado 
pela Lei nº 6.964 de 09 de dezembro de 1981)

§1º Os valores das taxas incluídas na tabela te-
rão reajustamento anual na mesma proporção do co-
eficiente do valor de referência. 

§2º O Ministro das Relações Exteriores fica au-
torizado a aprovar, mediante Portaria, a revisão dos 
valores dos emolumentos consulares, tendo em conta 

a taxa de câmbio do cruzeiro outro com as principais 
moedas de livre convertibilidade. 

Art. 132. Fica o Ministro da Justiça autorizado a 
instituir modelo único de cédula de identidade para es-
trangeiro, portador de visão temporário ou permanen-
te, a qual terá validade em todo o território brasileiro e 
substituirá as carteiras de identidade em vigor. (Renu-
merado pela Lei nº 6.964 de 09 de dezembro de 1981)

Parágrafo único. Enquanto não for criada a cédula 
de que trata este artigo, continuarão válidas: 

I – as carteiras de identidade emitidas com base 
no artigo 135 do Decreto nº 3.010, de 20 de agosto de 
1938, bem como as certidões de que trata o § 2º do 
artigo 149 do mesmo Decreto; e 

II – as emitidas e as que o sejam, com base no 
Decreto-lei nº 670, de 3 de julho ele 1969, e nos arti-
gos 57, § 1º, e 60, § 2º, do Decreto nº 66.689, de 11 
de junho de 1970. 

Art. 133. Revogado pela Lei nº 7.180 de 20 de 
Dezembro de 1983

Redação anterior:
Art. 133. Fica o Poder Executivo autorizado a 

firmar, com os Estados de que sejam nacionais, os 
estrangeiros que estejam em situação ilegal no Bra-
sil, acordos bilaterais por força dos quais tal situação 
seja regularizada, desde que: (Renumerado pela Lei 
nº 6.964 de 09 de dezembro de 1981)

I – a regularização se ajuste às condições enu-
meradas no artigo 18; e 

II – os estrangeiros beneficiados: 
a) hajam entrado no Brasil antes de 20 de agosto 

de 1980; (Alterado pela Lei nº 6.964 de 09 de dezem-
bro de 1981)

Redação original:
a) hajam entrado no Brasil antes de 31 de de-

zembro de 1978; 
b) satisfaçam as condições enumeradas no ar-

tigo 7º; e 
c) requeiram a regularização de sua situação no 

prazo improrrogável de noventa dias a contar da en-
trada em vigor do acordo. 

Parágrafo único. Nos acordos a que se refere este 
artigo deverá constar necessariamente contrapartida 
pela qual o Estado de que sejam nacionais os estran-
geiros beneficiados se comprometa a: 

I – controlar estritamente a emigração para o 
Brasil; 

II – arcar, em condições a serem ajustadas, com 
os custos de transporte oriundos da deportação de 
seus nacionais; e 

III – prestar cooperação financeira e técnica ao 
assentamento, na forma do artigo 18, dos seus nacio-
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nais que, em virtude do acordo, tenham regularizada 
sua permanência no Brasil. 

Art. 134. Poderá ser regularizada, provisoriamen-
te, a situação dos estrangeiros de que trata o artigo 
anterior. (Incluído pela Lei nº 6.964 de 09 de dezem-
bro de 1981)

§ 1º. Para os fins deste artigo, fica instituído no 
Ministério da Justiça o registro provisório de estrangeiro. 
(Incluído pela Lei nº 6.964 de 09 de dezembro de 1981)

§ 2º. O registro de que trata o parágrafo anterior impli-
cará na expedição de cédula de identidade, que permitirá 
ao estrangeiro em situação ilegal o exercício de ativida-
de remunerada e a livre locomoção no território nacional. 
(Incluído pela Lei nº 6.964 de 09 de dezembro de 1981)

§ 3º. O pedido de registro provisório deverá ser 
feito no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da 
data de publicação desta Lei. (Incluído pela Lei nº 6.964 
de 09 de dezembro de 1981)

§ 4º. A petição, em formulário próprio, será dirigi-
da ao órgão do Departamento de Polícia mais próximo 
do domicílio do interessado e instruída com um dos 
seguintes documentos: (Incluído pela Lei nº 6.964 de 
09 de dezembro de 1981)

I – cópia autêntica do passaporte ou documento 
equivalente; (Incluído pela Lei nº 6.964 de 09 de de-
zembro de 1981)

II – certidão fornecida pela representação di-
plomática ou consular do país de que seja nacional o 
estrangeiro, atestando a sua nacionalidade; (Incluído 
pela Lei nº 6.964 de 09 de dezembro de 1981)

III – certidão do registro de nascimento ou casamen-
to; (Incluído pela Lei nº 6.964 de 09 de dezembro de 1981)

IV – qualquer outro documento idôneo que per-
mita à Administração conferir os dados de qualifica-
ção do estrangeiro. (Incluído pela Lei nº 6.964 de 09 
de dezembro de 1981)

§ 5º. O registro provisório e a cédula de identi-
dade, de que trata este artigo, terão prazo de validade 
de dois anos improrrogáveis, ressalvado o disposto no 
parágrafo seguinte. (Incluído pela Lei nº 6.964 de 09 
de dezembro de 1981)

§ 6º. Firmados, antes de esgotar o prazo previs-
to no § 5º. os acordos bilaterais, referidos no artigo 
anterior, os nacionais dos países respectivos deverão 
requerer a regularização de sua situação, no prazo pre-
visto na alínea c, do item II do art. 133. (Incluído pela 
Lei nº 6.964 de 09 de dezembro de 1981)

§ 7º. O Ministro da Justiça instituirá modelo es-
pecial da cédula de identidade de que trata este artigo. 
(Incluído pela Lei nº 6.964 de 09 de dezembro de 1981)

Art. 135. O estrangeiro que se encontre residindo 
no Brasil na condição prevista no artigo 26 do Decre-

to-lei nº 941, de 13 de outubro de 1969, deverá, para 
continuar a residir no território brasileiro, requerer per-
manência ao órgão competente do Ministério da Justi-
ça dentro do prazo de noventa dias improrrogáveis, a 
contar da data da entrada em vigor desta Lei. (Renu-
merado pela Lei nº 6.964 de 09 de dezembro de 1981)

Parágrafo único. Independerá da satisfação das 
exigências de caráter especial referidas no artigo 17 
desta Lei a autorização a que alude este artigo. 

Art. 136. Se o estrangeiro tiver ingressado no 
Brasil até 20 de agosto de 1938, data da entrada em 
vigor do Decreto nº 3.010, desde que tenha mantido 
residência contínua no território brasileiro, a partir da-
quela data, e prove a qualificação, inclusive a naciona-
lidade, poderá requerer permanência ao órgão com-
petente do Ministério da Justiça, observado o disposto 
no parágrafo único do anterior. (Renumerado pela Lei 
nº 6.964 de 09 de dezembro de 1981)

Art. 137. Aos processos em curso no Ministério da 
Justiça, na data de publicação desta Lei, aplicar-se-á 
o disposto no Decreto-lei nº. 941, de 13 de outubro de 
1969, e no seu Regulamento, Decreto nº 66.689, de 11 
de junho de 1970. (Renumerado o art 135 para o art 137 
e alterado pela Lei nº 6.964 de 09 de dezembro de 1981)

Redação original
Art. 135. Aplica-se o disposto nesta Lei aos requeri-

mentos de naturalização em curso no Ministério da Justiça. 
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se 

aplica aos processos de naturalização, sobre os quais 
incidirão, desde logo, as normas desta Lei. (alterado 
pela Lei nº 6.964 de 09 de dezembro de 1981)

Redação original
Parágrafo único. Os certificados de naturaliza-

ção emitidos até a data da publicação desta Lei serão 
entregues na forma prevista no Decreto-Lei nº 941, 
de 13 de outubro de 1969, e no seu Regulamento, no 
Decreto nº 66.689, de 11 de julho de 1970, com as 
alterações introduzidas pela Lei nº 6.282, de 18 de 
novembro de 1975. 

Art. 138. Aplica-se o disposto nesta Lei às pessoas 
de nacionalidade portuguesa, sob reserva de disposi-
ções especiais expressas na Constituição Federal ou 
nos tratados em vigor. (Incluído pela Lei nº 6.964 de 
09 de dezembro de 1981)

Art. 139. Fica o Ministro da Justiça autorizado a 
delegar a competência, que esta lei lhe atribui, para 
determinar a prisão do estrangeiro, em caso de de-
portação, expulsão e extradição. (Incluído pela Lei nº 
6.964 de 09 de dezembro de 1981)

Art. 140. Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação.(Renumerado o art 136 para o art 140 e des-
membrado pela Lei nº 6.964 de 09 de dezembro de 1981)
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Redação original
Art. 136. Esta Lei entrará em vigor na data de 

sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário, especialmente o Decreto-Lei nº 406, de 4 de 
maio de 1938; artigo 69 do Decreto-Lei nº 3.688, de 
3 de outubro de 1941; Decreto-lei nº 5.101, de 17 de 
dezembro de 1942; Decreto-Lei nº 7.967, de 18 de 
setembro de 1945; Decreto-lei nº 417, de 10 de ja-
neiro de 1969; Decreto-Lei nº 941, de 13 de outubro 
de 1969; artigo 2º da Lei nº 5.709, de 7 de outubro 
de 1971, e Lei nº 6.292, de 16 de novembro de 1975. 

Art. 141. Revogadas as disposições em contrário, 
especialmente o Decreto-Lei nº 406, de 4 de maio de 
1938; artigo 69 do Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outu-
bro de 1941; Decreto-Lei nº 5.101, de 17 de dezembro 
de 1942; Decreto-Lei nº 7.967, de 18 de setembro de 
1945; Lei nº 5.333, de 11 de outubro de 1967; Decre-
to-Lei nº 417, de 10 de janeiro de 1969; Decreto-Lei 
nº 941, de 13 de outubro de 1969; artigo 2° da Lei nº 
5.709, de 7 de outubro de 1971, e Lei nº 6.262, de 18 
de novembro de 1975.  (Desmembrado pela Lei nº 
6.964 de 09 de dezembro de 1981)

Brasília, 19 de agosto de 1980; 159º da Inde-
pendência e 92º da República. – JOÃO FIGUEIRE-
DO – Ibrahim Abi-Ackel – R. S. Guerreiro – Angelo 
Amaury Stábile – Murilo Macêdo – Waldyr Mendes 
– Arcoverde – Danilo Venturini.

* Esta lei foi republicada pela determinação do artigo 11, da Lei nº 

6.964, de 9-12-1981.

Este texto não substitui o publicado no DOU de 21-8-1980 e DOU

de 10-12-1981– seção 1

ANEXO
Tabela de Emolumentos e Taxas 

(Art. 131 da Leí n ° 6.815, de 19 de agosto de 1980)

I – Emolumentos Consulares
– Concessão de passaporte e “lassez-passer” 

para estrangeiro: Cr$ 15,00 (quinze cruzeiros) ouro.
– Visto em passaporte estrangeiro: 
a. visto de trânsito: Cr$ 5,00 (cinco cruzeiros) ouro. 
b. visto de turista: Cr$ 5,00 (cinco cruzeiros) ouro. 
c. visto temporário: Cr$ 10,00 (dez cruzeiros) ouro. 
d. visto permanente: Cr$ 10,00 (dez cruzeiros) 

ouro. 
II – Taxas
– Pedido de visto de saída: Cr$ 300,00 (trezen-

tos cruzeiros).
– Pedido de transformação de visto: Cr$ 4.000,00 

(quatro mil cruzeiros).

– Pedido de prorrogação de prazo de estada do 
titular de visto de turista ou temporário: Cr$ 2.000, 00 
(dois mil cruzeiros).

– Pedido de passaporte para estrangeiro ou “Iais-
sez-passer” – 1,0 (um) maior valor de referência. (Altera-
do pelo Decreto-Lei nº 2.236, de 23 de janeiro de 1985)

Redação original:
Pedido de passaporte para estrangeiro ou “lassez-

-passer” Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros).
– Pedido de retificação de assentamentos no re-

gistro de estrangeiro: Cr$ 600,00 (seiscentos cruzeiros).
– Pedido de registro temporário ou permanente: 

Cr 600,00 (seiscentos cruzeiros).
– Pedido de restabelecimento de registro tempo-

rário ou permanente: Cr$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros).
– Pedido de autorização para funcionamento de 

sociedade, Cr$2.000,00 (dois mil cruzeiros). (Incluído 
pela Lei nº 6.964 de 09 de dezembro de 1981)

– Pedido de registro de sociedade: Cr$ 2.000,00 
(dois mil cruzeiros).

– Pedido de naturalização: Cr$ 1.000,00 (hum 
mil cruzeiros).

– Pedido de certidão: Cr$ 600,00 (seiscentos 
cruzeiros) por ato a certificar.

– Pedido de visto em contrato de trabalho: Cr$ 
2.000,00 (dois mil cruzeiros)

– Emissão de documento de identidade (artigos 
33 e 132): Primeira via – 1,0 (um) maior valor de refe-
rência; (Alterado pelo Decreto-Lei nº 2.236, de 23 de 
janeiro de 1985)

Redação original:
– Emissão de documento de identidade (art. 33): 

primeira via Cr$ 600,00 (seiscentos cruzeiros); outras 
vias Cr$ 900,00 (novecentos – cruzeiros).

Outras vias – 1,5 (um e meio) maior valor de re-
ferência; 

Substituição – 0,6 (seis décimos) do maior valor 
de referência. 

– Pedido de reconsideração de despacho e re-
curso: o dobro da taxa devida no pedido inicial.

(Às Comissões de Assuntos Sociais; de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional; e de 
Educação, Cultura e Esporte, cabendo à últi-
ma a decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Os projetos que acabam de ser lidos se-
rão publicados e remetidos às Comissões competentes.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – O requerimento que acaba de ser lido 
vai à publicação.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 32, DE 2012

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, a inserção em 
ata de Voto de Congratulações e Aplausos, pelo Dia 
Nacional do Farmacêutico no Brasil, com ? no dia 
20 de janeiro, bem como seja encaminhado o referi-
do voto ? a Federação Nacional dos Farmacêuticos 
– FENAFAR em nome da sua Presidente senhora 
Célia Gervásio Chaves, no endereço: Rua Barão de 
Itapetininga, 255 11º andar Conjunto 1105, Centro, 
São Paulo/SP, CEP: 01042-001 e para o Sindicato 
dos Farmacêuticos do Amazonas em nome da sua 
presidenta senhora Cecília Mota, no endereço: Rua 
Monsenhor Coutinho, 862, sala 06, Centro, Manaus/
AM, CEP: 69010-110.

Justificação

O Profissional Farmacêutico é a ocupação de 
tradição milenar, sucessora dos boticários e experts 
no uso de fármacos e medicamentos. De uma manei-
ra geral, podem trabalhar numa farmácia, hospital, na 
indústria, em laboratórios de análises clínicas, desen-
volvimento de medicamentos, entre outras funções.

Em 25 de Novembro de 2010 foi sancionada a Lei 
12.338 de 2010, que institui oficialmente o dia 20 de 
janeiro como Dia Nacional do Farmacêutico no Brasil, 
de minha autoria e da deputada Alice Portugal.

A data foi escolhida por um fato histórico, no dia 
20 de janeiro de 1916, foi fundada a Associação Bra-
sileira de Farmacêuticos (A.B.F), no Rio de Janeiro.

Sempre havia uma reunião de confraternização 
nessa data, até que o Dr. Otto Cezar Granado, com a 
aprovação dos demais colegas de profissão, resolveu 
oficializá-la como o Dia do Farmacêutico.

Farmacêuticos renomados de várias partes 
do Brasil, como os doutores Cândido Fontoura e o 
próprio Rodolfo Albino, então presidente da A.B.F., 
passaram a comparecer freqüentemente às festas 
do dia 20, que aos poucos, foi tornando-se tradição 
em todo o país.

Há que dizer-se que, em São Paulo, alguns profis-
sionais da área propuseram que a data fosse alterada 
para 03 de setembro, dia do nascimento de Rodolfo 
Albino; outros sugeriram que a data coincidisse com 

a da fundação da primeira Faculdade de Farmácia do 
Brasil, entre outras datas.

O fato é que o consenso da classe farmacêuti-
ca no Brasil, representada por seus órgãos de classe 
como Conselhos e Associações, mantiveram a tradição 
do dia 20 de janeiro, quando em 2010 o projeto de lei 
apresentado por mim e pela deputada Alice Portugal 
(PC do B-BA) transformou-se em lei.

Parabéns, pela valorização e pelo estímulo do 
profissional farmacêutico, e que o dia 20 de janeiro 
seja marcado pelo reconhecimento daqueles que lu-
tam em prol a farmácia.

Sala das Sessões, 09 de Fevereiro de 2010. – 
Senadora Vanessa Grazziotin.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – A Presidência encaminhará o voto so-
licitado.

O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 33, DE 2012

Nos termos dos arts. 13 e 40 do Regimento In-
terno do Senado Federal c/c o art. 14 § 2º da Resolu-
ção nº 1 de 2011-CN, requeiro licença dos trabalhos 
da Casa, no período de 20 a 24 de fevereiro de 2012, 
com o fim de participar, na qualidade de membro do 
Parlamento do Mercosul, de reuniões de Mesa Dire-
tiva e da Comissão de Assuntos Políticos da Assem-
bléia Parlamentar Eurolatinoamericana – EUROLAT, a 
realizar-se de 21 a 23 de fevereiro de 2012, na Cidade 
do México, México.

Comunico, ainda, nos termos do art. 39, I, do 
RISF, que estarei ausente do País entre os dias 20 a 
28 de fevereiro de 2012.

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2012. – Se-
nador Roberto Requião.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – O requerimento que acaba de ser lido 
vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – A Presidência recebeu o Aviso nº 7, 
de 2012 (nº 8/2012, na origem), do Banco Central do 
Brasil, que encaminha, em atendimento ao disposto 
na Lei nº 9.069, de 1995, o demonstrativo das emis-
sões do real referente ao quarto trimestre de 2011, as 
razões delas determinantes e a posição das reservas 
internacionais a elas vinculadas.

É o seguinte o Aviso:
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AVISO Nº 7, DE 2012

Aviso nº 8/2012, na origem

Brasília, 8 de fevereiro de 2012

Assunto: Demonstrativo das emissões do Real.

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.069, 

de 29 de junho de 1995, que estabeleceu as condi-
ções para emissão do Real, a fórmula de apuração 
das emissões realizadas e as bases para o acompa-
nhamento e controle monetário, encaminho a Vossa 
Excelência o anexo demonstrativo das emissões re-
ferentes ao quarto trimestre de 2011, as razões delas 
determinantes e a posição das reservas internacionais 
a elas vinculadas, bem como o relatório da execução 
da programação monetária.

Atenciosamente, – Alexandre Antonio Tombi-
ni, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – O Aviso nº 7, de 2012, vai à Comissão 
de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – A Presidência designa a Deputada 
Rosinha Da Adefal (PTdoB/AL, na Câmara dos De-
putados), como membro suplente, para integrar a Co-
missão Parlamentar Mista de Inquérito “destinada a 
investigar a situação da violência contra a mulher no 
Brasil e apurar denúncias de omissão por parte do po-
der público com relação à aplicação de instrumentos 
instituídos em lei para proteger as mulheres em situa-
ção de violência”, em vaga pertencente ao Democra-
tas na Câmara dos Deputados, conforme Ofício nº 
03-L-Democratas/12, da Liderança do Democratas 
na Câmara dos Deputados.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 3-L-Democratas/12

Brasília, 8 de fevereiro de 2012

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência a Deputada Rosinha 

da Adefal (PTdoB/AL) para integrar, como membro 
suplente, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito 
com a finalidade de investigar a situação da violência 
contra a mulher  no Brasil e apurar de núncias de omis-
são por parte do poder público com relação à aplica-
ção de instrumentos instituídos em lei para proteger as 
mulheres em situação de violência, em vaga existente.

Respeitosamente, – Deputado Antonio Carlos 
Magalhães Neto, Líder do Democratas. 

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – A Presidência comunica ao Plenário 
que recebeu, do Presidente do Tribunal de Contas da 
União, os seguintes Avisos:

Aviso nº 102-Seses-TCU-Plenário

Brasília-DF, 1º de fevereiro de 2012.

A Sua Excelência, o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Congresso Nacional

Excelentíssimo Senhor Presidente do Congres-
so Nacional,

Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimen-
to, cópia do Acórdão proferido nos autos do processo 
nº TC 007.036/2005-6, pelo Plenário desta Corte na 
Sessão Ordinária de 1º-2-2012, acompanhado do Re-
latório e do Voto que o fundamentam.

Respeitosamente, – Senador Benjamin Zymler,
Presidente.
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Aviso nº 110-Seses-TCU-Plenário

Brasília-DF, 1º de fevereiro de 2012

Excelentíssimo Senhor Presidente do Congres-
so Nacional,

Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimen-
to, cópia do Acórdão proferido nos autos do processo 

nº TC 006.284/2009-2, pelo Plenário desta Corte na 

Sessão Ordinária de 1º-2-2012, acompanhado do Re-

latório e do Voto que o fundamentam.

Respeitosamente, – Senador Benjamin Zymler,

Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – As matérias serão publicadas no Diá-
rio do Senado Federal de 10 de fevereiro do corrente.

Os Avisos vão à Comissão Mista de Planos, Or-
çamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) – A Presidência comunica ao Plenário 
que recebeu o Ofício n° 15/2012-CN (Ofício nº 25/
PRES-05-SEPLA-GS, de 2012, na origem), encami-
nha ao Congresso Nacional, o Relatório de Gestão 
Fiscal da Justiça Militar da União, referente ao 3º qua-
drimestre de 2011.

É o seguinte o Ofício:

OFÍCIO Nº 15, DE 2012 – CN

Ofício nº 25/PRES-5-SEPLA-GS

Brasília, 8 de fevereiro de 2012

Referência: Lei de Responsabilidade Fiscal

Assunto: Relatório de Gestão Fiscal da Justiça Militar 
da União – Período de janeiro a dezembro de 2011.

Senhor Presidente do Congresso Nacional,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência 

para encaminhar cópia do Relatório de Gestão Fiscal 
desta Justiça Militar da União, publicado no Diário
Oficial da União, nº 21, Seção I, páginas 204 e 205 
de 30 de janeiro de 2012, conforme exigência do art. 

54 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LC nº 101 de 
4 de maio de 2000.

Atenciosamente, Alte Esq Álvaro Luiz Pinto,
Ministro-Presidente do STM.

PODER JUDICIÁRIO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ATO NORMATIVO Nº 1,
DE 27 DE JANEIRO DE 2012

Aprova o relatório definido na Lei Com-
plementar nº 101/2000 e dá outras provi-
dências.

O Ministro Presidente do Superior Tribunal Mi-
litar, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo artigo 6º, inciso XXV, do Regimento Interno, 
Resolve:

Art. 1º Aprovar o Relatório de Gestão Fiscal da 
Justiça Militar da União para o período de janeiro a 
dezembro de 2011.

Art. 2º Determinar a sua publicação conforme 
prevê o artigo 55 da Lei Complementar nº 101, Lei de 
Responsabilidade Fiscal – LRF, de 4 de maio de 2000, 
observadas as prescrições da Portaria 249/STN/MF, de 
30 de abril de 2010 e a Decisão nº 1.099/2002-TCU-
-Plenário, de 28 de agosto de 2002, conforme qua-
dros anexos.

Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua 
publicação. – Alte Esq Álvaro Luiz Pinto.
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Nos termos do art. 120 da Resolução 
nº 1, de 2006-CN, fica estabelecido o seguinte calen-
dário de tramitação da matéria:

Leitura: 9-2-2012
Até 14/2 prazo para publicação e distribuição dos 

avulsos da matéria;
Até 29-2 prazo para apresentação de relatório;
Até 7-3 prazo para apresentação de emendas ao re-

latório; e

Até 14-3 prazo para apresentação, publicação, distribui-
ção e votação do relatório e encaminhamento do 
parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional.
A matéria será publicada no Diário do Senado 

Federal de 10 de fevereiro do corrente. 
O expediente vai à Comissão Mista de Planos, 

Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) – Sobre a mesa, parecer que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – O parecer que acaba de ser lido vai à 
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Não há mais oradores inscritos para 
usar da palavra.

Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
declarar encerrada a presente sessão. Antes, porém, 

convoco outra sessão para amanhã, no horário regi-

mental.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 57 

minutos.)
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Ata da 6ª Sessão, não Deliberativa, 
em 10 de fevereiro de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência do Sr. Eduardo Suplicy e da Sra. Angela Portela

(Inicia-se a sessão às 9 horas e 25 mi-

nutos e encerra-se às 11 horas e 59 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/

PT – SP) – Declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Foram encaminhados ao Congresso Nacional 
os seguintes ofícios:
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/

PT – SP) – As matérias serão publicadas no Diário do 

Senado Federal de 10 de fevereiro corrente. 

Os expedientes vão à Comissão Mista de Planos, 

Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 

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

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 34, DE 2012

Requeiro, nos termos do artigo 13 e 40, § 1º, 

inciso I, do Regimento Interno, autorização para de-

sempenhar missão oficial no exterior, com ônus para 

a Casa, no VI Fórum Mundial da Água: Tempo de So-

luções, organizado pelo Conselho Mundial da Água e 

pelo Governo da França, a ser realizado no período 

de 12 a 17 de março do presente ano, em Marselha, 

França, a convite da Agência Nacional de Águas e de-
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signação do Presidente José Sarney para representar 
o Senado Federal.

Comunico, ainda, que estarei ausente do País no 
período de 9 a 20 de março do mesmo ano.

Sala das Sessões,        fevereiro de 2012. – Se-
nador Jorge Viana

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – O requerimento que acaba de ser lido vai 
à publicação.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 35, DE 2012

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, a inserção em 
ata de Voto de Congratulações e Aplausos ao Grupo 
André Maggi, pela conquista da certificação ProTerra 
Standard – Norma internacional que estabelece cri-
térios de responsabilidade socioambiental específi-
cos para as atividades relacionadas ao agronegócio, 
que garante aos consumidores soja não-transgênica, 
e a certificação da Round Table on Responsible Soy 
(RTRS), bem como seja encaminhado o referido Voto 
ao senhor Waldemir Ival Loto, Presidente do Grupo 
André Maggi, no seguinte endereço: Avenida André 
Antonio Maggi, 303, Bairro Alvorada – Cuiabá – MT, 
CEP: 78049-080.

Justificação

Fundado em 1977, o Grupo André Maggi orgu-
lha-se de sua posição em relação à sua gestão socio-
ambiental e desenvolvimento sustentável, alcançada 
pela contribuição para o agronegócio, respeito ao meio 
ambiente e melhoria para a vida das comunidades 
onde atua.

Presente em todas as regiões do Brasil, o Gru-
po André Maggi atua na produção agrícola e de 
sementes de soja, originação, processamento e 
comercialização de grãos, fertilizantes, energia, 
administração portuária e transporte fluvial. Possui, 
ainda, escritórios de comercialização situados na 
Argentina e Europa.

O Grupo André Maggi é composto pela Amaggi 
Exportação e Importação Ltda.; Divisão Agro; Hermasa 
Navegação da Amazônia e Divisão Energia.

No campo social, somam-se os esforços da Fun-
dação André Maggi, que apóia as comunidades onde 
o Grupo atua a partir de investimentos em instituições 
sociais, programas de apoio a crianças e adolescentes, 
saúde, cultura, lazer, educação, redução da pobreza 
e combate à fome.

Tendo como foco a visão de ser uma empresa 
de referência no desenvolvimento sustentável, o Gru-
po André Maggi vem recebendo, ao longo dos anos, o 
reconhecimento pela sua responsabilidade socioam-
biental. O Grupo fez história por administrar a primeira 
fazenda de soja no Brasil a receber a certificação ISO 
14001, a fazenda Tucunaré. Hoje, o Grupo possui 22 
unidades certificadas com a ISO 14001, entre fazendas, 
armazéns, indústrias, terminais portuários, escritório 
e frota fluvial de grãos.

Outras conquistas incluem a certificação ProTerra 
Standard, norma internacional que estabelece critérios 
de responsabilidade socioambiental específicos para 
as atividades relacionadas ao agronegócio, garantin-
do aos consumidores que a soja é não-transgênica. O 
Grupo também é signatário e um dos precursores da 
Moratória da Soja e foi a primeira empresa do mundo 
a receber, em 2011, a certificação da Round Table on 
Responsible Soy (RTRS).

Parabéns ao Grupo Maggi por esta merecida 
conquista!

Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 2012. – 
Senadora Vanessa Grazziotin.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – A Presidência encaminhará os votos solicitados.

O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – A Presidência recebeu o Aviso nº 8, de 2012 (nº 
36/2012, na origem), do Tribunal de Contas da União, 
que encaminha cópia do Acórdão nº 108/2012-TCU, 
referente ao acompanhamento da operação de crédi-
to autorizada pela Resolução nº 11/2011, do Senado 
Federal (TC 019.725/2011-6).

É o seguinte o Aviso:

AVISO Nº 8, DE 2012

Aviso nº 36-Seses-TCU-Plenário

Brasília-DF, 25 de janeiro de 2012

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conheci-

mento, em atenção ao Ofício nº 1206/SF, de 15-7-
2011, e à Resolução nº 11/2011, cópia do Acórdão 
proferido nos autos do processo nº TC 019.725/2011-
6, pelo Plenário desta Corte na Sessão Ordinária de 
25-1-2012, acompanhado do Relatório e do Voto que 
o fundamentam.

Atenciosamente, – Augusto Nardes, Vice-Pre-
sidente, no exercício da Presidência.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – O Aviso nº 8, de 2012, vai à Comissão de 
Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Pela lista de oradores, o primeiro presente 
é o Senador Jorge Viana, do Partido dos Trabalhado-
res do Acre.

Permitam que eu assinale que hoje é um dia mui-
to especial para nós, Senador Jorge Viana, porque o 
PT completa 32 anos, neste 10 de fevereiro de 2012. 
Então, para nós é um dia muito especial.

V. Exª seja bem-vindo como primeiro orador a 
ocupar a tribuna do Senado nesta data. 

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obri-
gado, Sr. Presidente.

Exatamente o que pretendo fazer neste breve 
pronunciamento é homenagear o partido que mudou 
a história política do Brasil e ajudou na construção de 
um Brasil que cresce, que se desenvolve e inclui aque-
les que viviam na exclusão social. Eu queria dizer que, 
também por coincidência, é V. Exª, Senador Suplicy, 
uma das autoridades que o PT permitiu que o Brasil 
conhecesse, um militante, um cidadão pleno que está 
aqui sempre lutando por justiça. 

Eu queria parabenizar a todos do Partido dos 
Trabalhadores. São 32 anos lutando por democracia, 
por inclusão social, pelo engrandecimento do Brasil, 
por um mundo melhor. Hoje, aqui em Brasília, teremos 
uma reunião com a Presidente Dilma, o Presidente Lula 
e lideranças de toda parte do Brasil para celebrar os 
32 anos de existência do Partido dos Trabalhadores.

É uma história feita a partir da luta do nosso povo, 
das pessoas simples, dos camponeses, dos agricul-
tores, de Chico Mendes, na Amazônia. É uma história 
feita a partir de intelectuais, de profissionais liberais, 
de militantes históricos da esquerda brasileira.

Hoje, especialmente, estamos fazendo uma ho-
menagem a Apolônio de Carvalho. Ouvi um posicio-
namento dele – tive o privilégio de ouvir –, num dos 
encontros promovidos pelo PT, uma frase, com a sa-
bedoria de quem sempre teve compromisso com a luta 
do povo no mundo inteiro, de que todos nós temos de 
procurar mudar, aperfeiçoar. Ele falou: “Temos de mu-
dar sem mudar de lado”. Apolônio de Carvalho será 
homenageado hoje, por meio de seus familiares. É um 
cidadão do mundo, que carregou na sua luta a honra 
de ter a ficha de filiação número 1 do Partido dos Tra-
balhadores. E o destino não poderia ter feito escolha 
melhor que Apolônio de Carvalho. 

Nós temos na base da história desse partido a 
figura do companheiro Presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva. O Presidente Lula é, para mim, uma referência 

de vida. A minha referência de militância política é e 
sempre foi o Presidente Lula – quando estudante ain-
da, vendo suas palestras na universidade, preparando 
para a fundação do Partido dos Trabalhadores.

E nós do Acre contamos hoje aqui em Brasília 
com o nosso Presidente Léo do PT, como nós o cha-
mamos, Léo Brito; com a figura do Prefeito Raimundo 
Angelim – o Governador Tião Viana está numa viagem 
com sua família –; e também com o Marcos Alexandre, 
nosso candidato a Prefeito para as eleições deste ano 
em Rio Branco. Marcos Alexandre é um engenheiro, 
um profissional dedicado, uma pessoa sensível, que 
trabalha incansavelmente, começando o dia bem cedo 
e terminando a sua jornada sempre muito tarde. Ele 
faz um trabalho fantástico, porque trabalha junto com 
as pessoas simples, com humildade e com firmeza.

Estamos reunidos com o ex-Governador Binho 
Marques, o Senador Anibal Diniz e vamos, daqui a 
pouco, ter uma reunião com o Presidente do PT, Rui 
Falcão, para apresentar o nosso candidato.

Mas eu queria dizer também da minha honra de 
pertencer ao Partido dos Trabalhadores do Acre, que 
tem uma história tão bonita, uma história construída 
no alicerce preparado por Chico Mendes; por Marina 
Silva, que, lamentavelmente, não está mais conosco 
no Partido, mas deu uma contribuição extraordinária; 
pelo Governador Binho, pelo Prefeito Angelim. Nós te-
mos um número enorme de pessoas que dedicaram 
suas vidas à construção do PT, e eu, para não cometer 
injustiças, prefiro não citá-las. Mas uma delas merece 
citação, que é o Senador Anibal Diniz.

No ano passado, muitos perguntavam: “Mas quem 
é Anibal Diniz?”. Anibal Diniz é um fundador do Partido 
dos Trabalhadores, uma das pessoas de maior integri-
dade que eu conheço. Ele sempre esteve na boa luta, 
de uma maneira absolutamente discreta, mas com 
competência e integridade nos ajudou em todos os 
momentos: quando o PT estava apenas organizando 
o povo; quando o PT seguiu organizando o povo, mas 
foi disputar espaço de poder; quando o PT assumiu a 
prefeitura; quando assumiu o governo. Em todas essas 
etapas estava lá o hoje Senador Anibal Diniz, que foi 
convidado pelo atual Governador Tião Viana para ser 
seu suplente e honra esta Casa.

Então, Sr. Presidente, venho aqui para parabe-
nizar a todos que, no Acre, ajudaram a construir uma 
história que mudou a história e a vida do povo acre-
ano. As agressões, os ataques ao Partido dos Traba-
lhadores no Acre seguem. As agressões, os ataques 
ao Partido dos Trabalhadores no Brasil seguem e, em 
alguns momentos, beiram o preconceito.

Mas são etapas que já estão sendo vencidas. Por 
outro lado, esses embates, às vezes, compõem essa 
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belíssima página da democracia brasileira que, com 
luta, todos nós conquistamos. Faz parte.

Acho que não poderia encerrar este pronuncia-
mento em que faço este singelo registro do aniversário 
do PT, abrindo os trabalhos deste dia aqui no Senado, 
os 32 anos de vida do Partido dos Trabalhadores, sem 
mais uma vez dizer que a chegada do Partido dos Tra-
balhadores, com a ajuda da base aliada, ao Governo 
Federal, com o Presidente Lula, surpreendeu o Brasil 
e o mundo. O mundo, que vive crise de governança, 
o mundo que vive crise de liderança, se surpreendeu 
com a trajetória do Governo do Partido dos Trabalha-
dores liderado pelo Presidente Lula.

É óbvio que tivemos problemas. Temos que resol-
vê-los. Se vão deixar marcas, se as marcas já estão dei-
xadas, temos que resolver. Não temos que adiar nada, 
nem julgamento, nem enfrentamento. Mas neste dia de 
festa do Partido dos Trabalhadores, queria deixar aqui 
o registro nos Anais do Senado que o PT tem, sim, o 
que comemorar, porque a vida do povo brasileiro mu-
dou, a vida da economia brasileira mudou, a história 
do Brasil mudou e, se o povo está melhor, se o Brasil 
está melhor, o PT também está melhor.

Sr. Presidente, eu agradeço...
O Sr. Walter Pinheiro (Bloco/PT – BA) – Um 

aparte, Jorge, por favor.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Por 

gentileza. Com muita honra, ouço o nosso Líder aqui 
no Congresso e um dos construtores dessa história 
tão bonita, meu Líder Walter Pinheiro.

O Sr. Walter Pinheiro (Bloco/PT – BA) – Se-
nador Jorge Viana, eu diria que este é um dia muito 
especial para todos nós. Ontem, eu dizia, na reunião 
do nosso diretório, que, na prática, o PT comemora 
hoje um século menos 68 anos. Essa é a conta cor-
reta. Nós só temos 32 anos de existência, mas, nes-
se tempo, várias coisas se processaram como se um 
século tivesse passado. Um partido tão jovem como o 
nosso entrou, na experiência mundial de construção 
partidária, nos seus 32 anos. As mudanças no mundo, 
Senador Jorge Viana, se processaram em séculos. As 
transformações, inclusive a partir da mobilização de 
Partidos, nós experimentamos na história a partir de 
diversos anos ou até de séculos. Quando nós falamos 
da movimentação do que foi todo o processo de uma 
revolução como a francesa, a mobilização da revolução 
democrática – o que acho mais importante citar que o 
nosso País teve que experimentar depois de anos de 
dureza –, essa revolução não se consolidou em 20 e 
poucos anos; ela se consolidou em muitos anos. Se 
tomarmos como referência a luta do povo brasileiro 
desde a década de 60, chegaremos à conclusão de 
que temos um tempo muito maior do que a existência 

do PT. Portanto, em 32 anos, o PT consegue se fir-
mar como um partido nacional, diante de um cenário 
de completa, mas completa contradição, diante de um 
cenário de completa discriminação. Qual é a formação 
do PT? Qual é a formação do PT do Acre com essa 
história tão bela que você citou? De onde saiu Marina 
Silva, andando na floresta, enfrentando a adversidade? 
Vamos pegar como referência o nosso Sibá, figura das 
mais inusitadas que sai dali, do ponto mais humilde, 
da luta. Eu conversava com Sibá outro dia e ele disse: 
“Pinheiro, agora já dei um passo a mais. Não só cres-
ci na política, mas busquei também mais informação 
e mais formação”. O PT propiciou figuras como Jorge 
Viana, como Tião Viana, figuras como Anibal. Como 
você disse muito bem, meu caro Jorge, chega a esta 
Casa todo mundo desconhecido, mas com atuação 
de veterano. Portanto, gente formada na luta. Chico 
Mendes, Margarida, a história da luta que começa a 
partir das mulheres do PT, os camponeses. A história 
do ABC paulista, a história do movimento sindical, a 
história do movimento na universidade, nas escolas. Eu, 
por exemplo, entrei na luta política a partir da atividade 
estudantil, final da década de 70, na escola técnica. 
A história é importante, e não dá para dissociar o PT 
disso. A história da luta das comunidades eclesiásticas 
de base, a Igreja. E muita gente chegava até a brincar 
com o PT, dizendo que o PT era uma combinação entre 
blocos de esquerda e a Igreja. Chegamos até a viver 
um período dentro das correntes em que diziam: “Nós 
temos até a Santa Madre dentro do PT”. Mas eram as 
comunidades eclesiásticas de base. Portanto, o PT 
mostrando que era possível conviver com o ideário mais 
avançado de transformação, mas com a participação 
do povo, da sociedade, da escola, da Igreja, da vida, 
do cotidiano. A experiência do PT, Jorge, é tão bonita 
que, sem ela, não teríamos figuras como Sibá, como 
Wellington Dias, governador, como Lula, metalúrgico 
presidente, ou a nossa bancada aqui no Congresso 
Nacional. Recordo-me, Jorge, que eu contabilizava 
quantos dirigentes sindicais havia na bancada federal. 
A história da política mundial foi marcada pela presen-
ça da aristocracia no Parlamento. O PT quebrou isso. 
Mais ainda, na organização partidária, o PT mostrou 
que era possível construir um partido nacional, mas 
com enraizamento local, com respeito às decisões no 
Acre, com respeito às decisões na Bahia, com respeito 
às decisões de cada Município. Nós temos erros. É cla-
ro que acumulamos erros. Um partido desse tamanho, 
com 32 anos, é óbvio que tem problemas. Em todo lu-
gar há problemas. Partido é extrato da sociedade, mas 
é possível, inclusive, que comemoremos o dia de hoje 
mais do que fazendo loas aos 32 anos, mas olhando 
a nossa lição, olhando o que aconteceu efetivamente 
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nesse período e apontando os desafios que temos 
pela frente. Aos 32 anos podemos, neste País, contar 
a história de uma figura como Luiz Inácio Lula da Silva. 
Uma história bonita, de um homem abnegado, dedicado, 
que entregou sua vida a essa causa, que nos deixa um 
legado dos mais importantes: a inclusão de milhares e 
milhões de brasileiros que viviam à margem, que fez 
o País olhar para dentro e se relacionar lá fora, mas 
o principal está aqui dentro. E chega a este momento 
com a Presidente Dilma tocando o País, quebrando, 
inclusive, uma lógica, elegendo uma mulher, a primei-
ra Presidenta da República do Brasil. Portanto, Jorge, 
é um dia de festa. Neste dia, até lamento, porque eu 
ficaria aqui este final de semana exatamente para par-
ticipar da festa hoje à noite, mas, em decorrência das 
questões na Bahia, devo retornar ao meu Estado daqui 
a pouco, às 10h30min, para participar da tentativa de 
negociação em uma assembleia que acontece hoje, 
às 16 horas. Então, eu não estarei na mesa principal 
de abertura do evento, mas a Bancada do PT estará 
sobejamente bem representada. Inclusive já solicitei a 
V. Exª que represente a nossa liderança no encontro 
de abertura, hoje, às 18 horas, quando faremos a nos-
sa festa de 32 anos. Com certeza, a bancada estará 
muito bem representada. E eu estarei completamente 
satisfeito, porque sei que estarei presente, à medida 
que V. Exª estará conosco, e eu terei que voltar para 
cumprir, dentro desses 32 anos, mais uma tarefa do 
Partido: ajudar o nosso Governo do Estado na busca 
do entendimento com os policiais militares a fim de 
restabelecer a paz, a normalidade, a tranquilidade do 
povo baiano no retorno da greve. Parabéns, Jorge Via-
na, a todos nós. Parabéns à construção do Partido dos 
Trabalhadores, que muito ainda tem pela frente para 
trilhar. Um grande abraço.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Muito 
obrigado. 

Eu, com muito orgulho e satisfação, incorporo 
o aparte de V. Exª, que tem autoridade de falar como 
falou, e digo que só lamento as circunstâncias por que 
hoje passa a Bahia, com que V. Exª tem tanto compro-
misso e o impede de estar no lugar adequado, porque 
só V. Exª nos representa a todos da bancada federal na 
festa dos 32 anos, mas, para mim, é uma honra estar 
lá tentando substituí-lo.

Mas eu queria, então, concluir, Sr. Presidente, 
dizendo que a história construída ao longo desses 32 
anos é muito bonita. É parte da redemocratização do 
Brasil, mas vai um pouco além: é parte das mudan-
ças que o Brasil experimenta; é parte da história que 
levou o Brasil a ser a sexta economia do mundo e, 
certamente, o levará a ser a quinta; é parte da histó-
ria da inclusão de mais de 30 milhões de brasileiros 

que eram excluídos; é parte da história do mundo, de 
estarmos trabalhando na busca da sustentabilidade 
para o desenvolvimento; é parte da história do mundo, 
de termos lideranças globais como o Presidente Lula, 
e agora, depois do primeiro ano, se firma também a 
Presidente Dilma. O PT tem uma história muito bonita 
para trás, mas acho que tem um futuro enorme pela 
frente. O PT é um dos poucos partidos que tem duas 
grandes lideranças para seguir: o Presidente Lula e a 
Presidente Dilma.

Mas queria concluir de verdade, dizendo que, lá 
no Acre, tudo o que nós construirmos foi porque en-
volvemos pessoas simples do nosso povo e nelas nos 
inspiramos para trabalhar. Então, é claro, o meu su-
plente Nilson Mourão, que é um dos fundadores, tem 
uma história muito bonita, o Sibá, Francisca Marinheiro, 
pessoas que realmente ajudaram na luta, do começo, 
e estão juntos conosco nessa luta que segue. Hoje, o 
Estado é governado por Tião Viana, que tem se dedi-
cado todos os dias a melhorar a vida do nosso povo.

Só espero que o PT, que construiu essa história 
bonita ao longo de 32 anos, sempre tendo como prio-
ridade servir os que mais necessitam, que não perca-
mos de vista: o PT, que mudou o Brasil, que é referên-
cia no mundo, que governa Estados importantes, que 
governa mais de 560 cidades, precisa, no dia do seu 
aniversário, celebrar as conquistas, mas também re-
novar seus compromissos com aqueles que não têm, 
que não podem e que não sabem. Se nós fizermos 
isso a cada aniversário, o PT certamente, como nós 
sonhamos, terá vida longa.

Parabéns a todos que constroem, construíram e 
seguirão construindo o PT. É com muita honra que ini-
cio, que abro aqui, neste pronunciamento, os trabalhos 
de hoje, homenageando esse partido que me acolhe e 
que me faz sentir um cidadão que luta por seu país e 
por um mundo melhor a partir da ação política.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/

PT – SP) – Permita-me, prezado e querido Senador 
Jorge Viana. V. Exª tem sido um dos baluartes, um 
dos símbolos maiores de nosso partido. V. Exª, como 
Governador do Estado do Acre, realizou um trabalho 
fantástico e tem, no seu irmão, nosso colega aqui, 
Tião Viana, uma pessoa que não apenas dignificou 
tanto o povo do Acre em seu mandato, como recebeu 
a confiança com extraordinária votação, seja quando 
foi eleito Senador, também quando eleito Governador 
e seguindo muito os passos que V. Exª ali trilhou, es-
bravejou e mostrou, no melhor sentido possível.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – E junto 
com o Governador Binho Marques, que me sucedeu. 
É outra figura extraordinária.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Exatamente, o Governador Binho Mar-
ques, que tão bem também cumpriu a função, e Chico 
Mendes; Marina Silva; V. Exª, Jorge Viana; Tião Viana; 
Anibal Diniz; Sibá Machado; tantas pessoas que V. Exª 
citou. Eu pude muitas vezes estar ali no Acre, teste-
munhei o trabalho de todos para fazer com que nosso 
partido, sobretudo ali no Acre, fosse um exemplo do 
orçamento participativo, do bom critério na hora de 
dialogar com o povo sobre as principais prioridades, 
para justamente prover aqueles que ainda não têm o 
pleno direito à cidadania, esta possibilidade comple-
ta e, sobretudo, de compatibilizar o desenvolvimento 
econômico e social com realização de justiça e com a 
democracia, com a liberdade de expressão, liberdade 
de imprensa, liberdade de realização de eleições, li-
berdade de formação de partidos. Tudo isso constitui 
uma marca importantíssima. 

Meus parabéns a V. Exª.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Obri-

gado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Tem a palavra, então, como Líder do Partido 
dos Trabalhadores, o Senador Valter Pereira, da Bahia.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Valter Pereira é do Mato Grosso do Sul, já foi Senador.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Também do Mato Grosso do Sul? 

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – V. 
Exª falou Valter Pereira.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Walter Pinheiro. Walter Pinheiro, desculpe-me, 
Senador Walter Pinheiro. V. Exª mencionou que eu ti-
nha falado “nesta tarde”, eu tinha falado “nesta data”. 
As assessoras aqui, a Drª Claudia me informou que eu 
tinha falado corretamente. Estamos na manhã ainda. 

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Eu que errei aqui.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Querido Senador Walter Pinheiro, permita-
-me dizer uma palavra, porque eu tenho sido cobrado, 
como tenho falado aqui sobre a Polícia Militar de São 
Paulo em episódios. Eu falei só de alguns segmentos 
da Polícia Militar que cometeram desvios. E por que 
não estou falando da Polícia Militar na Bahia? Eu quero 
dizer a essas pessoas que o meu Senador, Líder do 
PT, Walter Pinheiro, tem se dedicado muito às questões 
de como conciliar os interesses legítimos de policiais 
militares que querem ter o direito a uma remuneração, 
a condições de trabalho e tudo. Mas é importante que 
possam essas pessoas, ainda mais diante da respon-
sabilidade que têm pela segurança do povo, ter um 
procedimento de diálogo civilizado, respeitoso para 

com as autoridades do Governo, para com o Governo 
Jaques Wagner, inclusive com o General Gonçalves 
Dias, que até confraternizou com os grevistas, que lhe 
deram um bolo, e até isso causou uma polêmica. Mas 
acho que foi um sinal muito importante, quero até cum-
primentar o General Gonçalves Dias pela sua atitude. 

Como os fatos ali se desenrolam com muita ve-
locidade, eu agradeço muito se V. Exª, que segue hoje 
para a Bahia, puder nos trazer informações sobre como 
será possível resolver esse impasse tão importante, 
que já perdura alguns dias, inclusive com repercussão 
nos outros Estados. 

Tem a palavra V. Exª. 
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Como 

Líder. Sem revisão do orador.) – Senador Suplicy, quero 
dizer a V. Exª que este é um momento muito delicado 
para a questão da segurança. Posicionei-me ontem 
aqui sobre essa questão. Não estava em nossos planos 
retornar à Bahia hoje, até por conta do aniversário do 
nosso partido, do seminário com prefeitos e lideranças 
durante o dia de hoje. Às 18 horas, teremos um even-
to ali no Brasil XXI, onde faremos uma retrospectiva 
e, ao mesmo tempo, traçaremos a nossa caminhada 
para esse próximo período, fazendo a comemoração 
dos 32 anos. 

No dia de ontem, Senador Suplicy, os policiais mi-
litares da Bahia resolveram adiar a decisão do retorno. 
Portanto, praças mantiveram a paralisação, soldados, 
enfim, a corporação, e marcaram uma nova assembleia 
para hoje, às 16h. Os oficiais decidiram ontem não con-
tinuar a paralisação. Parte expressiva da Polícia Militar 
da Bahia já voltou à normalidade, mas é importante a 
gente entender este momento e ter a oportunidade de 
dialogar sobre o tema. Quero insistir, Senador Suplicy, 
e falei com o nosso Governo. Temos de pautar essa 
questão imediatamente. Não sob a ótica de aprovarmos 
ou não uma legislação que trate de salários, mas efeti-
vamente aprovarmos uma legislação e uma condução 
que trate de salários, de condições de trabalho, enfim, 
de uma reestruturação da área de segurança como 
um todo. Conversava, desde cedo, com o Senador Re-
quião, que viveu essa experiência como Governador. 
Portanto, S. Exª pode contribuir muito. S. Exª também 
é partidário dessa ideia. Não basta só resolvermos o 
problema do salário ou discutir a questão de um piso 
nacional. Esse é um dos componentes. Há uma insa-
tisfação das tropas em todo o País, mas é importante 
que nós tratemos essa questão como um elemento 
chave para a solução do problema. Então, devo retor-
nar à Bahia no dia de hoje. Se for possível, voltarei a 
Brasília ainda à noite para participar das atividades 
do partido. Creio que será muito difícil. Como disse 
aqui em um aparte, solicitei ao Senador Jorge Viana 
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que represente a nossa liderança naquele evento do 
Partido dos Trabalhadores porque vou atender a essa 
prioridade, reconhecendo exatamente a prioridade, a 
questão. Então, vamos tentar contribuir não só com a 
questão da volta ao trabalho, mas tentar contribuir com 
um procedimento. 

Eu tenho clareza de que o Governador Jaques 
Wagner tem adotado postura firme, mas sempre dia-
logando e, na serenidade e na firmeza, o Governador 
reconhece que há necessidade de a gente discutir para 
além das tratativas econômicas, para além das tratativas 
salariais. Portanto, discutir a estruturação e o próprio 
reordenamento dessa questão de segurança pública 
especificamente em nosso Estado, mas é importante 
que essa discussão, façamos em nível nacional.

Quero aqui, ainda nesta manhã, antes de encerrar 
o meu pronunciamento, meu caro Suplicy, chamar a 
atenção para um aspecto importante nesse momento 
de 32 anos do Partido dos Trabalhadores. A polêmica 
que se estabeleceu essa semana foi instalada a partir 
da concessão dos aeroportos. 

O debate não se localiza, só e somente só, nas 
concessões desses aeroportos. A ideia é discutir exa-
tamente um contexto de ordem econômica ou de re-
estruração econômica, e alguns fazem comparações, 
chegam a dizer que é privatização e que, portanto, 
estamos mudando o nome para concessão tentando 
mascarar um ideário.

Lembro-me de que, em 1997, 1998, debatemos 
muito, aqui no Congresso, a nova ordem econômica 
apresentada pelo então Presidente Fernando Henri-
que Cardoso e, naquele momento, em 1997, 1998, o 
contexto era exatamente o contexto das privatizações. 
O mundo já havia sido sacudido com a reestruturação 
econômica, e muita gente avaliava que o fundamental 
era a saída do Estado da economia para permitir um 
maior volume de investimentos.

Aquela modelagem tinha críticas de nossa parte, 
e muito profundas. Reconheço aqui que vários progra-
mas, do ponto de vista da reestruturação econômica, 
feitos pelos governos sob o comando de Fernando 
Henrique Cardoso, tiveram acertos na área econômi-
ca, como, por exemplo, a questão da responsabilidade 
fiscal, meu caro Senador Roberto Requião. 

Mas tiveram erros no que diz respeito à modela-
gem, e aí me refiro à questão das privatizações. 

O que nós estamos propondo agora não é um 
processo de entrega do patrimônio, mas é um pro-
cesso de compartilhamento de gestão em diversas 
áreas. Tomamos como referência, inclusive, as PPPs. 
Poucas foram feitas no Brasil. Então, é importante dis-
cutir a gestão em determinadas áreas dos serviços 
públicos. No País, a gestão, por exemplo, no sistema 

de transporte, continua sendo feita da seguinte forma: 
há a regulação, por parte do Poder Público, e a ope-
ração, toda ela é feita por empresas privadas. Refiro-
-me ao transporte público nas capitais, com exceção 
da situação dos metrôs, alguns operados pela CBTU; 
outros, até por empresas, como no caso de São Pau-
lo, o metrô de São Paulo, o metrô do Rio de Janeiro. 
Em Salvador, inclusive, um dos graves problemas, o 
metrô não funciona, mas é uma empresa municipal. 
Então, nós temos algumas experiências efetivas nessa 
área, já da gestão.

Ainda em 97 e 98, o Governo Fernando Henrique, 
quando promoveu a privatização, promoveu também 
a chegada das agências reguladoras. E é bom que 
se faça uma separação entre agências executivas e 
agências reguladoras. As agências reguladoras, quan-
do concebidas, tinham o papel de acompanhar todo o 
processo de privatização e serem utilizadas como ins-
trumentos capazes de regularem o serviço e garantir, 
para cada cidadão, aquele serviço agora já prestado 
por empresas privadas. 

A privatização no setor elétrico.
Empresas como a Coelba na Bahia, por exem-

plo, foram adquiridas por empresas estrangeiras, ou 
até mesmo com participação de capital nacional. No 
caso específico da Bahia, o grupo espanhol Iberdrola 
foi quem primeiro adquiriu, comprou, e assim é que 
nós podemos falar, taxativamente: comprou a Coelba, 
companhia que cuidava de todo o sistema de distribui-
ção e atendimento aos consumidores. 

A privatização do setor de telecomunicações.
Nós tivemos... Todas as empresas do sistema 

Telebras foram vendidas. O País foi dividido em três 
grandes regiões, e empresas como a Embratel e mais 
as 27 Teles foram privatizadas. 

Portanto, não houve compartilhamento de gestão, 
nem tampouco concessão. A concessão nos serviços 
de telecomunicações é uma concessão que é explo-
ração daquilo que pertence à União, que é o espectro 
de frequência. É diferente. Uma operadora de celular, 
para prestar seu serviço, precisa utilizar o espectro 
de frequência.

Portanto, esse é o bem público concedido, mas 
toda a estrutura, todo o patrimônio do sistema de te-
lecomunicações pertence, todo, pertence à empresa 
que comprou. Por exemplo, a Embratel, que era uma 
empresa estatal, foi vendida, hoje pertence ao grupo 
mexicano comandado pelo Sr. Carlos Slim. Na época 
da privatização, a Embratel foi adquirida pelo grupo 
americano MCI. As 27 operadoras de telecomunica-
ções foram vendidas: aqui, a Telebrasília; na Bahia, 
a Telebahia; no Paraná, Senador Roberto Requião, 
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empresa inclusive de excelência, a Telepar, todo o seu 
patrimônio foi entregue.

O Governo brasileiro não é sócio da Telefónica de 
Espanha, que hoje, inclusive, controla a estrutura física 
de telecomunicações, a chamada telefonia física, da 
antiga Telesp, e também é dona da Vivo, empresa de 
celular no Brasil, empresa da qual o Governo brasileiro 
não é sócio. Não há, por parte do Governo brasileiro, 
nenhuma relação entre o patrimônio que pertence hoje 
à Telefónica de Espanha e o próprio Governo brasileiro.

Os consórcios formados. Alguém pode dizer: “Mas 
os consórcios brasileiros têm a participação do BN-
DES”. O BNDES colocou 25% de recursos, na época, 
para que o grupo, que era Telemar ou Tele Norte Leste, 
adquirisse o que hoje chamamos de Oi. Naquela épo-
ca eram empresas que operavam na região do Rio de 
Janeiro, Norte, Nordeste, Minas Gerais, portanto, parte 
do Sudeste e o Nordeste. Depois, a Telemar passou a 
se chamar Oi, que, além da operação física, fixa, a Oi 
tem também operação celular. Mas todos os prédios, o 
prédio da Telepar, no Paraná, os prédios da Telebahia, 
em Salvador, todo esse patrimônio foi passado para as 
empresas. Portanto, numa venda, numa transferência, 
numa entrega. E, mesmo colocando 20%, 25% de capi-
tal para ajudar na formação do consórcio que resultou 
no Tele Norte Leste ou a Telemar, o BNDES não parti-
cipa da gestão da Telemar, o BNDES não participa da 
gestão da Oi. O Banco do Brasil também colocou, na 
época, 10%: 5% do BB Veículo; 5% da BB Seguradora.

Portanto, há uma diferença muito clara dessa mo-
delagem que nós adotamos agora para a modelagem 
que foi adotada à época. E aí estou me referindo ao 
setor de telecomunicações em 1997, com a lei geral, 
e com o leilão em agosto de 1998.

O Brasil precisava investir em infraestrutura ae-
roportuária, rodoviária, ferroviária. Então, era neces-
sário que encontrássemos alternativas. Nós temos ex-
periência muito clara em relação a essa necessidade 
de ampliação dos nossos aeroportos. Para a gente 
ter uma ideia – é importante a gente falar isso, e eu 
sempre falo como brincadeira, meu caro Requião –, 
o Aeroporto Afonso Pena ou o Aeroporto de Salvador 
foram construídos para um tipo de demanda. Nós te-
mos outra demanda, hoje, no País.

Os aeroportos foram concebidos, inicialmente, 
para atender quem chegava no check-in. Pode olhar 
que a área maior, inclusive, no aeroporto de Brasília, 
é assim. Entre a via de embarque até um balcão da 
companhia, há uma imensidão de área, mas, para quem 
vai viajar, é extremamente precária. Do check-in para 
dentro, para chegar até o finger, não temos espaço, 
porque os aeroportos imaginavam uma outra época.

Eu até já fiz essa brincadeira aqui. Os aeroportos 
eram constituídos, inclusive, para receber muito mais 
gente que não ia viajar, mas que ia ao aeroporto levar 
seu parente, até porque nós vivenciamos uma época 
no Brasil em que viajar de avião era algo só para pou-
cas pessoas. Então, quando alguém de uma família ia 
viajar de avião, a família inteira ia ao aeroporto para 
levar esse cidadão, ainda mais quando fosse ao exte-
rior. Aí, era uma festa.

Hoje, com a inclusão de 32 milhões de brasileiros, 
diversos brasileiros passaram a adotar internamente 
a utilização da malha aérea como meio de transporte.

Então, aumentamos a procura, mas a oferta de 
serviços em aeroportos ainda é muito pequena.

No Estado da Bahia, Senador Roberto Requião, 
nós não temos aviação regional. A cidade de Feira de 
Santana é a cidade mais importante da Bahia, tirando 
Salvador, que é a capital. Ela é uma rota de integração, 
não tem aeroporto comercial. O aeroporto até outro dia 
estava fechado, ou melhor, a pista de pouso, porque 
aquilo nós ainda não podemos chamar de aeroporto. A 
segunda cidade da Bahia, a porta de entrada para todo 
o interior, a ligação entre o Nordeste e o Sul, passa por 
Feira de Santana toda essa rota. Não tem aeroporto, 
nós vamos fazer leilão agora dia 29, tentando atrair a 
iniciativa privada para construção e exploração dos 
serviços em Feira de Santana. Eu não tenho voo co-
mercial de Feira de Santana para São Paulo ou para 
qualquer outro lugar do Brasil, muito menos para fora. 
Eu não tenho voos internos de Feira de Santana para 
outras cidades. Então, nós precisamos mexer nessa 
estrutura.

E foi muito importante esse processo apresenta-
do pela nossa Presidenta Dilma para reestruturar os 
nossos aeroportos. E não é só para a Copa do Mundo. 
A Copa do Mundo vai acontecer aqui por trinta dias. 
São trinta dias. Depois de trinta dias as seleções vão 
embora, os turistas vão embora, e o povo brasileiro 
fica 365 dias no ano.

Senador Eduardo Suplicy, o aeroporto de Gua-
rulhos é o nosso maior aeroporto. Sabe qual é o ae-
roporto do Brasil que tem duas pistas que possibilitam 
pouso e decolagem simultâneos? Só o de Brasília. No 
Brasil, só o de Brasília. O nosso maior aeroporto não 
tem essa especificidade, que é importante. Quantas 
pistas têm os aeroportos de Atlanta, Chicago, o de 
Dallas, com a sua imensidão? Talvez 14 pistas. Não 
estou querendo colocar o aeroporto de Brasília do ta-
manho desses. Mas hoje o aeroporto de Brasília, por 
exemplo, é o principal hub do Brasil. E pode se tornar, 
inclusive, um grande ponto para voos internacionais.

Quando a gente fala isso todo mundo se assusta. 
Não há um único aeroporto no Brasil que tenha duas 
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pistas para pouso e decolagem simultaneamente, a 
não ser o Juscelino Kubitschek. Imagine isso, o aero-
porto de São Paulo é um aeroporto de grande fluxo. O 
aeroporto de Viracopos é o maior aeroporto de cargas 
do Brasil, supera inclusive o de Guarulhos. No entan-
to, muita gente o chama de “aeroporto de Campinas”. 

Então, precisamos melhorar essa nossa infraes-
trutura, até para crescer, para esse desafio do cresci-
mento econômico.

Agora, fico perplexo quando muitos vêm aqui e 
dizem: “Mas o Governo não investiu nisso!” Então, por 
que, na época em que fizeram a chamada reestrutura-
ção econômica, a verdadeira privatização, não pensa-
ram que era importante em investir em infraestrutura? 
Investiram em infraestrutura ferroviária? Investiram em 
infraestrutura aeroportuária? Eu não me lembro. Pelo 
contrário, a ferrovia, inclusive, foi privatizada.

Agora que o Governo brasileiro, desde o perío-
do do Presidente Lula, está retomando a construção, 
inclusive, de grandes trechos ferroviários. Eu defendo 
a parceria, a cogestão com diversas empresas que 
operam.

A Vale, por exemplo, Senador Requião, ou a VLI 
como eles chamam, é responsável pela ferrovia Centro-
-Atlântica, que tem dois grandes eixos na Bahia. Desde 
que foi adquirida, eu não me lembro de ter havido gran-
des investimentos nessas áreas. E olhe que ali – vou 
usar uma expressão pesada – é melhor do que pescar 
em aquário, porque eles têm a ferrovia exatamente no 
eixo em que eles podem transportar o próprio minério 
que eles mesmos exploram.

Então, é uma estrutura de logística para operar 
a favor da Vale. Não tenho nada contra a Vale. Não 
estou fazendo nenhum tipo de ilação ou de acusação. 
Só estou demonstrando que é possível termos outro 
tipo de comportamento.

A Vale, até agora, está discutindo com o gover-
no da Bahia investimento de R$440 milhões nesses 
trechos. Então, essa política de concessões é impor-
tante para captarmos recursos e, ao mesmo tempo, 
dotarmos o País de estruturas capazes de preparar a 
nossa Nação para o crescimento.

Os R$24 bilhões no leilão das concessões repre-
sentam oito vezes mais do que foi investido de 2003 
para cá em reestruturação da nossa malha aeroviária. 
São oito vezes mais! Olhe que quando alguém fala que 
investimos R$3 bilhões, é muita coisa!

Portanto, o compromisso agora, Senador Requião, 
é verdadeiramente utilizar esses R$24 bilhões nesse 
setor. Portanto, os R$24 bilhões não podem se confi-
gurar enquanto recursos para o caixa do Tesouro, mas 
para que possamos utilizar esses recursos como acrés-
cimo para os investimentos em infraestrutura no País.

Portanto, não quero aqui insistir no debate, nessa 
dicotomia ou nessa polêmica entre concessões contra 
privatizações, ou privatização sim, privatização não. 
Quero muito mais me concentrar exatamente naquilo 
que acho que é importante, nesse novo conceito de 
prestar serviços que o Estado brasileiro pode tranqui-
lamente trilhar: captar recursos, permitir a melhoria 
dessas áreas, permitir que a iniciativa privada adote a 
sua política de gestão nessas áreas, particularmente 
nos aeroportos. Podemos fazer isso também nos por-
tos brasileiros; essas parcerias importantes em outras 
áreas. E o Governo, inclusive, pode concentrar os seus 
esforços na saúde, na educação e na segurança e 
continuar regulando, compartilhando a gestão em se-
tores como o setor de transporte, o setor de ferrovias, 
o setor portuário, o setor aeroviário, os setores que 
dizem respeito à prestação de serviços de um modo 
geral, o setor de energia, o setor de telecomunicações. 
O grande exemplo disso é a própria banda larga, as 
empresas que foram privatizadas no setor de teleco-
municações. A Anatel até hoje vem forçando, forçan-
do a mão com o Programa Nacional de Banda Larga. 
O Governo brasileiro teve que recriar a Telebrás, que 
estava em extinção, para cuidar da banda larga, para 
expandir a banda larga pelo País afora.

Portanto, o Governo tem, cada vez mais, de am-
pliar a sua capacidade de fiscalização, de regulação e 
permitir a participação da iniciativa privada em diversos 
setores, mas tendo claro que isso só pode e deve ser 
feito nesse novo conceito de conceder a exploração, 
mas mantendo, principalmente, um controle enorme 
sobre a gestão e um controle para garantir, através 
da fiscalização, que o cidadão passe a ter, verdadei-
ramente, um serviço correto em nosso País. Esse é 
o ponto central.

Com isso, deslocamos o eixo das nossas mobili-
zações para grandes áreas em que estamos tendo pro-
blemas. Na área de educação, vamos enfrentar agora, 
Senador Roberto Requião, a questão do piso nacional 
dos professores, 22% – cidades do interior do Paraná, 
do interior da Bahia, governos de Estados. Vamos ter 
problemas agora exatamente com a questão da saúde, 
a partir da Emenda 29. Agora, estamos enfrentando o 
problema da questão da segurança pública.

Então, nós precisamos discutir aqui agora, não 
essa polêmica de privatização sim, de privatização não 
ou privatização versus concessão. Queremos discutir 
agora um novo pacto federativo. Como é que nós va-
mos fazer a distribuição pelo Brasil de maneira que em 
cada canto tenhamos oportunidade de ter investimento, 
de ter desenvolvimento, geração de renda. Essa é a 
importância, e ai o Senado tem que abrir esse debate.
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Na próxima terça-feira nós teremos uma reunião 
do Colégio de Lideres. Espero que o nosso Presidente 
José Sarney, com o qual já conversamos, que tem a 
ideia da criação de uma comissão especial para tratar 
do pacto federativo – nada contra a comissão do Pre-
sidente Sarney – pode chamar os notáveis para nos 
ajudar. Não tem nenhum problema. Que venham! Ou 
até como poderíamos chamar, que venham os univer-
sitários, mas nós queremos pautar este assunto na 
Comissão de Assuntos Econômicos e na Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania. Abrirmos aqui 
um conjunto de audiências públicas, e essas pessoas 
vão poder participar, levar as suas sugestões, e va-
mos discutir lá o FPE, o FPM, o ICMS, principalmente 
o drama hoje da questão da Resolução 72, para que 
não aprovemos açodadamente, mas que discutamos 
qual o caminho, qual vai ser a regra de transição, a 
questão dos royalties do petróleo e do setor mineral. 

Nós vimos aqui o que deu discutir açodadamen-
te e votar sem entender a proeza e a necessidade de 
distribuir esses recursos pelo País afora. 

Então, é importante que nós façamos isso decisi-
vamente, como contribuição do Senado para continuar 
tendo investimento local e que a vida em cada canto 
deste País se processe de maneira que não se busque 
mais tanto recurso da União de pires na mão, mas que 
as transferências, as aplicações e, principalmente, os 
investimentos em educação, saúde e segurança sejam 
assegurados por nós como garantias constitucionais 
reais em atendimento ao nosso povo. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Meus cumprimentos Senador Walter Pinheiro, 
Líder do PT no Senado e que desejo muito boa sorte 
e sucesso em sua missão hoje na Bahia, ...

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Fora 
do microfone.) – Que Deus lhe ouça!

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – ... no diálogo com os policiais militares e com 
todos os órgãos de segurança. Possa V. Exª cumprir 
tão bem a sua missão. 

Tem a palavra, agora, o caro Senador Roberto 
Requião, que no Senado Federal nos proporcionou um 
caminho tão importante de lições, voltou a governar o 
seu Estado e traz novamente sua voz tão forte e tão 
assertiva pelo PMDB do Paraná.

Tem a palavra o Senador Roberto Requião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Senador Eduardo Suplicy, ontem fui tratorado 
na Comissão de Infraestrutura, tratorado na minha in-
tenção de transformar a audiência e a sabatina do Sr. 
Bernardo Figueiredo, indicado para a diretoria-geral da 

ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), 
em diligência.

Antes do recesso, eu havia, por unanimidade, 
aprovado essa diligência, aprovado a diligência que 
me parecia necessária, porque o Sr. Bernardo Figuei-
redo e a ANTT eram objeto de sérias observações do 
Ministério Público Federal.

Mas, de repente, não mais que de repente, a Co-
missão de Infraestrutura funcionou com um quórum 
extraordinário, e a base do Governo, à qual, aliás, eu 
pertenço, manifestou-se no sentido de não ouvir as 
pessoas que eu havia convocado. Na forma do Regi-
mento, seriam ouvidos por escrito ou, assim o dese-
jando, oralmente, na Comissão.

Eu havia convocado quatro Procuradores da 
República, o Deputado de São Paulo Mauro Bragato, 
relator da CPI da ALL (América Latina Logística), da 
privatização das ferrovias em São Paulo, e o Paulo 
Sidnei Ferraz, que é um técnico paranaense. Mas, 
falando em urgência para o funcionamento da ANTT, 
revogaram a decisão anterior da diligência e resolve-
ram ouvir o Sr. Bernardo Figueiredo, sem a diligência, 
na próxima quarta-feira.

A base do Governo fez ouvido mouco às minhas 
preocupações. 

Então, eu me dirijo, neste momento, não à base 
que aparentemente não deseja me escutar, mas me 
dirijo desta tribuna à nossa Presidenta Dilma. E vou de-
senvolver alguns fatos que me parecem interessantes.

Imagine, Presidenta Dilma, que alguém preten-
desse construir uma obra de ferrovia no Paraná por 
meio de PPP (Parcerias Público Privadas); que essa 
obra, antes de ser considerada PPP, tivesse sido ava-
liada pelo Estado do Paraná em R$150 milhões; e que, 
de repente, o pessoal da ANTT e da agência insistisse 
numa PPP num trecho de retificação da ferrovia entre 
Ipiranga e Guarapuava. É evidente que esse trecho só 
poderia ser feito pela ALL, porque a ALL é dona do 
tramo todo do sul do Brasil.

Imagine que essa PPP fosse feita da seguinte 
maneira, minha Presidenta Dilma: ela seria financiada 
pelo BNDES. A empresa, então, a ALL, escolheria o 
empreiteiro e, ao invés dos R$150 milhões ou de uma 
avaliação posterior de R$200 milhões, tornada pública 
pelo Presidente da ALL, resolvesse fazer por R$540 
milhões ou R$550 milhões a mesma obra, mas finan-
ciada pelo BNDES. E paga como? Paga da seguinte 
maneira, Presidenta Dilma: paga com a desistência do 
Governo Federal, a título de incentivo, do valor anual 
da concessão que a ALL tem do tramo sul do Brasil, 
à época, cerca de R$52 milhões por ano.

Então, era um empréstimo feito pela empresa 
concessionária da grande parte o trecho, que escolhia 
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a empreiteira, talvez Andrade Gutierrez, e pagaria com 
o perdão da dívida da concessão pelo período neces-
sário. Mas não só isso.

Terminada a obra, que foi dessa forma paga pelo 
dinheiro público, os R$52 milhões – deve ser mais hoje; 
eu não conheço o fator de correção do valor dessa con-
cessão –, terminada a obra, a ALL ficaria proprietária 
do trecho e passaria a cobrar pedágio pela passagem 
nesse trecho retificado. Então, um presente: um enca-
recimento do frete pelo estabelecimento do pedágio.

Isso foi vendido pelo Bernardo Figueiredo e pelo 
pessoal da agência e da ANTT no Paraná e encontrou 
forte oposição dos engenheiros paranaenses e uma 
dura oposição do Governador do Estado que, por aca-
so, era eu naquele momento.

Imagine, Presidenta, que, de repente, esse dire-
tor da ANTT tivesse à época do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso assinado como preposto do setor 
privado o contrato das privatizações das ferrovias 
brasileiras! Imagine que ele tivesse sido presidente 
da Interférrea S/A Serviços Ferroviários Intermodais 
e membro do conselho da ALL. 

Imagine, Presidenta, que ele tivesse sido pre-
sidente da associação das empresas privadas que 
exploram ferrovias, antigas ferrovias estatais privati-
zadas, e que agora esse cidadão fosse aprovado pelo 
Senado da República para ser o diretor geral da ANTT 
que tem, como finalidade precípua, fiscalizar as em-
presas privatizadas.

Eu pretendi levantar isso por meio de diligências; 
ver que espécie de ações o Ministério Público moveu 
junto ao Tribunal de Contas da União contra a ANTT. 
Aliás, a ANTT é sui generis; ela tem 370 funcionários, 
Presidenta Dilma, dos quais, 250 em cargos comissio-
nados. E dizem que foram indicados pelo setor privado. 
E ali é que se elabora a configuração dos preços das 
obras públicas a serem licitadas no Brasil. Foi ali, com 
esses 250 comissionados, supostamente indicados 
pelas empresas privadas, que, para a execução de 
uma PPP, saltou, a obra do Paraná, de R$150 milhões 
para R$540 milhões.

Presidenta Dilma, nós temos que nos preocupar 
com isso. Não adianta só reclamarmos depois que es-
sas revistas que se opõem ao nosso governo façam 
afirmações e forcem demissões. Ações têm que ser 
preventivas. Precisamos de gente absolutamente insus-
peita. E me perdoe, Presidenta, a franqueza: colocar o 
Sr. Figueiredo na Diretoria Geral da ANTT, mais uma 
vez, porque ele já é diretor e está sendo reconduzido, 
é o mesmo que colocar o cabrito cuidando da horta.

Depois, Presidenta, não se pode reclamar de 
nada.

O que me causou espanto foi a unanimidade da 
Bancada de Apoio ao Governo na ação que acabou 
eliminando a diligência já aprovada.

Ontem eu liguei para o Deputado Estadual Mau-
ro Bragato, que foi o Relator da CPI da Privatização 
em São Paulo, da ALL, e ele me disse: “Senador, eu 
não recebi até hoje nenhuma informação da Comis-
são para me responder por escrito ou me manifestar 
a respeito da diligência”.

Então, esse meu esforço de moralização, essa 
minha tentativa de ajudar a Presidenta na eliminação 
dos malfeitos, a prevenção dos malfeitos, essa minha 
colaboração para essa faxina que diz o Governo Fe-
deral estar fazendo, está sendo impedida pela Base 
do Governo no Senado da República.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Senador Requião, se V. Exª me permite...

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 
– Eu me dirigi à Comissão, li um pesado relatório e não 
fui ouvido. Eu distribuí o relatório para os 81 Senado-
res. Não vi nenhuma manifestação.

Na quarta-feira, o rolo compressor vai tentar me 
atropelar e nomear o Sr. Bernardo Figueiredo, mas eu 
não vejo nem o PSDB se manifestando, tão aguerri-
do opositor do nosso Governo. Por quê? Ora, foi o Sr. 
Bernardo Figueiredo o preposto do setor privado na 
privatização do Fernando Henrique. Então, de repen-
te, está se dando esse milagre de obtenção da una-
nimidade. Parece que o Sr. Bernardo Figueiredo tem 
a simpatia do Governo e da Oposição. Mas eu, neste 
momento, estou aqui representando o interesse público 
e tentando ajudar a Presidenta Dilma a não cometer 
um absurdo equívoco.

Senador Suplicy, embora V. Exª esteja na Pre-
sidência da Mesa, de forma muito pouco regimental, 
mas nesta sexta-feira, com tão pouco quórum, vamos 
quebrar o Regimento e conversar nós dois. Concedo 
o aparte a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Prezado Senador Roberto Requião, é impor-
tante que V. Exª possa exercer uma das funções mais 
relevantes que nós Senadores temos como represen-
tantes do povo. As nossas funções são, sobretudo, a 
de representar o povo, de expressar o sentimento do 
povo, a qualquer momento e em qualquer lugar, sobre 
o que nos parece relevante; a de legislar, que corres-
ponde a apresentar projetos de lei e a debater, discutir 
e votar projetos do Executivo ou de nossos colegas no 
Congresso. Mas há outra função constitucional tão im-
portante, que é a de fiscalizar os atos do Executivo. V. 
Exª, aqui, como membro da Base do Governo, procura 
exercê-la na sua plenitude. Numa de suas observa-
ções, há um fato que me pareceu relevante que acho 
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merece uma iniciativa nossa, do Congresso Nacional, 
qual seja: V. Exª ressaltou que, numa das principais 
agências reguladoras, a ANTT, para um número de...

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – 
PR) – De 370 funcionários, temos 250 comissionados.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – De 370 funcionários, há 250...

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 
– Chama-se Valec essa empresa.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Não, na ANTT...

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 
– Não, essa proporção...

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT - SP) – Na agência.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 
– A agência tem 1.300 e poucos funcionários e tem 
muitos poucos funcionários estatutários nos cargos de 
direção, mas não é exatamente essa a minha abor-
dagem. Se eu não me fiz entender, eu corrijo agora.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – V. Exª mencionou outra empresa, então?

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – 
PR) – A Valec.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – A Valec.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 
– Ela tem 370 funcionários, dos quais 250 são comis-
sionados, supostamente indicados no esquema des-
se cidadão anfíbio, que é privado e público ao mesmo 
tempo, ou seja, que utiliza o público para favorecer o 
privado, como a mim parece. Temos funcionários indica-
dos pelo setor privado para compor preços do Estado. 
Isso está explodindo os preços, inclusive do trem-bala.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Certo. Neste caso exatamente, eu pensei, 
então, dado o exagero de pessoas comissionadas, 
que seria próprio que tivéssemos uma iniciativa no 
sentido de que toda empresa de controle pelo Poder 
Público deve ter um limite de pessoas comissionadas. 
Isso deveria ser objeto, então, de uma iniciativa de le-
gislação. Eu gostaria até de contribuir com V. Exª para 
propormos algo nessa direção, se isso já não existe, 
porque me parece que seria de bom senso que, nas 
empresas públicas, houvesse, sobretudo, como acon-
tece na Petrobras e no Banco do Brasil, o critério da 
contratação das pessoas principalmente através do 
concurso público.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 
– Senador Suplicy, eu não sou maniqueísta nesse senti-
do. Os cargos em comissão de direção são importantes.

Quando o povo brasileiro resolve mudar a direção 
da Administração Pública elegendo um partido com 

propostas claras, é importante que esse partido colo-
que os seus quadros preparados na militância, prepa-
rados administrativa e intelectualmente na condução 
do processo administrativo do Brasil. Agora, o exagero 
é o exagero, principalmente quando existe a suposição 
de que os comissionados foram colocados por indica-
ção dos grupos privados que se interessam por isso.

Outro ponto interessante que eu deixei de res-
saltar é que essa Interférrea, da qual o Sr. Bernardo 
Figueiredo era presidente, tinha – parece-me – 12% de 
quatro outras empresas. Isso tudo foi vendido. Então, 
diz-se: “Não. O Bernardo Figueiredo vendeu sua par-
ticipação”. Vendeu para quem? A informação que me 
chega é que vendeu para uma offshore. V. Exª, como 
eu – V. Exª é um economista preparadíssimo –, sabe 
que essa venda para offshore, no mais das vezes, 
muitas vezes, é uma venda simulada, porque se ven-
dem as ações para offshore, mas se tem participação 
no fundo que a offshore controla. Então, na verdade, 
é uma venda feita para si mesmo.

Isso tudo me causa uma preocupação muito gran-
de. Por isso, ocupo a tribuna hoje não para falar com 
a bancada da base, porque a impressão que se tem é 
de que não quer ouvir absolutamente nada, com uma 
disciplina que – não sei de onde vem – me atropelou 
na Comissão de Infraestrutura hoje. Estou me dirigindo 
diretamente à Presidenta Dilma. E que amanhã não 
se diga que o Senador do Paraná Roberto Requião, 
cumprindo o seu dever e a sua obrigação, não denun-
ciou no Senado esses fatos que precisam ser apura-
dos, e, se não forem apurados, a responsabilidade é 
do Governo e da Bancada de Apoio ao Governo e, por 
incrível que pareça, do PSDB, que se calou até agora 
a respeito disso também.

Senador Suplicy, eu agradeço o tempo, a tolerân-
cia. Agora vemos o nosso plenário enriquecido aqui 
com a presença do Senador Anibal Diniz e da Senadora 
Angela Portela, nesta sexta-feira em Brasília.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Permita-me ainda?

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 
– Como não, Senador?

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Senador Roberto Requião, V. Exª historiou 
a trajetória do Sr. Bernardo Figueiredo, Presidente da 
ANTT, e avalio que será próprio então que possa V. 
Exª, na quarta-feira, fazer as indagações a respeito 
de cada um dos problemas de conhecimento de V. Exª 
e, em especial, aqueles que, por sua iniciativa, foram 
objeto da solicitação de diligência. Queria até aqui di-
zer, porque V. Exª mencionou que anteriormente o Sr. 
Bernardo Figueiredo teria sido um dos diretores da...
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O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 
– Interférrea...

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – ...da ALL.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – 
PR) – Ele foi Presidente da Interférrea e membro do 
conselho da ALL.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Certo. Ainda esta semana, o Prefeito de 
Andradina, Jamil Akio Ono, solicitou-me que pudes-
se ter um diálogo com o Sr. Bernardo Figueiredo, e 
acredito que deva estar tendo até hoje, junto à ANTT, 
pois lá em Andradina há uma via férrea que passa em 
meio à cidade e cabe à Prefeitura atualmente, e por 
isso eles estranham, um ônus muito significativo. Ali, 
por exemplo, há oito ou nove cancelas e para isso é 
preciso segurança, cuidados da Prefeitura e também 
limpeza da via férrea para que o mato não cresça entre 
os trilhos e em volta. E tudo isso está sendo objeto de...

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 
– Um custo para a Prefeitura Municipal e não para a ALL.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – É algo como R$700 mil por ano para o or-
çamento da Prefeitura. Eles me pediram que pudesse 
haver um diálogo com a ANTT para que se estabele-
ça... Porque, acredito, há uma legislação que diga de 
quem é a responsabilidade. Segundo o Prefeito, deveria 
ser da ALL. Esse assunto deve estar sendo resolvido.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 
– Senador, sem dúvida alguma, é da ALL. Que se es-
clareça isso. Então, se o Governo pretende entregar 
a fiscalização do setor privatizado para o próprio setor 
privatizado é uma política do Governo. Eu passo a in-
formação para a bancada da base do Senado e para 
a Oposição, no plenário do Senado e nas comissões. 
Se o entendimento é de que não tem mais função a 
agência reguladora, que ela é simplesmente, na mão 
de um personagem como o Bernardo Figueiredo, um 
instrumento de apoio às empresas que privatizaram a 
rede ferroviária, então que vote o Senado da Repúbli-
ca, que apóia o Governo, com muita clareza. Mas eu 
quero me colocar aqui no sentido da absoluta oposição 
a essa contradição com o interesse público.

Senador, obrigado pelo tempo.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Meus cumprimentos, Senador Roberto Requião.
Passo a palavra, agora, à Senadora Angela Por-

tela, do Partido dos Trabalhadores.
A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado-
ra.) – Sr. Presidente, querido Senador Eduardo Suplicy, 
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, trago um tema muito 
importante hoje, nesta tribuna. Trata-se da reforma ad-

ministrativa que a Presidenta Dilma está imbuída em 
implantar em nosso País, em seu governo, para ofere-
cer melhores serviços à população do nosso País. O 
Estado brasileiro nunca se caracterizou pela qualidade 
dos serviços prestados à população. A carga tributária 
do País é pesada, próxima a 35% do Produto Interno 
Bruto, o que contribui para a sensação de inexistên-
cia de uma contrapartida justa para o desembolso dos 
cidadãos. Por isso mesmo é extremamente positiva a 
orientação dada pela Presidenta Dilma Rousseff ao 
seu governo, quando anuncia uma verdadeira revolu-
ção administrativa no País.

A Presidenta quer uma reforma gerencial, volta-
da para a qualidade dos resultados. Isso significa fazer 
com que a máquina administrativa funcione e devolva 
ao cidadão, com qualidade, os serviços pelos quais 
ele paga. Significa uma importantíssima renovação 
na forma de gerir a máquina, cobrando-lhe eficácia e 
resultados. Significa, acima de tudo, foco no cidadão.

A Presidenta Dilma Rousseff tem demonstrado 
que o real problema não está no tamanho do Estado, 
mas na sua eficiência. A tese do Estado mínimo, menina 
dos olhos dos neoliberais, foi cantada em prosa e verso 
quando se falava em globalização e privatização, como 
se fossem a solução dos problemas da humanidade.

Os fatos demonstraram o erro dessa teoria, na 
verdade, apenas instrumento de uma parcela das elites 
para apropriação da renda. A tese do Estado mínimo 
– já se reconhece hoje – é uma tese falida, apenas 
impõe mais sacrifícios aos que dependem do serviço 
público. Precisamos do Estado, sim, mas de um Esta-
do eficiente, a serviço da população.

O surgimento e o fortalecimento de uma nova 
classe média, resultados da política econômica adota-
da pelo Brasil, nos últimos nove anos, redesenharam 
a sociedade brasileira.

Trarão consigo uma demanda cada vez maior de 
serviços públicos e, evidentemente, de serviços públi-
cos de qualidade.

A classe média tradicional afastou-se dos servi-
ços prestados pelo Estado, recorrendo ao ensino par-
ticular, à previdência privada e aos planos de saúde.

É improvável, porém, que os novos segmentos, 
que já se incorporaram aos estratos sociais de renda 
média, sigam esse caminho.

Cria-se, assim, uma nova pressão sobre os ser-
viços públicos. Serão indispensáveis o aumento dos 
investimentos governamentais e a adoção de proces-
sos que assegurem sua otimização. Isso se fará, na 
ótica da Presidenta Dilma Rousseff, mediante adoção 
de critérios gerenciais.
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É indispensável a fixação de metas, a definição 
de cronogramas de gastos e, em especial, o acompa-
nhamento periódico de sua evolução.

Já existem, dentro do próprio Governo, exem-
plos bem sucedidos desse tipo de visão. Os agentes 
do Estado, em especial os que estão em sua cúpula, 
devem disponibilizar informações sobre a execução e 
o andamento dos projetos.

É preciso assegurar o controle em tempo real 
das ações de cada ação do Governo.

Sabemos que a nossa colega, a Senadora Gleisi 
Hoffmann, terá – como já vem sendo feito – um papel 
cada vez mais significativo nesse esforço. Assim como 
à Presidenta Dilma, sua antecessora na Casa Civil, 
cabe a ela o monitoramento de todo esse sistema e a 
cobrança de resultados.

Conhecendo a Ministra Gleisi Hoffmann, manifesto 
aqui a minha convicção de que a iniciativa – essa revo-
lução administrativa proposta – será coroada de êxitos.

Não será, é claro, uma tarefa simples. Nosso Es-
tado ainda traz muitas marcas do passado cartorial e 
patrimonialista e esteve a serviço de poucos por tempo 
extremamente longo. É isso que se deve mudar.

Não se trata de uma despolitização do setor pú-
blico. Na verdade, é uma mudança de concepção, para 
sua atuação, implantando-se mecanismos para garan-
tir o desempenho das funções inerentes ao Estado.

Não importa quem comande este ou aquele órgão 
de segundo ou terceiro escalão. Importa que adotem 
os instrumentos gerenciais novos e que, dessa forma, 
imponham à área que conduzem o foco nos resultado, 
o foco na qualidade dos serviços, o foco no cidadão.

Como tem dito a Presidente Dilma, trata-se, por-
tanto, de um projeto não apenas revolucionário, do pon-
to de vista administrativo, mas progressista, do ponto 
de vista político e social. Trará a verdadeira reforma 
do Estado, não pelo encolhimento do seu papel, pela 
perda de direitos conquistados pelos cidadãos ou pela 
demissão de servidores, mas, como tem dito nossa 
Presidenta, pela gestão de um Estado mais transpa-
rente, mais profissional e mais meritocrático.

O modelo de governo adotado desde 2003 tem 
conseguido compatibilizar responsabilidade fiscal com 
crescimento econômico. Tudo indica que esse quadro 
se manterá no decorrer do ano que começa.

Precisamos agora levar à democratização do 
papel do Estado, que se traduz pela prestação de ser-
viços públicos com eficiência e qualidade. É mais um 
grande passo do Brasil para o futuro melhor na mão do 
Partido dos Trabalhadores, que hoje completa 32 anos.

Parabéns ao Partido dos Trabalhadores!
Muito obrigada, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senadora Angela, meus cumprimentos por seu 
pronunciamento, V. Exª que tão bem tem representado 
o Estado de Roraima.

Agradeço se V. Exª puder presidir um pouco, pois 
agora sou o próximo orador.

O Sr. Eduardo Suplicy deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pela Sra. Angela Portela.

A SRA. PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco/
PT – RR) – Com a palavra o nobre Senador Eduardo 
Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Senadora Angela Portela, quero aqui saudar, como 
todos os Senadores do Partido dos Trabalhadores têm 
feito nesta semana, e especialmente hoje, o 32º ani-
versário de nosso Partido.

Em 10 de fevereiro de 1980, tive a honra de ter 
sido convidado e aceitei ser um dos sócios fundadores 
do Partido dos Trabalhadores ali na memorável reunião 
do Colégio Sion, onde estavam presentes, dentre ou-
tros, Apolônio de Carvalho, Luiz Inácio Lula da Silva, 
Sérgio Buarque de Hollanda e tantas outros que vie-
ram à época, como Florestan Fernandes e Francisco 
Belfort, a participar daquela fundação deste Partido.

E eu, que nos anos 70, como economista que 
escrevia três, quatro artigos por semana na imprensa, 
como na Ultima Hora, na revista Visão – da qual fui 
editor de economia – e também na Folha de S.Paulo,
como redator de assuntos econômicos. Ali escrevia; e, 
exatamente por estar escrevendo, interagindo com os 
trabalhadores, com os movimentos sindicais e também 
me importando muito com as questões relativas, na 
época, a falta de democracia no Brasil, e também por 
estar sempre preocupado com o cumprimento dos direi-
tos à cidadania para todos, eis que fui eleito Deputado 
Estadual pelo MDB em 78, porque disseram para mim 
– os meus amigos – que seria bom que eu pudesse, 
também no Parlamento, como Deputado, defender as 
idéias que eu publicava na imprensa. E foi ai que me 
tornei primeiramente Deputado pelo MDB.

Mas, quando o MDB e a Arena foram extintos, 
em 1979, eu considerei então o convite feito para estar 
entre aqueles – líderes sindicais e intelectuais – que 
seriam os fundadores do Partido dos Trabalhadores.

Na época, como eu havia tido 78 mil votos para 
Deputado Estadual, fui o segundo mais votado nas 
eleições de 78. Então, lembro-me de ter feito um pro-
nunciamento na Assembléia Legislativa e escrito algu-
ma comunicação. E por telefone, por cartas e todas as 
outras formas que eram possíveis – não havia Internet 
naquela época – resolvi perguntar àqueles que haviam 
sido meus eleitores que eu estava considerando ingres-
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sar naquele novo partido. Lembro-me de ter recebido 
inúmeras respostas, eram centenas de respostas; e, no 
meu levantamento, aproximadamente 85% disseram 
que sim, “é nossa expectativa que você seja fundador 
do Partido dos Trabalhadores”. E assim vim participan-
do desse Partido desde as primeiras batalhas, quando, 
por exemplo, Lula foi candidato a governador, em 1982. 
Naquela época eu fui candidato a deputado federal, e 
eleito; em 85/86 fui candidato a prefeito, a governador 
em São Paulo. Não venci.

Em 88, solicitaram-me, sugeriram-me que eu fos-
se candidato a vereador, e, por ter sido muito bem vo-
tado, eu aceitei. Fui eleito com 201 mil votos. Por isso, 
levaram-me à presidência da Câmara Municipal, e, pelo 
trabalho ali realizado, o PT sugeriu que eu fosse candi-
dato ao Senado. E desde 90, em 98 e 2006, novamen-
te eleito outras vezes, para aqui estar completando 21 
anos como Senador pelo Partido dos Trabalhadores. 

E fico muito contente porque acredito que o nosso 
Partido, que tem por objetivo a construção de uma so-
ciedade em que possam ser compatibilizados os objeti-
vos de maior igualdade, de solidariedade, de realização 
de justiça, sobretudo através dos meios democráticos, 
sempre assegurando a democracia, a liberdade de 
imprensa, a liberdade de expressão, a liberdade de 
organização partidária, eleições livres e diretas para 
as quais tanto batalhamos, Senadora Angela Portela. 
Tudo isso me pareceu algo tão compatível com aquilo 
que eu tanto passei a acreditar desde a minha adoles-
cência, que era perfeitamente possível, sim, no Brasil 
nós construirmos um país mais justo, mas por meios 
democráticos, pelo meios da não violência. 

Hoje, em especial, quero cumprimentar o Partido 
dos Trabalhadores, a Presidenta Dilma, o Presidente 
Lula e, ao mesmo tempo, também fazer uma reflexão 
aqui a respeito desse fenômeno fantástico que é, para 
todos nós brasileiros, o Carnaval que se aproxima. 

O Carnaval de 2012 está sendo diferente dos 
outros. Há rebeliões, revoltas, movimentos de reivin-
dicação na Polícia Civil e Militar, nos Bombeiros em 
muitos Estados brasileiros, como ali na Bahia. Agora, 
se anuncia que no Rio de Janeiro está por haver um 
movimento e possivelmente em São Paulo, em outros 
Estados, enfim. 

Ontem, em uma assembléia na Cinelândia, no 
Rio de Janeiro, foi colocado que isso poderá ameaçar 
o grande carnaval do Rio de Janeiro, como também 
o da Bahia, de Salvador, e de outros Estados. O in-
teressante é que essa é uma festa tão tradicional na 
humanidade inteira que tenha chegado a tais excessos. 

Aqui, duas forças estão se defrontando: a força 
do desejo e a da alegria, que move as multidões em 
todo o País, a fim de dar um alívio coletivo às aflições 

do trabalho cotidiano, na maioria das vezes repetitivo; a 
outra é a da desigualdade de rendimentos, que coloca os 
responsáveis pelas vidas das pessoas nesses dias, em 
face de uma realidade trágica, muitas vezes com uma 
remuneração, um salário, que não chega ou que não dá 
para cobrir as necessidades mínimas de suas famílias.

É possível que se tenha perdido a alegria origi-
nária que fazia com que todas as culturas primitivas 
comemorassem a fertilidade das colheitas. Era a festa. 
No Brasil, todas as culturas indígenas faziam perio-
dicamente a comemoração da festa da colheita. Um 
padre jesuíta disse: “Eles trabalham quatro anos para 
poder ter uma festa com muita bebida, muita dança.” 
Quando o padre percebeu isto disse ao cacique: “Por 
que ao invés de gastar tudo isso em alguns dias, nós 
não compramos instrumentos para arar a terra, material 
para fazer uma escola e assim fazer progredir a vida 
da tribo?” Alguns acham que depois disso eles não 
se esforçaram tanto para trabalhar mais. Na verdade, 
acredito que todas as pessoas precisam ter o direito 
de partilhar da riqueza da nação. Isso, de maneira al-
guma, vai proporcionar qualquer sentido de não se tra-
balhar, mas é importante que as pessoas possam ter 
um trabalho condizente com a dignidade, com a von-
tade maior de cada um e de acordo com sua vocação. 

A raiz do trabalho nada mais é do que um desejo 
de que esse trabalho leve todos a uma festa em que 
os tabus sejam quebrados e que pelo menos durante 
um pequeno tempo todos possam descansar. Essa 
foi a origem primitiva do carnaval e foi assim durante 
milhares de anos.

Como o conhecemos hoje, ele nasceu na Gré-
cia 600 anos a.C, como uma comemoração coletiva 
da continuidade da vida e da fertilidade da terra. Mais 
tarde gregos e romanos colocam também atividades 
sexuais nessas festas.

A partir do ano 400 d.C, em que a religião católica 
passa a ser a religião oficial do Estado, o carnaval foi 
condenado porque era pecaminoso e ia contra todas 
as leis da Igreja.

A partir da adoção do carnaval por parte da Igre-
ja, a festa passou a ser comemorada através de cultos 
oficiais, o que bania os “atos pecaminosos”. Tal modi-
ficação foi fortemente espantosa aos olhos do povo, 
já que fugia das reais origens da festa, como o festejo 
pela alegria e pelas conquistas.

Em 1545, durante o Concilio de Trento, o carnaval 
voltou a ser uma festa popular. Em 1723, aproxima-
damente, o carnaval chegou ao Brasil sob influência 
européia. Ocorria através de desfiles de pessoas fan-
tasiadas e mascaradas. Somente no século XIX que os 
blocos carnavalescos surgiram com carros decorados 
e pessoas fantasiadas de forma semelhante à de hoje.
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Atualmente, as escolas de samba no País inteiro 
gastam somas enormes para fazer os desfiles apenas 
para os que podem pagar. E também os turistas, obvia-
mente. Mas nem sempre todo o povo em geral pode par-
ticipar das suas comemorações; acabam comemorando 
nas ruas, em todas as esquinas, porque nem sempre 
há o acesso. O problema de alguma perversão que foi 
a transformação da sua festa em objeto de consumo. 
Mas, como seus ancestrais tinham direito a um período 
de ruptura dos tabus, o carnaval de hoje vira um objeto 
de consumo que nem sempre é para eles. E eles então 
começam a divertir-se como podem, formando blocos e 
bandas em todas as esquinas das cidades.

Ninguém pode tirar do ser humano esse desejo 
de alegria, fruto de um longo e exaustivo trabalho. Isto 
faz nos lembrar o filme clássico mais belos, “Orfeu do 
Carnaval”, uma produção franco-brasileira de 1959, diri-
gido por Marcel Camus e escrita e interpretada por bra-
sileiros, o que nos dá uma idéia tão humana e tão bela 
desse desejo profundo de alegria em suas músicas que 
até hoje ecoam, e assim ecoarão para sempre como:

Tristeza não tem fim
Felicidade sim
A felicidade é como a gota
De orvalho numa pétala de flor
Brilha tranquila
Depois de leve oscila
E cai como uma lágrima de amor
A felicidade do pobre parece
A grande ilusão do carnaval
A gente trabalha o ano inteiro
Por um momento de sonho
Pra fazer a fantasia
De rei ou de pirata ou jardineira
e tudo se acabar na quarta-feira
Tristeza não tem fim
Felicidade sim
A felicidade é como a pluma
Que o vento vai levando pelo ar
Voa tão leve
Mas tem a vida breve
Precisa que haja vento sem parar

Que belas as palavras de Antônio Carlos Jobim 
e Vinícius de Moraes, nesse filme que teve um senti-
do tão importante para todos nós brasileiros, porque, 
afinal, não é só de tristeza que vive o ser humano. 

E, nesse mesmo filme, há outra música tão bela 
que mostra o sentido da esperança, o sentido da es-
perança que é justamente aquele que veio a ser pro-
porcionado pela criação, há 32 anos, do Partido dos 
Trabalhadores, para construir um Brasil melhor, um 
Brasil que possa ser expresso em:

Manhã, tão bonita manhã
Na vida, uma nova canção
Cantando só teus olhos
Teu riso, tuas mãos
Pois há de haver um dia
Em que verás
Das cordas do meu violão
Que só teu amor procurou
Vem uma voz
Falar dos beijos perdidos
Nos lábios teus
Canta o meu coração
Alegria voltou
Tão feliz a manhã
Deste amor

Na maioria das religiões, o Céu é tomado como 
descanso eterno deste vale de lágrimas. Por que o vale 
de lágrimas está aumentando e a alegria diminuindo? 
Mas ela não quer diminuir e sempre encontrará um 
caminho para explodir.

E é importante, prezada Senadora Angela Portela 
e queridos Senadores Anibal Diniz, Humberto Costa, 
que nós possamos perceber a importância do Car-
naval entre nós. As escolas de samba, por exemplo, 
que, em São Paulo, a Camisa Verde e Branco, que vai 
homenagear, ter como tema “É o amor”; o Império de 
Casa Verde, “Na ótica do meu império, o foco é você”; 
a Paulistana, que vai ter como enredo, “Trazendo para 
os braços do povo o coração do Brasil; a X-9 Paulista-
na, “Desbrava os sertões dessa gente varonil”; a Vai-
-Vai, que vai homenagear “As mulheres que brilham, a 
força feminina, o progresso social e cultural do País”, 
e, portanto, que tem como principal homenageada a 
nossa Presidenta Dilma Rousseff.

Eis o que diz o enredo da Vai-Vai: 

Bixiga é alegria, é “bom Brilhar”
Gira a porta bandeira
Rodam minhas baianas
Vêm que o show vai começar
A mão de Deus abençoou o meu cantar
Fonte de inspiração
A essência de Adão
Luz para o meu caminhar
A duras penas prosseguiu a lutar 
Na graça de Índia faceira
Com a força da negra guerreira
A realeza de grande brio
Aos olhos do regente do Brasil
Ora ie ieo Mamãe Oxum
Liberdade!!!
Soam os tambores quilombolas)
Um sonho que virou realidade (ora ie ieo)
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E hoje tão linda e tão bela,
Toda a passarela a te exaltar
És música, poema,
Arte a me fascinar
Te vejo nas ruas
Nos bares, esquinas,
És como as estrelas bordando o luar
1001 faces no mundo a brilhar
Senhora da vida
Guerreiras na lida
Hoje és presidente e me rendo a teus pés
Pra sempre te amarei “Mulher”

Eis que ali em São Paulo, a Gaviões da Fiel re-
solveram homenagear justamente o Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, num enredo “Verás que um filho 
fiel não foge à luta, Lula, o retrato de uma Nação”.

Dizem os Gaviões da Fiel: 

Vai meu gavião…
Cantando a saga do menino sonhador
Um filho do sertão, cabra da peste… 

Irmão
Que deus pai iluminou!
Trouxe no sangue a coragem, a fé
O poder regendo seu destino!
Na cidade grande a esperança… O fu-

turo promissor!
Traçou seu o caminho
Cresceu foi à luta… Pra vencer
E o sonho se torna real
Luiz Inácio o operário nacional!
Companheiro fiel… Por liberdade
Na corrente do bem… Contra a maldade!
Elo forte da democracia
A luz da nossa estrela guia!
Viu… No coração do Brasil
Tanta desigualdade
O retrato da realidade
A utopia buscando a dignidade!
Solta o grito da garganta e vem comemorar
A soberania popular
Felicidade…
O povo unido venceu
A cidadania resplandeceu
Uma nova era aconteceu!
Sou da nação, sou valente e festeiro
Corinthiano loucamente apaixonado!
Em oração a São Jorge guerreiro
Peço que o brasileiro seja sempre 

abençoado!”

Que bonita homenagem que os Gaviões da Fiel 
prestam. 

E são tantos os enredos lindos que passam a ser 
cantados nos próximos dias por todas as escolas de 
samba, como, por exemplo, a Mocidade, que, no Rio de 
Janeiro, vai homenagear os 50 anos da morte de Portinari.

Por Ti, Portinari, Rompendo a Tela, a 
Realidade

Eu guardei
A mais linda inspiração
Pra exaltar em sua arte
A brasilidade de sua expressão
Desperta, gênio pintor
Mostra seu talento, revela o dom
Deixa a estrela guiar
Faz do firmamento seu eterno lar
Solto no céu feito para voar
Quero te ver qual menino feliz
Planta a semente do sono em verde matiz
Emoção me leva
Livre pincel a deslizar
Vou navegar, desbravador
Um errante sonhador
Voar pelas asas de um anjo
Num céu de azulejos, pedir proteção
Vida de um retirante
No sol escaldante que queima o sertão
Moinhos vencer, histórias de amor
Riscar poesias em lápis de cor
Você que do morro fez vida real
Pintou nossos lares num lindo mural
Você, retratando a alma, se fez ideal
Meu samba canta mensagens de “Guerra 

e Paz”
Seu nome será imortal em nosso Carnaval
É “Por Ti” que a Mocidade canta
Portinari, minha aquarela
Rompendo a tela, a realidade
Nas cores da felicidade.

Também a Aruc, de Brasília, vai homenageá-lo: 
Portinari, as Cores e as Caras do Brasil. Mas lá no Re-
cife, assim como no Rio de Janeiro, será homenageado 
o nosso Luiz Gonzaga pelo seu centenário.

A Unidos da Tijuca realizou a final do concurso 
de samba-enredo para escolher o hino que vai ento-
ar e sacudir a torcida tijucana na Sapucaí. Citam Luiz 
Gonzaga, um dos seis compositores que formam o pilar 
da música popular brasileira, Villa Lobos, Tom Jobim, 
Pixinguinha, Noel Rosa e Dorival Caymmi.

E, para a próxima semana, lá estarão cantando, 
na Unidos da Tijuca:

Nessa viagem arretada
“Lua” clareia a inspiração
Vejo a realeza encantada

489ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



02156 Sábado 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012

Com as belezas do Sertão!
“Chuva, Sol” meu olhar
Brilhou em terra distante
Ai que visão deslumbrante, se avexe não!
Muié rendá é rendeira.
E no tempero da feira
O barro, o mestre, a criação!
Mandacaru a flor do cangaço...
Tem “xote menina” nesse arrasta pé
Oh! Meu Padim, santo abençoado
É promessa eu pago, me guia na fé
Em cada estação, a “triste partida”
Eu vi no caminho vida severina
À margem do Chico espantei o mal
Bordando o folclore raiz cultural...
Simbora que a noite já vem, “saudades 

do meu São João”
“Respeita Veio Januário, seus oito baixo 

tinhoso que só”
“Numa serenata” feliz vou cantar
No meu pé de serra festejo ao luar...
Tijuca a luz do arauto anuncia
Na carruagem da folia, hoje tem coroação!
A minha emoção vai te convidar
Canta Tijuca vem comemorar 
“Inté asa branca” encontra o pavão 
Pra coroar o “Rei do Sertão”.

Sra. Presidenta, eu aqui quis dar alguns exemplos 
de como o povo, no carnaval, por meio das escolas de 
samba, homenageia de maneira tão bela as personagens 
mais importantes do nosso País, assim como também 
falam, como a Vila Isabel, em O Canto Livre de Ango-
la 2012, da importância do negro. E também a Império 
Serrano, que vai homenagear a sambista Dona Ivone 
Lara com Dona Ivone Lara: o Enredo do Meu Samba.
E com tantas outras coisas belas por todo o Brasil, cer-
tamente teremos algo muito importante para todos nós.

E também em Salvador. Eu espero que os PMs 
voltem logo ao trabalho, num entendimento com o Go-
vernador Jaques Wagner, para que todos que visitam 
Salvador, do Brasil e do mundo inteiro, tenham um 
carnaval tranquilo, com muita alegria.

Muito obrigado, Srª Presidente Angela Portela.
A SRA. PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco/PT 

– RR) – Obrigada, Senador Eduardo Suplicy. Parabéns 
pelo seu pronunciamento, destacando a sua bonita tra-
jetória política no Partido dos Trabalhadores e também 
a grande festa do povo brasileiro, que é o carnaval.

Com a palavra o Senador Anibal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidente, Senadora Angela Portela; Srs. Senadores, 
telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Se-

nado, eu estive ontem aqui na tribuna do Senado para 
fazer uma saudação especial aos 32 anos de existência 
do Partido dos Trabalhadores.

A exemplo do que fez há pouco o Senador Su-
plicy, explorei um pouquinho a respeito da experiên-
cia que vivenciei nos 32 anos de existência do Partido 
dos Trabalhadores, desde a eleição de 1982, que foi a 
primeira eleição da qual o Partido dos Trabalhadores 
fez parte, com o nosso candidato ao Governo do Acre, 
Nilson Mourão, que depois se tornou Deputado Fede-
ral e hoje é Secretário de Justiça e Direitos Humanos 
do Governo do Acre.

Naquela mesma época, em 1982, Lula disputou 
o Governo do Estado de São Paulo. Tanto Lula quanto 
Nilson Mourão tiveram uma performance eleitoral muito 
pequena, entre 2% e 4% dos votos. E parecia que o Par-
tido dos Trabalhadores não teria a viabilidade que veio a 
ter nas décadas seguintes. E não se imaginava que um 
Partido que surgia da ousadia daqueles operários, da-
queles intelectuais, daqueles integrantes do movimento 
social organizado, das comunidades eclesiais de base 
fosse fazer tamanha transformação na política nacional.

Então, todos nós que integramos o Partido dos 
Trabalhadores somos muito felizes pela trajetória que 
o Partido dos Trabalhadores ajudou a construir na po-
lítica brasileira, fazendo com que hoje tenhamos um 
Estado democrático de direito plenamente respeitado. A 
nossa democracia carece ainda de ajustes e, no centro 
dessas discussões, dos ajustes que a democracia pre-
cisa ter, o Senado Federal, a Câmara dos Deputados 
estão exatamente empenhados no sentido de produzir 
resultados que façam com que nossa democracia seja 
cada vez mais aperfeiçoada para que a vontade das 
pessoas verdadeiramente se expresse nas decisões 
centrais do País, dos Estados, dos Municípios e das 
instituições também. 

Mas o mais importante mesmo e que nos faz es-
tar sempre de cabeça erguida na reflexão a respeito 
desses 32 anos de existência do Partido dos Trabalha-
dores é, justamente, essa contribuição fantástica que o 
Partido dos Trabalhadores deu, juntamente com outros 
Partidos, justamente com outras lideranças que não 
necessariamente estivessem nos quadros do Partido 
dos Trabalhadores. Mas a presença do PT teve uma 
contribuição muito especial.

E hoje, quando comemoramos esses 32 anos e 
fazemos uma homenagem ao nosso filiado número 1 – 
por iniciativa do nosso Presidente Rui Falcão, Apolônio de 
Carvalho está sendo homenageado –, também presta-
mos uma homenagem toda especial ao Presidente Lula.

O ex-Presidente Lula foi quem mais cuidou do 
Partido dos Trabalhadores ao longo desses 32 anos. 
Nós do Acre temos uma dívida de gratidão impagá-
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vel com o companheiro Lula, porque foi certamente o 
brasileiro que mais visitou o Acre ao longo desse pe-
ríodo. Nas eleições de 1990, quando Jorge Viana foi 
candidato ao governo e passou para o segundo turno, 
Lula praticamente se transferiu para o Acre. Ele visi-
tou todos os Municípios do Acre, à época, juntamente 
com Jorge Viana. Se tivemos um projeto de sucesso 
no Acre, com os dois governos do Jorge, com o gover-
no do Binho – oito anos com Jorge Viana, quatro anos 
com Binho – e agora com Tião Viana; se conseguimos 
construir uma maturidade, uma unidade e formar uma 
aliança, um marco de aliança importante que conquis-
tou o respeito e o apoio da sociedade, foi porque Lula 
dedicou muito tempo ao Acre.

Nós devemos muito do que conquistamos ao 
companheiro Luiz Inácio Lula da Silva, e isso é muito 
importante que digamos para os jovens, porque hoje, 
no caso do Acre, como estamos há 13 anos no gover-
no – e também, no plano nacional, com a nossa Pre-
sidenta Dilma agora, que já terminou o seu primeiro 
ano –, parece que foi tudo muito fácil, mas não foi; foi 
uma trajetória de muita luta, de muitos esforços, de 
extrema dedicação de pessoas para conquistarmos 
os espaços que conquistamos.

Dessa maneira, somos muito felizes por esses 
32 anos de existência do Partido dos Trabalhadores e 
temos muitas conquistas a comemorar, porque os oito 
anos do Presidente Lula foram anos de muitas con-
quistas mesmo, de estabilização da economia. Em um 
primeiro momento, não acreditavam que o Presiden-
te Lula fosse manter o equilíbrio da economia, e ele 
manteve, e fez o Brasil crescer, e fez o Brasil distribuir 
renda, e fez milhões e milhões de brasileiros saírem da 
linha de pobreza para uma linha de dignidade humana. 
Isso nós devemos muito ao Presidente Lula.

Depois, veio a Presidente Dilma e deu continui-
dade a tudo isso – a Presidente Dilma, que foi eleita 
com 55,7 milhões de votos do povo brasileiro –, de tal 
maneira que, passado um ano do Governo da Pre-
sidenta Dilma, que agora fechou esse primeiro ano 
como a presidente mais avaliada no seu primeiro ano, 
em toda a história dos presidentes brasileiros, só po-
demos entender que a sociedade brasileira tem dado 
um voto de respeito e de reconhecimento ao trabalho 
do Partido dos Trabalhadores.

Dessa maneira, temos de reforçar também um 
agradecimento especial à sociedade brasileira, por ter 
tido a percepção de que era possível mudar, era pos-
sível fazer diferente e entregou os destinos do País às 
mãos de um metalúrgico, e agora, pela primeira vez na 
história, uma mulher no comando do País.

E esse protagonismo vivenciado pelo Partido dos 
Trabalhadores é algo que teremos de registrar sempre, 

para que os jovens saibam que fazer política nessa 
magnitude é algo que faz muito bem para alma, e a 
gente se sente muito bem por contribuir com o proces-
so e, ao mesmo tempo, por partilhar essas reflexões 
com milhões e milhões de jovens brasileiros, que são 
levados, às vezes, a não gostarem da política por con-
ta da forma como os grandes meios de comunicação, 
por outros interesses, tratam os políticos.

Mas fazemos um apelo aos jovens no sentido de 
que procurem debruçar-se, cada vez mais, pela nossa 
história e vão ver que a participação da política tem 
sido decisiva para as transformações para melhor do 
Brasil que nós temos.

Ouço, com muita atenção, o Senador Wellington 
Dias, meu companheiro de bancada do Partido dos 
Trabalhadores.

O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Quero 
primeiro saudá-lo, meu Senador Anibal Diniz, e dizer 
que, para mim, é uma honra muito grande fazer aqui 
este aparte a V. Exª, porque eu acho que, se pudés-
semos escolher um Estado do Brasil para homena-
gear nesses 32 anos, eu votaria no Acre. No Acre, eu 
imagino tudo o que seja a construção do Partido dos 
Trabalhadores em uma região isolada do País. Basta 
lembrar o que seria, em 1980, a construção do Parti-
do no Estado do Acre, ainda naquela época território, 
e poder ali ver os avanços. É a maior experiência que 
temos de governo e de partido. Basta lembrar que 
estamos no quarto mandato de governador. Não há 
nenhuma outra experiência de Estados brasileiros em 
que tenhamos passado, consecutivos ou não, quatro 
anos de mandato. Ao mesmo tempo, aqui há a pre-
sença, quase sempre, de um, dois, três Senadores 
– chegamos a três Senadores do Acre –, a presença 
de uma bancada na Câmara Federal, na Assembleia 
Legislativa, a Prefeitura de Rio Branco e vários outros 
municípios daquele Estado. Enfim, quero, então, para-
benizá-lo. E quero aqui dizer que, assim como V. Exª, 
ontem fiz também um pronunciamento, somando-me 
à homenagem ao Apolônio de Carvalho. Mas eu não 
poderia deixar também de fazer esta homenagem, 
como fiz, ao ex-presidente, ao presidente de honra 
Luiz Inácio Lula da Silva, e citando um exemplo, para 
a gente compreender a história. Quando foi criado o 
partido – meu Estado é um dos Estados fundadores 
também –, era preciso, pela lei, organizar, em um nú-
mero mínimo de Estados, nove Estados da Federação, 
um terço da Federação; era necessário que tivésse-
mos, na época, pelo menos quinze municípios, com 
organização por Estado, para poder aquele Estado ser 
considerado. E, quando isso aconteceu no meu Estado, 
minha querida Angela, havia uma figura chamada Zé 
Pereira. É essa pessoa que quero aqui homenagear, 
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do meu Estado – e o Lula se lembra da primeira reu-
nião: um homem simples, caboclo, lá de Floriano, no 
Piauí. Como eram basicamente trabalhadores rurais, 
de renda muito baixa, ele vendeu uma cabra que tinha, 
vendeu ali a sua cabrita, como dizia o Lula, para poder 
ter dinheiro para comprar o livro de ata de criação do 
PT. Então, quando a gente olha a história de homens 
e mulheres que passaram por isso, para criar e trans-
formar esse sonho na realidade que é hoje, eu tenho 
muito orgulho. E quero aqui, em seu nome e em nome 
da Angela, parabenizar a todos que fazem o Partido 
dos Trabalhadores no Brasil inteiro. Muito obrigado.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Muito 
obrigado, Senador Wellington Dias, pela riqueza do 
seu aparte.

Realmente, cada um dos nossos companheiros 
do Partido dos Trabalhadores, de cada uma das regiões 
do País, vai ter muitas histórias para contar, como nós 
temos lá no Acre. E o Presidente Lula diversas vezes 
já contou como foi o primeiro contato dele com o Chico 
Mendes e com o João Maia para iniciar os trabalhos de 
fundação do Partido dos Trabalhadores no Acre. E tan-
tas outras histórias que estão acontecendo e que fazem 
com que a gente tenha um sentimento de felicidade 
muito grande, por termos participado desse processo, 
e, fundamentalmente, um sentimento de total altivez 
para dialogarmos com a sociedade no sentido de que 
não somos donos da verdade – nós somos humanos, 
temos falhas –, mas, fundamentalmente, se fizermos 
uma balança entre os nossos acertos e os possíveis 
erros que tenham sido cometidos ao longo desse pro-
cesso, os nossos acertos têm um saldo positivo muito 
grande, e isso a sociedade toda tem reconhecido.

Este ano de 2012, Senador Wellington, Sena-
dor Humberto, todo mundo que está mobilizado para 
os desafios deste ano de 2012, é um ano de eleições 
municipais. E a gente de novo faz uma reflexão impor-
tante, porque é no município que as pessoas vivem, é 
no município que as pessoas têm o endereço, é onde 
os problemas verdadeiramente acontecem. Então, a 
gente deve dedicar o nosso tempo para ter uma aten-
ção especial às eleições municipais, porque é lá que 
a gente vai participar de um debate mais direto sobre 
os problemas que cada um dos cidadãos está enfren-
tando e sobre que tipo de políticas públicas devem 
ser encampadas para a gente superar esses desafios.

Então, lá no Acre, a gente está tentando construir 
de novo esse arco de alianças. Na maioria dos muni-
cípios, o arco de alianças se mantém; em alguns, a 
gente ainda está em fase de conversação. Mas o fun-
damental é que, quando acontece o primeiro passo 
em Rio Branco, que é a nossa capital, isso acaba se 
estendendo para os demais municípios.

O Partido dos Trabalhadores unificou todas as 
suas forças, de todas as suas lideranças, em torno do 
nome do jovem Marcos Alexandre. Isso é muito interes-
sante porque nós temos o projeto de governo de maior 
longevidade de experiência de governo no Brasil, que 
é no Acre, mas, ao mesmo tempo, a gente está sem-
pre buscando inspiração na juventude. E, desta vez, 
nós temos mais um jovem alçado à condição de líder 
para disputar a Prefeitura de Rio Branco, que é a pre-
feitura que tem quase 50% da população do Estado. 
Então, é onde as responsabilidades se concentram de 
forma mais intensa.

Já fizemos uma reunião com 11 partidos da Frente 
Popular, 10 deles já declaram apoio ao Marcos Alexandre. 
Estamos numa conversação final com o Partido Comu-
nista do Brasil, o PCdoB, que tinha também a sua pré-
-candidata, Perpétua Almeida, e esse nome ainda está 
em fase de discussão, de conversação com o Partido 
dos Trabalhadores, mas a gente entende que, acima de 
tudo, está a importância da unidade, a unidade que nos 
foi ensinada pelo grande Presidente Lula e que a gente 
tem procurado praticar. Sempre que a gente consegue 
construir uma solução unificada, o resultado vem, por-
que a sociedade recebe essa mensagem.

Então, à medida que a gente unificou no Partido 
dos Trabalhadores, com ajuda importante do Deputado 
Federal Sibá Machado, que era também pré-candidato 
e também abdicou dessa condição para também apoiar 
Marcos Alexandre, do secretário Daniel Zen, que tam-
bém foi apontado como pré-candidato e também re-
nunciou em função de apoiar Marcos Alexandre, do 
Deputado Ney Amorim, que também fez essa renúncia 
de disputar exatamente para a gente construir essa 
unidade, então, à medida que a gente construiu essa 
unidade no Partido dos Trabalhadores, as chances de 
a gente levar essa unidade para o conjunto da Frente 
Popular aumentam.

Estou muito otimista de que vamos consolidar, 
sim, essa unidade, e nós vamos disputar a Prefeitura 
de Rio Branco, que tem uma experiência fantástica 
sendo desenvolvida, há oito anos, pelo Prefeito Rai-
mundo Angelim, companheiro do PT, que conseguiu 
mudar indicadores importantíssimos na vida dos cida-
dãos. E a gente pretende debater todos os avanços 
conseguidos ao longo desses oito anos e vamos tentar, 
na medida do possível, construir essa vitória levando 
um princípio de Mahatma Ghandi, qual seja, a primei-
ra condição para a gente vencer uma batalha é ter 
confiança nessa possibilidade; que o primeiro passo 
da vitória tem que ser sempre a vontade de vencer. E 
vencer para um propósito maior. Vencer uma eleição 
não por vencer uma eleição, porque não se trata de 
uma partida de futebol; trata-se dos destinos de um 
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povo. Temos que estar sempre preocupados em tentar 
apontar as possibilidades de fazer coisas para melho-
rar a vida dessas pessoas. Nesse sentido, o Partido 
dos Trabalhadores está absolutamente consciente de 
suas responsabilidades, assim como os demais parti-
dos da Frente Popular do Acre, e nós estamos muito 
confiantes em que este ano de 2012 será um ano de 
grandes resultados do ponto de vista eleitoral também.

Para finalizar, nestes três minutos, eu gostaria de 
fazer um registro aqui, no Senado Federal, de uma car-
ta que recebi de um grande amigo de longas datas, que 
desde o início da nossa formação política sempre esteve 
presente na nossa vida, que é o Padre Paolino Baltassari. 
Ele acompanha muito de perto e, de vez em quando, diz 
que dá um puxão de orelhas no Senador se ele não estiver 
atento em relação às questões postas da comunidade.

Então, ele mandou uma carta muito, muito, muito 
simpática e interessante. Por se tratar de uma pessoa 
de 85 anos, com a vitalidade de sempre, fazendo via-
gens pelos rios, em lombo de cavalo, nas comunidades 
mais isoladas, acho muito interessante que o Brasil 
saiba da existência desse personagem que para nós é 
um ícone, é um ícone do bom religioso, é um ícone de 
uma pessoa absolutamente altruísta, que está sempre 
preocupada com o bem-estar dos outros, cumprindo 
integralmente com aquele mandamento de Cristo de 
que o principal objetivo tem que ser buscar a vida, e 
vida em abundância, com alegria, com saúde, e que 
as pessoas possam viver plenamente a sua vida.

Então, o Padre Paolino manda uma carta depois 
de uma longa desobriga – desobriga é uma viagem 
pelos rios. E olhem só como ele conta. Ele escreve 
com muita leveza.

Sena Madureira, 30 de novembro de 2011
Caríssimo amigo Senador Anibal,
Saudações cordiais e sinceras.
Estou de volta duma longa desobriga 

de dois meses no rio laco, visitei 40 comuni-
dades ao longo dos rios e no centro da mata 
com caminhada a cavalo de dez horas de ida 
e dez horas de volta. Graças a Deus pude vi-
sitar todas estas comunidades e dei assistên-
cia religiosa, e também orientação sobre os 
problemas da devastação da mata e também 
dando assistência com remédios e foram 1.290 
pessoas atendidas.

O que notei uma melhora, a castanha 
deu um bom dinheiro, muitos têm a placa de 
sol e televisão, muitos têm gado e cavalos e 
onde tem ramais os jovens têm a motocicleta.

Muitos têm casa nova, mas notei que a 
mata continua sendo destruída, os pequenos 
dizem que devem viver e uma cabeça de gado é 

uma segurança na doença e o gado precisa mais 
de campo e portanto se continua a destruição da 
mata, outra destruição que me preocupa muito 
no fundo dos seringais: S. José, Campo Osório 
e Porto Maia, atravessei um projeto de manejo, 
vi emplacado até seringueiras, copaíba, samaú-
ma, tudo vai ser derrubado. Que é que vai ficar 
com tamanha destruição? As caças morrem e 
fogem porque não têm mais como se alimentar, 
num verão pesado toda aquela cacaia velha pega 
fogo como pólvora e não haverá como segurar 
aquele fogo e será destruição total.

Peço que se não é possível acabar com 
o manejo se deve pensar em limitar esta des-
truição. “O fenômeno estufa”, como diziam os 
seringueiros e ribeirinhos, é uma realidade e 
não uma fábula.

Meu bom amigo, me ajude como Senador 
a conservar a mata que é o pulmão da terra.

Tem muitos modos de sobreviver para 
os pequenos unidos em associações, tem a 
mecanização da agricultura das terras degre-
dadas; para os grandes, um controle sério e 
eficaz, limitando os projetos de manejo.

Decidi escrever esta carta, porque eu 
vejo que se destrói sem piedade e ninguém 
observa lei nenhuma. Das muitas do Ibama fi-
cam rindo e destroem tranquilamente a mata. 
Não há controle de nada.

Devemos evitar toda a violência na mata, 
mas tem lugar que os seringueiros e castanhei-
ros estão decididos a fazer empate e proibir 
os tais manejos, porque não respeitam nada.

Peço desculpas a minha longa conversa 
e espero que se pense seriamente sobre os 
problemas que agora podem ser resolvidos e 
mais tarde será difícil resolver. Peço a Deus 
que inspire bons pensamentos e saibam ver 
onde estão os erros.

Na esperança de ser atendido, desde já 
agradeço de coração.

Pe. Paolino M. Baldassari

Quero dizer que fico muito agradecido e muito 
honrado com essa carta, porque isso me faz ter uma 
conexão com as minhas origens, uma vez que fui se-
minarista na mesma paróquia, morando diretamente 
com o Pe. Paolino. Com ele, fiz horta comunitária. Com 
ele, aprendi coisas maravilhosas e o sentido da vida. 
Isso foi fundamental para eu entrar para a política e 
estar hoje completamente dedicado a este mandato e 
ao Partido dos Trabalhadores, tentando construir um 
Brasil melhor. 
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Eu posso garantir ao Pe. Paolino que essa pre-
ocupação será levada, sim, aos nossos gestores es-
taduais, no sentido de vermos como fazer com que o 
manejo florestal, que é algo muito importante, acon-
teça de maneira a se ter todos os cuidados para que 
não haja destruição e de, fundamentalmente, essas 
preocupações que ele apresenta serem levadas em 
conta tanto pelas nossas autoridades do Ibama, no 
plano nacional, quanto pelas nossas autoridades locais.

Que Deus nos abençoe a todos neste final de 
semana. Parabéns a todos os petistas do Brasil pelos 
32 anos de existência.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco/

PT – RR) – Parabéns, Senador Anibal Diniz, pelo belo 
pronunciamento.

Passo a palavra agora ao Senador Wellington 
Dias, nobre Senador do PT, do Piauí.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Bom dia, minha querida Presidente, Senadora Angela 
Portela. É um prazer muito grande – sei que o povo do 
seu Estado tem muito orgulho do seu trabalho e da sua 
história –, pois fico feliz em poder usar desta tribuna 
com V. Exª na Presidência. 

Meu querido Anibal, fiquei muito emocionado com 
a carta do Padre Paulino. Muito bonita. Eu estava ali 
imaginando o que é visitar 40 comunidades pelas ma-
tas, pelos rios, no lombo de cavalo, como você disse. 

Meu querido Senador, nosso sempre líder, Hum-
berto Costa.

Eu vou tratar aqui de um tema realmente muito 
precioso ao Nordeste, mas eu queria, antes, ler uma 
nota do Ministro Gilberto Carvalho, que considero 
importante e que recebi no meu gabinete. O Ministro 
Gilberto Carvalho tem a tarefa, junto à Presidente da 
República, de cuidar da relação com os movimentos 
sociais. É o Secretário da Presidência da República. 
Ele esclarece um comentário sobre os evangélicos. 

O Ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-
-Geral da Presidência da República, esclareceu 
em entrevista à imprensa, nesta quarta-feira [an-
tes de ontem], o comentário que fez sobre a in-
fluência dos evangélicos na sociedade brasileira, 
em debate no Fórum Social Temático, realizado 
no final de janeiro, em Porto Alegre. Segundo 
o Ministro, suas afirmações foram divulgadas 
na Internet de forma distorcida e equivocada e 
acabaram por motivar críticas agressivas a ele, 
inclusive na tribuna do Senado Federal.

É por isto que eu estou aqui na tribuna: porque 
tenho voz e quero colocar sempre a minha voz para 

qualquer injustiça, qualquer situação que porventura 
possa acontecer.

Gilberto Carvalho interpretou essas críti-
cas como “fruto de má informação”. [Diz ele]: 
“De maneira alguma ataquei os companheiros 
evangélicos. Quem conhece a minha trajetória 
[e eu conheço] sabe do carinho que eu tenho, 
do reconhecimento que eu tenho ao trabalho 
das Igrejas Evangélicas no País. O que eu fiz 
lá [em Porto Alegre, no Fórum Social] foi uma 
constatação política [numa fala que ele fazia] 
que, de fato, quem tem presença na periferia 
do Brasil, quem fala para as classes sobretudo 
C, D e E [V. Exª falava ontem dessas classes e 
sobre o quanto melhoram] são as Igrejas Evan-
gélicas e, portanto, essa presença tem que ser 
reconhecida, é real e efetiva”, disse o Ministro.

Isso porque teriam dito que elas estariam apenas 
tirando proveito dos pobres. Não! Ele falava de modo 
positivo, ou seja, ele citava o exemplo de que o povo 
evangélico que convive, que está dentro consegue ter 
a linguagem, o sentimento, consegue chegar aonde, 
inclusive, outras igrejas não chegam.

O Ministro ressaltou que não pretendeu 
desmerecer os evangélicos; “pelo contrário, 
eu estava fazendo um reconhecimento da im-
portância desse segmento”, disse ele, que 
enfatizou ainda que defende “uma parceria do 
governo com as Igrejas Evangélicas, que efe-
tivamente contribuem para a reconstituição de 
pessoas e famílias, desenvolvendo trabalhos 
sociais”. O Ministro [Gilberto Carvalho] rejei-
tou e negou peremptoriamente que tenha feito 
qualquer depreciação ao mundo evangélico.

Devo dizer aqui que acompanho, de um lado, o 
trabalho do povo evangélico e sei o pensamento do 
nosso Governo. Quantos preconceitos não vivenciamos 
durante a campanha da Presidente Dilma? Quantos 
não enfrentamos nos nossos Estados muitas vezes?

Conheço o Ministro Gilberto Carvalho, que é católico, 
é bom que se diga, e ele assume isso, como eu também. 
Sei do reconhecimento e do esforço dele nessa relação, 
inclusive, nas parcerias, para viabilizar o trabalho das 
entidades vinculadas aos evangélicos, por exemplo, na 
área da política sobre drogas, da prostituição de crianças 
e de adolescentes em situação de miséria, de pessoas 
com deficiência, ou seja, um conjunto de trabalhos sociais 
existentes, espalhados pelo Brasil inteiro.

O Ministro Gilberto Carvalho lamenta que a inter-
pretação de suas palavras tenha causado mal-estar a 
pessoas e a comunidades a quem ele muito respeita 
e com quem tem laços fraternos de amizade. 
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Quero, assim, minha querida Senadora Angela, 
usar da tribuna, como fizeram outros aqui, para fazer 
este esclarecimento ao povo brasileiro, inclusive na 
condição de Vice-Líder do Partido dos Trabalhadores.

Eu quero ainda tratar de outro ponto que me cha-
ma a atenção. Nós estamos vivendo no Nordeste brasi-
leiro, e eu cito, no meu Estado, no Piauí, uma situação: 
o inverno, que é como a gente chama o período chuvo-
so, que, em algumas regiões acontece principalmente 
a partir do mês de dezembro, este ano começou mais 
cedo. O mês de outubro já começou chovendo, o que 
é um pouco estranho aos últimos dez anos. 

Quando caem as primeiras chuvas, especialmente 
no semiárido, os lavradores se animam. Numa semana 
de chuva, vai todo mundo à roça, como se diz, e ali 
fazem a plantação, normalmente do milho, do feijão; 
nos baixões, do arroz, da mandioca. Enfim, o resultado 
foram chuvas irregulares. Já no mês seguinte, começou 
a haver falhas e, depois, em dezembro e em janeiro. 
E embora tenhamos ali uma vegetação mais verde do 
que o normal, especialmente no período de outubro, 
novembro e dezembro, que é o pico do período seco 
no semiárido do meu Estado, em parte da Bahia, parte 
do Ceará, parte de Pernambuco, enfim, nós tivemos, 
na verdade, irregularidades de chuva.

O que é o semiárido? É uma região em que há 
irregularidade no tempo e no espaço, como cientifica-
mente se diz. 

No tempo, porque, naquele mês, que é normal-
mente de chuvas, há situações em que não chove; no 
espaço, porque, mesmo quando chove, chove aqui 
e não chove ali. Eu sou testemunha de muitas vezes 
estarmos numa cidade do semiárido e não chover na 
cidade vizinha. Enquanto naquela cidade tem chuva, 
numa outra, a vinte, trinta quilômetros, não choveu. 
Então é essa irregularidade que causa problema. E é 
por isso que eu defendo um programa de convivência 
com o semiárido.

Por exemplo, a nossa cultura ainda é do plantio 
do milho, que, para frutificar, exige 100 milímetros de 
chuva bem distribuída no mês. Então, se chove 50 mm, 
40 mm, 60 mm, a planta não se desenvolve. Embora 
tenhamos desenvolvidas pela Embrapa variedades 
de milho que conseguem ser produzidos com 90 dias, 
por exemplo, normalmente o pessoal usa aquilo que 
aprendemos na nossa tradição indígena: milho de 120 
dias, às vezes até mais, de um ciclo maior.

Resultado: se se planta em outubro, é preciso cho-
ver 100 milímetros em outubro, 100 mm em novembro, 
100 mm em dezembro, 100 mm em janeiro para, bem 
distribuído assim, se ter uma boa produção. Se falhar 
um mês, pronto, perde-se a produção.

Por que estou trazendo isso, minha querida Pre-
sidente?

Porque, estranhamente, com todo o conhecimen-
to, com toda a ciência, o Governo do meu País está se 
negando a reconhecer que houve perdas. Embora se 
tenha o atestado, o testemunho da Emater, da própria 
Embrapa, ou seja, embora os órgãos de pesquisa que 
estão nesses lugares demonstrem que em determina-
da região do Piauí – hoje eles estabelecem algo em 
torno de 40 Municípios, mas é provável que seja um 
espaço um pouco maior – tivemos perdas acima de 
60%, o que caracteriza uma situação de emergência, 
se você planta para colher 100%, e colhe 20%, 30%, 
40%, alguma coisa está errada. Se a média dá 40%, 
alguém perdeu tudo, alguém perdeu 10%, alguém per-
deu 30%, 40%, 50%.

Assim, chamo a atenção para que o Governo 
Federal reconheça, porque técnica e cientificamente 
há comprovação. E o mais importante, não há o pro-
duto. Esses produtores tiraram empréstimos junto ao 
Pronaf, outros usaram o seu pequeno capital, usaram 
a semente que receberam, plantaram e perderam. E 
aí vão ter de pagar um financiamento de algo que não 
deu resultado.

São pessoas com baixa renda. Estou falando 
aqui de agricultores familiares que não têm condições. 

Então, faço aqui um apelo ao Ministério da Inte-
gração, através da Secretaria Nacional de Defesa Civil 
– estou oficializando a esses órgãos –, à Embrapa, ao 
Ministério do Meio Ambiente, que também compreende 
essas questões pluviométricas, mas, principalmente, ao 
Ministério do Desenvolvimento Agrário, ao Ministério da 
Agricultura, para que tenhamos esse reconhecimento.

Apelei para o governador do Estado para que fizes-
se o decreto com base no estudo técnico do reconhe-
cimento da emergência, porque há regiões que estão 
precisando de atendimento, inclusive com abastecimento 
de água provisório, porque não atendemos ainda a to-
das as comunidades. Há necessidade de atendimento 
porque em muitos lugares a pastagem também não deu 
resultado. Há regiões como Simplício Mendes, São Rai-
mundo Nonato, Paulistana, São João do Piauí, Curral 
Novo do Piauí, Caridade, Simões, a grande região de 
Picos, Valença do Piauí, Oeiras, nessas regiões, temos 
irregularidades, claramente, de chuva.

Quero fazer uso da tribuna para defender esses 
agricultores, esses pequenos que precisam de amparo 
e que não podem ser penalizados.

Houve vezes em que eu, como governador, tive 
de socorrer sozinho, porque sempre temos esse tipo 
de dificuldade. Ora, isso não é para ocorrer. Na época, 
eu contava com a sensibilidade do Presidente Lula. 
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Muitas vezes, ligava para ele, que ligava para os seus 
ministros, e isso acontecia. 

Estou tentando falar com a Presidente Dilma, 
porque é importante que a Presidente da República 
olhe para os mais pobres. Ela esteve agora lá no ser-
tão, visitando as obras da transposição das águas do 
São Francisco, da ferrovia Transnordestina, que em 
meu Estado passa, inclusive, pela região do semiárido. 

Faço o apelo: precisamos olhar para os pequenos 
com todo o carinho. Esse é o papel de um governo, espe-
cialmente de um Governo do Partido dos Trabalhadores.

Sra. Presidente, era isso que eu tinha a dizer. Re-
pito: estamos encaminhando esse apelo ao Governo 
Federal para que, junto ao governo do Estado, possa 
socorrer com água, alimento, proteção, reconhecen-
do a perda dos agricultores e revendo os contratos de 
empréstimo, enfim, para que os pequenos agriculto-
res do meu Piauí possam ter uma salvaguarda, uma 
proteção. Muito obrigado.

A SRA. PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco/PT 
– RR) – Obrigada, Senador Wellington Dias. Parabéns 
pelo discurso em defesa dos agricultores do seu Estado.

Com a palavra o amigo Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, espectadores 
da TV Senado e da Rádio Senado, tenho a alegria de 
subir à tribuna, hoje, para celebrar o aniversário de 32 
anos do Partido dos Trabalhadores.

No dia 10 de fevereiro de 1980, no Colégio Sion, 
era lançado um manifesto, assinado por diversos mili-
tantes políticos, sindicalistas, operários, personalida-
des da vida pública brasileira. Todos nós, egressos da 
luta popular, propúnhamos um partido comprometido 
com os trabalhadores, um partido de esquerda, com-
bativo e democrático.

É preciso lembrar que, naquela quadra da vida 
política nacional, o País vivia debaixo de uma ditadura 
militar. O movimento pró-PT vinha da acumulação de 
forças populares, forjadas na resistência democrática 
e no movimento operário. No ABC paulista, as grandes 
greves de 1978 a 1980 permitiram aos principais líde-
res do movimento adquirir experiência para fortalecer a 
luta política. Naquela ocasião, diversos companheiros 
da esquerda brasileira voltavam do exílio, por conta da 
anistia conquistada em 1979; ao mesmo tempo, havia 
o movimento de base da Igreja Católica.

No manifesto de fundação do nosso partido, apon-
tava-se como caminho a necessidade de promovermos 
uma intervenção na vida política e social do País para 
transformá-la. Dizia o manifesto:

A mais importante lição que o trabalhador 
brasileiro aprendeu em suas lutas é a de que a 

democracia é uma conquista que, finalmente, 
ou se constrói pelas suas mãos ou não virá.

Apontava, ainda, o manifesto:

A grande maioria de nossa população tra-
balhadora, das cidades e dos campos, tem sido 
sempre relegada à condição de brasileiros de 
segunda classe. Agora, as vozes do povo co-
meçam a se fazer ouvir por meio de suas lutas. 
As grandes maiorias que constroem a riqueza 
da Nação querem falar por si próprias. Não es-
peram mais que a conquista de seus interesses 
econômicos, sociais e políticos venha das elites 
dominantes. Organizam-se elas mesmas, para 
que a situação social e política seja a ferramenta 
da construção de uma sociedade que responda 
aos interesses dos trabalhadores e dos demais 
setores explorados pelo capitalismo.

Até chegarmos à Presidência da República, em 
2002, com a eleição do operário Luiz Inácio Lula da 
Silva, acumulamos derrotas e vitórias. Mais vitórtias 
que derrotas. Vitórias políticas. Vitórias eleitorais. Va-
leu a pena.

Hoje, 32 anos depois, o país mudou. E o Partido 
dos Trabalhadores é um dos artífices dessa mudança. 
Ao longo dos anos, ganhamos maturidade e experiên-
cia. Acumulamos força. Erramos. Mas acertamos muito 
mais. Somos um partido de massa, com mais de 1,3 
milhão de filiados, que ajudou a transformar o Brasil.

Provamos que é possível governar – em cida-
des, em estados e no governo central da República –, 
olhando para a maioria do povo brasileiro, promovendo 
a inclusão social, resgatando a dignidade a cidadãos 
que passaram anos relegados a um segundo plano 
na nossa sociedade; ampliando os níveis de emprego, 
com uma economia robusta e que garante um novo 
espaço para o Brasil no plano internacional.

Em apenas nove anos, desde a eleição do Presi-
dente Lula até a chegada da Presidenta Dilma Rous-
seff, a primeira mulher a chegar à Chefia do Estado 
Brasileiro, o PT foi um dos pilares da força popular que 
promoveu essas mudanças significativas.

Lembrem-se que, antes de o País ter na Presi-
dência da República um operário, a economia brasileira 
patinava. O país parou e quebrou duas vezes. Tivemos 
de ir de pires na mão pedir mais empréstimos ao FMI. 
Investia-se pouco em infraestrutura. A fome era uma 
chaga que envergonhava a todos os brasileiros.

Isso mudou. O acesso ao trabalho e à renda me-
lhoraram muito. Estudo do Ipea aponta que o avanço 
na qualidade de vida foi superior a 10% entre 2003 e 
2009. Em média, o País registrou melhoria de 14,3% 
no mesmo período. Nos últimos anos, 28 milhões de 
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brasileiros saíram da pobreza absoluta e 36 milhões 
entraram na classe média. Temos de continuar avan-
çando, incluindo mais brasileiros à cidadania. Por isso, 
é bom celebrarmos esses 32 anos.

São 32 anos de luta, de uma luta muito impor-
tante e da qual muitos de nós participamos. Eu, por 
exemplo, Senador Wellington, Presidenta Angela, tive 
oportunidade de participar, desde o movimento pró-PT, 
do processo de criação deste partido. Ainda como estu-
dante, nós assumimos a responsabilidade, a tarefa de 
construir essa agremiação que de fato mudou o Brasil. 

Lembro-me quantas e quantas vezes, no Dia das 
Mães, na Semana Santa, no carnaval, viajávamos para 
o interior para formar comissões provisórias, para filiar 
novos eleitores, para consolidar legalmente o nosso 
partido. Inúmeras vezes tive oportunidade de dormir 
no carro, dentro do canavial, ou dormir nos lupanares 
mais esquisitos que já tive oportunidade de ver na mi-
nha vida porque não tínhamos dinheiro sequer para 
pagar um hotel decente. 

Mas tivemos oportunidade de ver este partido 
crescer, ser construído, e com ele crescermos também. 
Foi o PT que me deu a oportunidade de ser Secretário 
de Saúde de Recife, Ministro da Saúde, Secretário de 
Cidades do Governo de Pernambuco, Vereador mais 
votado da história de Recife, Deputado estadual, De-
putado Federal e agora Senador. 

E me sinto muito orgulhoso por ter podido con-
tribuir para a boa parte desse sucesso, tanto nas fun-
ções parlamentares quanto nas funções executivas, 
especialmente como Ministro da Saúde. 

O sucesso do Governo Lula também é para mim 
uma pontinha, numa pontinha, o meu sucesso, a minha 
realização política. Espero que o PT continue a ser o 
que ele é, um partido comprometido com os mais po-
bres, os mais humildes, um partido que não é formado 
só por boas pessoas porque nenhuma instituição no 
mundo, nem a própria Igreja, é formada apenas pelos 
bons. Temos bons, temos maus, temos defeitos, temos 
problemas, mas nossas virtudes são muito maiores do 
que esses defeitos e nossos acertos são muito maiores 
do que esses problemas que enfrentamos.

Portanto, valeu PT, valeu Brasil! Vamos continu-
ar avançando para transformar a vida das pessoas, 
como cantava Raul Seixas, citando, não ipsis litteris,
mas citando Lênin: sonho que se sonha só é só um 
sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha jun-
to é realidade. E o PT é um desses sonhos que todos 
nós sonhamos juntos. 

Eu peço licença à Presidenta para dar um rápi-
do aparte ao Senador Wellington Dias. Quer dizer, a 
rapidez depende só dele, que tem toda a liberdade.

O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Serei 
muito breve. Não posso deixar, também, de homena-
gear V. Exª por toda a sua história. V. Exª lembrava 
duas coisas que são importantes no nosso partido. 
Primeiro, é preciso reconhecer que não somos um 
partido perfeito, como disse V. Exª. Somos um partido, 
uma entidade que tem aproximadamente 1,5 milhão 
de pessoas filiadas em todo o Brasil. Não sei se já é 
mais que isso, é possível que sim. No meu Estado, 
lembro-me, chegamos agora aos 30, 35 mil filiados. 
Há algum tempo só tínhamos 20 mil, quando já ha-
via mais de 1 milhão de filiados no Brasil. Quero dizer 
que também, da mesma forma, é um partido que tem 
muitas pessoas que foram vítimas de sua ousadia e, 
muitas vezes, do espírito de revanche, de vingança, 
de ódio enfim, porque, muitas vezes, ao tomarmos 
medidas especialmente em favor dos mais pobres, re-
distribuindo riquezas, tivemos muitas pessoas que, de 
alguma forma, se sentiram atingidas, principalmente 
grandes, ou pessoas que praticavam ilegalidades em 
muitos lugares. Sei que, no meio disso, muitos foram 
vítimas. Conheço V. Exª, que é uma pessoa que mui-
tas vezes foi atacada, e quero dizer-lhe do orgulho 
que tenho pela forma altiva com que V. Exª defendeu. 
Eu o conheço e com V. Exª convivi, não apenas neste 
mandato, mas muito antes, e quero ressaltar o orgulho 
que tenho de ser parte de um partido que tem pes-
soas como V. Exª, que tem em seu coração, em sua 
mente, em seu trabalho, o tempo inteiro, a busca da 
defesa de causas que são do interesse real do povo, 
especialmente dos sem voz, dos sem vez do nosso 
País. Parabéns, meu querido Humberto! Parabéns ao 
Partido dos Trabalhadores! Muito obrigado. 

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Agradeço o aparte de V. Exª. 

Concluo dizendo que nós, que fazemos parte 
desse partido e desse sonho, vamos continuar lutando 
para que o Brasil seja, cada vez mais, um País melhor, 
mais justo, mais livre, mais democrático.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Angela Portela – Bloco/

PT – RR) – Muito obrigada, Senador Humberto Costa. 
Parabéns por sua bonita história no Partido dos Traba-
lhadores! Foi uma trajetória rica, com vários mandatos, 
sempre exercendo com muita dignidade os mandatos 
que exerceu pelo Partido dos Trabalhadores. Parabéns!

Não havendo mais oradores inscritos, declaro 
encerrada a presente sessão.

(Levanta-se a sessão às 11 horas e 59 
minutos.)
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Ata da 7ª Sessão, Não Deliberativa,
em 13 de fevereiro de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência da Srª Vanessa Grazziotin e dos Srs. Alvaro Dias, Roberto Requião,
José Agripino, Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira e Marcelo Crivella

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 7 mi-

nutos e encerra-se às 19 horas.) 

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-

co/PCdoB – AM) – Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 14 02355579ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



02356 Terça-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL580



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 14 02357581ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



02358 Terça-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL582



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 14 02359583ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



02360 Terça-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL584



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 14 02361585ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



02362 Terça-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL586



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 14 02363587ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



02364 Terça-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL588



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 14 02365589ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



02366 Terça-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL590



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 14 02367591ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



02368 Terça-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL592



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 14 02369593ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



02370 Terça-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL594



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 14 02371595ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



02372 Terça-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL596



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 14 02373597ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



02374 Terça-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL598



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 14 02375599ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



02376 Terça-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL600



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 14 02377601ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



02378 Terça-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL602



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 14 02379603ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



02380 Terça-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL604



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 14 02381605ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



02382 Terça-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL606



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 14 02383607ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



02384 Terça-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL608



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 14 02385609ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



02386 Terça-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL610



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 14 02387611ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



02388 Terça-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL612



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 14 02389613ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



02390 Terça-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL614



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 14 02391615ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



02392 Terça-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL616



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 14 02393617ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



02394 Terça-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL618



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 14 02395619ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



02396 Terça-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL620



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 14 02397621ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



02398 Terça-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL622



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 14 02399623ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



02400 Terça-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL624



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 14 02401625ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



02402 Terça-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL626



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 14 02403627ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



02404 Terça-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL628



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 14 02405629ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



02406 Terça-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL630



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 14 02407631ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



02408 Terça-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL632



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 14 02409633ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



02410 Terça-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL634



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 14 02411635ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



02412 Terça-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL636



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 14 02413637ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



02414 Terça-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL638



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 14 02415639ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



02416 Terça-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL640



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 14 02417641ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



02418 Terça-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL642



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 14 02419643ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



02420 Terça-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL644



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 14 02421645ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



02422 Terça-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL646



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 14 02423647ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



02424 Terça-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL648



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 14 02425649ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



02426 Terça-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL650



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 14 02427651ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



02428 Terça-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL652



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 14 02429653ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



02430 Terça-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL654



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 14 02431655ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



02432 Terça-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL656



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 14 02433657ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



02434 Terça-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL658



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 14 02435659ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



02436 Terça-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL660



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 14 02437661ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



02438 Terça-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL662



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 14 02439663ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



02440 Terça-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL664



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 14 02441665ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



02442 Terça-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL666



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 14 02443667ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



02444 Terça-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL668



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 14 02445669ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



02446 Terça-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL670



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 14 02447671ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



02448 Terça-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL672



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 14 02449673ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



02450 Terça-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL674



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 14 02451675ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



02452 Terça-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL676



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 14 02453677ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



02454 Terça-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL678



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 14 02455679ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



02456 Terça-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL680



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 14 02457681ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



02458 Terça-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL682



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 14 02459683ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



02460 Terça-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL684



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 14 02461685ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



02462 Terça-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL686



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 14 02463687ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



02464 Terça-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL688



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 14 02465689ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



02466 Terça-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL690



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 14 02467691ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



02468 Terça-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL692



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 14 02469693ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



02470 Terça-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL694



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 14 02471695ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



02472 Terça-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL696



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 14 02473

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – A Presidência recebeu o Ofício
nº 4, de 2012, da Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, que comunica 
a apreciação, em caráter terminativo, dos Projetos de 
Decreto Legislativo nºs 514, 2006; 59, 266 e 350, de 
2008; 1.017, de 2009; 383, de 2010; 169, 204, 216, 
217, 221, 223, 232, 233, 252, 259, 264, 266, 273, 
274, 276, 280, 284, 292, 293, 295, 307, 308, 310, 314 
e 341, de 2011.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 4/2012 – CCT

Brasília, 8 de fevereiro de 2012

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião 

realizada nesta data, a Comissão de Ciência, Tecno-

logia, Inovação, Comunicação e Informática aprovou, 
em caráter terminativo, os Projetos de Decreto Legis-
lativo: nºs 514 de 2006; 59, 266 e 350 de 2008; 1.017 
de 2009; 383 de 2010; 169, 204, 216, 217, 221, 223, 
232, 233, 252, 259, 264, 266, 273, 274, 276, 280, 284, 
292, 293, 295, 307, 308, 310, 314 e 341 de 2011.

 – Senadora Ângela Portella, Presidente Even-
tual da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Com referência ao Ofício nº 4 de 
2012, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para in-
terposição de recurso, por um décimo da composição 
da Casa, para que as matérias sejam apreciadas pelo 
Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regi-
mento Interno.
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – A Presidência recebeu o Ofício nº 
9, de 2012, do Presidente da Comissão de Assuntos 
Econômicos, que comunica a apreciação, em caráter 
terminativo, do Projeto de Lei do Senado nº 492, de 
2007 (que tramita em conjunto com o Projeto de Lei 
do Senado nº 699, de 2007).

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 9/2012/CAE

Brasília, 7 de fevereiro de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Exce-
lência que esta Comissão aprovou, em reunião reali-
zada nesta data, o Projeto de Lei do Senado nº 492 
de 2007, que “suprime o parágrafo único do art. 26 da 
Lei nº 11.457, de 16 de março de 2007, para incluir 
as contribuições previdenciárias no procedimento de 
compensação de iniciativa do contribuinte, previsto no 
art. 74 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996”, 
com as Emendas nºs 2 e 3-CAE.

Informo, ainda que a Comissão rejeitou o Projeto 
de Lei do Senado nº 699 de 2007, que “altera o art. 26 
da Lei nº 11.457, de 16 de março de 2007, para permitir 
a compensação de débitos previdenciários com crédi-
tos referentes a outros tributos federais”, que tramita 
em conjunto com o PLS nº 492 de 2007, rejeitando, 
também, a Emenda nº 1-CAS.

Respeitosamente, – Senador Delcídio do Ama-
ral, Presidente da Comissão de Assuntos Econô-
micos.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. 
Bloco/PCdoB – AM) – Com referência ao Ofício nº 
9, de 2012, fica aberto o prazo de cinco dias úteis 
para interposição de recurso, por um décimo da com-
posição da Casa, para que a matéria seja apreciada 
pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do 
Regimento Interno.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 
63, de 2012, da Comissão de Agricultura e Reforma 
Agrária, concluindo pelo conhecimento e arquivamento 
do Aviso nº 72, de 2011.

A Presidência, em cumprimento à sua conclusão, 
encaminha a matéria ao Arquivo. 

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Foram lidos anteriormente os Parece-

res nºs 64 e 65, de 2012, das Comissões de Direitos 
Humanos e Legislação Participativa e de Assuntos 
Sociais, concluindo contrariamente ao Projeto de Lei 
da Câmara nº 54 de 2007 (nº 7.291/2002, na Casa de 
origem, do Deputado Pompeo de Mattos), que altera 
a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, dispondo 
sobre atendimento prioritário aos idosos na rede de 
serviços de saúde, nas condições que especifica.

De acordo com o disposto no parágrafo único do 
art. 254 do Regimento Interno, fica aberto o prazo de 
dois dias úteis para interposição de recurso, por um 
décimo dos membros do Senado, para que a matéria 
continue sua tramitação.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – A Presidência recebeu o Ofício nº 
2, de 2012, do Presidente da Comissão de Educação, 
Cultura e Esporte, que comunica a apreciação, em 
caráter terminativo, do Projeto de Lei da Câmara nº 
119, de 2011.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 02/2012/CE

Brasília, 7 de fevereiro de 2012

Assunto: Aprovação da matéria

Senhor Presidente,
Nos termos dos § § 1º, IV e 2º, do art. 91, do 

Regimento Interno do Senado Federal, comunico a 
Vossa Excelência que esta Comissão deliberou, em 
caráter terminativo, na reunião realizada nesta data, 
pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 119, 
de 2010, de autoria de Sua Excelência o Senhor Depu-
tado Onofre Santo Agostini, que “Confere ao Município 
de Maravilha, no Estado de Santa Catarina, o título de 
Cidade das Crianças.”

Atenciosamente, – Senador Roberto Requião,
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Es-
porte.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. 
Bloco/PCdoB – AM) – Com referência ao Ofício nº 
2, de 2012, fica aberto o prazo de cinco dias úteis 
para interposição de recurso, por um décimo da com-
posição da Casa, para que a matéria seja apreciada 
pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do 
Regimento Interno.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Sobre a mesa, projeto de lei do 
Senado que será lido.
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É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 16, DE 2012

Altera o § 7º do art. 23 da Lei nº 4.131, 
de 3 de setembro de 1962, que disciplina 
o capital estrangeiro e as remessas de va-
lores para o exterior e dá outras providên-
cias, para alterar o valor das operações de 
câmbio que não necessitam de contrato de 
câmbio para até dez mil dólares, conforme 
instituído pela Lei nº 11.371, de 28 de no-
vembro de 2006. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 7º do art. 23 da Lei nº 4.131, de 3 de 

setembro de 1962, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 23. ................................................
§ 7º A utilização do formulário a que 

se refere o § 2o deste artigo não é obriga-
tória nas operações de compra e de venda 
de moeda estrangeira de até o equivalente 
a US$ 10.000,00 (dez mil dólares dos Esta-
dos Unidos da América), sendo autorizado 
ao Poder Executivo aumentar esse valor por 
ato normativo.” (NR)

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

Justificação

A Lei nº 11.371, de 2006, que alterou a Lei nº 
4.131, de 1962, desburocratizou a compra e venda 
de moeda estrangeira, dispensando-se o contrato de 
câmbio nas operações com instituições integrantes do 
Sistema Financeiro Nacional e seus correspondentes 
de câmbio, entre outras providências, como a flexibi-
lização para as operações de comércio exterior, pre-
vendo que os exportadores nacionais possam manter 
receitas de exportação no exterior.

Todavia, o valor limite fixado para desburocrati-
zação das operações cambiais em US$ 3.000,00 (três 
mil dólares dos Estados Unidos da América) é muito 
reduzido.

O projeto desburocratiza a compra de reais por 
parte de não residentes no Brasil que em viagens de 
negócios ou em visita turística deseje comprar reais. 
Dessa forma, ele tem o objetivo de dinamizar o turis-
mo e, de maneira especial, de atender às necessida-
des de grandes eventos esportivos, como a Copa das 
Confederações de Futebol de 2013, a Copa do Mundo 

de Futebol de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016 no 
Rio de Janeiro.

Peço o apoio dos Senhores Senadores e das Se-
nhoras Senadoras para o projeto de lei que ora apre-
sento, tendo em vista a necessidade de desburocratizar 
a compra e venda de moeda estrangeira também para 
o residente no Brasil, seja para remeter recursos ao 
exterior ou levar consigo em suas viagens internacio-
nais, comprando moeda estrangeira, seja para receber 
recursos do exterior, vendendo a moeda estrangeira 
para a instituição financeira e recebendo os reais, como 
é o caso de muitos brasileiros que recebem recursos 
do exterior de seus familiares, desde que mantida a 
perfeita identificação do cliente.  

Sala das Sessões, – Senador Francisco Dor-
nelles.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 4.131, DE 3 DE SETEMBRO DE 1962

Disciplina a aplicação do capital es-
trangeiro e as remessas de valores para o 
exterior e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 23. As operações cambiais no mercado de 

taxa livre serão efetuadas através de estabelecimentos 
autorizados a operar em câmbio, com a intervenção de 
corretor oficial quando previsto em lei ou regulamento, 
respondendo ambos pela identidade do cliente, assim 
como pela correta classificação das informações por 
este prestadas, segundo normas fixadas pela Supe-
rintendência da Moeda e do Crédito.

§ 1º As operações que não se enquadrem cla-
ramente nos itens específicos do Código de Classi-
ficação adotado pela SUMOC, ou sejam classificá-
veis em rubricas residuais, como “Outros” e “Diver-
sos”, só poderão ser realizadas através do Banco 
do Brasil S.A.

§ 2º Constitui infração imputável ao estabeleci-
mento bancário, ao corretor e ao cliente, punível com 
multa de 50 (cinqüenta) a 300% (trezentos por cento) 
do valor da operação para cada um dos infratores, a 
declaração de falsa identidade no formulário que, em 
número de vias e segundo o modelo determinado pelo 
Banco Central do Brasil, será exigido em cada opera-
ção, assinado pelo cliente e visado pelo estabeleci-
mento bancário e pelo corretor que nela intervierem. 
(Redação dada pela Lei nº 9.069, de 1995)

§ 3º Constitui infração, de responsabilidade exclu-
siva do cliente, punível com multa de 5 (cinco) a 100% 
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(cem por cento) do valor da operação, a declaração de 
informações falsas no formulário a que se refere o § 2º. 
(Redação dada pela Lei nº 9.069, de 1995)

§ 4º Constitui infração, imputável ao estabeleci-
mento bancário e ao corretor que intervierem na ope-
ração, punível com multa equivalente de 5 (cinco) a 
100% (cem por cento) do respectivo valor, para cada 
um dos infratores, a classificação incorreta, dentro das 
Superintendência da Moeda e do Crédito, das infor-
mações prestadas pelo cliente no formulário a que se 
refere o § 2º deste artigo.

§ 5º Em caso de reincidência poderá o Conselho 
da Superintendência da Moeda e do Crédito cassar a 
autorização para operar em câmbio aos estabeleci-
mentos bancários que negligenciarem o cumprimento 
do disposto no presente artigo e propor á autoridade 
competente igual medida em relação aos corretores.

§ 6º O texto do presente artigo constará obriga-
toriamente do formulário a que se refere o § 2º.

§ 7o A utilização do formulário a que se refere 
o § 2o deste artigo não é obrigatória nas operações 
de compra e de venda de moeda estrangeira de até 
US$ 3,000.00 (três mil dólares dos Estados Unidos da 
América), ou do seu equivalente em outras moedas. 
(Incluído pela Lei nº 11.371, de 2006)
....................................................................................

LEI Nº 11.371, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2006

Dispõe sobre operações de câmbio, 
sobre registro de capitais estrangeiros, so-
bre o pagamento em lojas francas localiza-
das em zona primária de porto ou aeroporto, 
sobre a tributação do arrendamento mer-
cantil de aeronaves, sobre a novação dos 
contratos celebrados nos termos do § 1o 
do art. 26 da Lei no 9.491, de 9 de setembro 
de 1997, altera o Decreto no 23.258, de 19 
de outubro de 1933, a Lei no 4.131, de 3 de 
setembro de 1962, o Decreto-Lei no 1.455, 
de 7 de abril de 1976, e revoga dispositivo 
da Medida Provisória no 303, de 29 de ju-
nho de 2006.

....................................................................................
Art. 4º O art. 23 da Lei no 4.131, de 1962, passa 

a vigorar acrescido do seguinte § 7º:
“Art. 23. .............................................................

....................................................................................
“§ 7o A utilização do formulário a que se refere o 

§ 2o deste artigo não é obrigatória nas operações de 
compra e de venda de moeda estrangeira de até US$ 

3,000.00 (três mil dólares dos Estados Unidos da Amé-
rica), ou do seu equivalente em outras moedas.” (NR)
....................................................................................

(Às Comissões de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional; e de Assuntos Econômi-
cos, cabendo à última a decisão terminativa.)

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. 
Bloco/PCdoB – AM) – O projeto que acaba de ser 
lido será publicado e remetido às Comissões com-
petentes.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:

Ofício GSRR nº 20/2012

Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2012

Assunto: Cessão temporária de vaga pertencente ao 
PSOL na Comissão de Serviços de Infraestrutura – CI 
ao Bloco de apoio ao Governo

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em obediência 

ao art. 78 do Regimento Interno do Senado Federal, 
a cessão temporária da vaga pertencente ao PSOL 
na Comissão de Serviços de Infraestrutura – CI para 
o Bloco de apoio ao Governo.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração. – Senador Randolfe Rodri-
gues, Líder do PSOL/AP.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – O ofício que acaba de ser lido vai 
à publicação.

Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:

Ofício nº 13/12-GLPSDB

Brasília, de fevereiro de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador CÍCE-

RO LUCENA, para integrar, como suplente, a Comis-
são de Educação, Cultura e Esporte, em substituição 
ao Senador ÁLVARO DIAS.

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e 
distinta consideração.

Atenciosamente, – Senador Álvaro Dias, Líder 
do PSDB.

FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL700



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 14 02477

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. 
Bloco/PCdoB – AM) – Será feita a substituição so-
licitada. 

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – A Presidência recebeu o Ofício nº 
6, de 2012, na origem, do Presidente da Comissão de 
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização 
e Controle, que encaminha o Aviso nº 10, de 2012, na 
origem, da Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da 
Presidência da República, o qual informa providência 
concernente à Proposta de Fiscalização e Controle 
nº 2, de 2009.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 6/2012/CMA

Brasília, 8 de fevereiro de 2012

Assunto: Ofício SF nº 2.407 de 22-12-2011

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência o Aviso nº 10/

SE-C. Civil/PR, de autoria da Ministra de Estado Che-
fe da Casa Civil da Presidência da República, Gleisi 
Hoffmann, que apresenta resposta aos Ofícios SF nº 
2.407, de 22-12-2011 e nº 292/12/2011/CMA, de 6-12-
2011, ambos referentes à Proposta de Fiscalização e 
Controle nº 2, de 2009.

Respeitosamente, – Senador Rodrigo Rollem-
berg Presidente da Comissão de Meio Ambiente, De-
fesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.

Aviso nº 10/SE-C. Civil/PR

Em 5 de janeiro de 2012

A Sua Excelência o Senhor
Senador Rodrigo Rollemberg
Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa 
do Consumidor e Fiscalização e Controle.
Senado Federal – Ala Filinto Muller – Gabinete nº 5
70165-900 – Brasília – DF

Assunto: Ofício nº 292/2011/CMA, de 6 de dezem-
bro de 2011

Senhor Senador,
Reporto-me ao expediente em epígrafe para in-

formar que o parecer referente à Proposta de Fiscali-
zação e Controle (PFS) nº 2, de 2009, foi enviado ao 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por 
se tratar de matéria de competência daquela Pasta.

Atenciosamente, – Gleisi Hoffmann, Ministra 
de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da Re-
pública.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – O expediente, juntado ao proces-
sado da Proposta de Fiscalização e Controle nº 2, de 
2009, vai ao Arquivo.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – A Presidência designa a Deputada 
Carmen Zanotto, em substituição ao Deputado Sarney 
Filho, como membro titular, e a Deputada Rosane Fer-
reira, em substituição ao Deputado Rubens Bueno, 
como membro suplente, para integrarem a Comissão 
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisó-
ria nº 557, de 2011, que Institui o Sistema Nacional de 
Cadastro, Vigilância e Acompanhamento da Gestante 
e Puérpera para Prevenção da Mortalidade Materna, 
autoriza a União a conceder benefício financeiro, altera 
a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e a Lei nº 
9.782, de 26 de janeiro de 1999, conforme o Ofício
nº 17, de 2012, da Liderança do PV na Câmara dos 
Deputados.

É o seguinte o ofício:

Ofício nº 17/12/LIDPV

Brasília, 13 de fevereiro de 2012

Assunto: Indicação para Comissão Mista da MP nº 
557/2011

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, as Deputadas Carmen 

Zanotto (PPS/SC) e Rosane Ferreira (PV/PR) para in-
tegrarem, na condição de Titular e Suplente respecti-
vamente, em substituição aos Deputados Sarney Filho 
(PV/MA) e Rubens Bueno (PPS/PR), a Comissão Mista 
da Medida Provisória nº 557/2011, que institui Sistema 
Nacional de Cadastro, Vigilância e Acompanhamento 
de Gestantes e Puérpera para Prevenção da Mortali-
dade Maternal, autoriza a União a conceder benefício 
financeiro, altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, e a Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999.

Atenciosamente, – Deputado Sarney Filho (PV/
MA), Líder do Bloco PV/PPS.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – No que se refere aos Ofícios nºs 1 
e 3, de 2012-CN (nºs 270 e 277, de 2011, na origem), 
lidos na sessão do Senado Federal de 3 de fevereiro 
do corrente, encaminhando ao Congresso Nacional 
informações de execução de obras do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC), estabeleceu-se, nos 
termos do art. 120 da Resolução nº 1, de 2006 – CN, 
o seguinte calendário de tramitação: 
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Até 18-2 prazo para publicação e distribuição dos re-
latórios da matéria;

Até 4-3 prazo para apresentação de relatório;
Até 9-3 prazo para apresentação de emendas; e
Até 16-3 prazo para apresentação, publicação, distribui-

ção e votação do relatório e encaminhamento do 
parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional.
As matérias vão à Comissão Mista de Planos, 

Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO. 

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-

co/PCdoB – AM) – Sobre a mesa, requerimentos que 
serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 36, DE 2012

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto 
de Congratulações e Aplausos, ao Supremo Tribunal 
Federal – STF, que considerou que a Lei Maria da Pe-
nha vale mesmo sem queixa da agredida, bem como 
seja encaminhado o referido voto ao Presidente Minis-
tro Cezar Peluso,  no seguinte endereço: STF: Praça 
dos Três Poderes – Brasília – DF – CEP 70175-900.

Justificação

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu no 
dia 09.02.2012, quinta-feira, por dez votos a um, que 
ações penais baseadas na Lei Maria da Penha podem 
ser iniciadas mesmo sem representação da vítima 
(mulher), ou seja, ainda que a mulher não denuncie 
seu agressor formalmente ou que retire a queixa, o 
Estado deve atuar, no que se chama de ação pública 
incondicionada. A partir da votação da Ação Direta 
de Inconstitucionalidade (ADI) 4424. A maioria dos 
ministros considerou ser um dever do Estado coibir a 
violência doméstica. 

O STF também considerou constitucionais, por 
unanimidade, três pontos da Lei Maria da Penha. Os 
ministros concordaram que a Lei não ofende o princí-
pio da igualdade (artigo 1º) e reconheceram as varas 
criminais como o foro correto para julgamento dos 
processos cíveis e criminais relativos a esse tipo de 
violência, como já prevê o artigo 33 da Lei. Ratifica-
ram, ainda, a proibição de ações dessa natureza serem 
processadas em juizados especiais.

Outro benefício dessa decisão são os casos de 
violência nos quais as vítimas não apresentaram de-
núncia por medo de novas agressões, uma vez que a 
mulher agredida em geral volta para casa, onde so-

freu a violência, por falta de outro local para se abri-
gar, como agora a vítima de violência não precisa ser 
autora da denúncia, podendo ser um filho ou outra 
testemunha ocular, ela não estará se expondo. E a 
decisão também vai favorecer a vítima que for idosa 
ou com deficiência, que não consegue se deslocar 
até uma delegacia 

Parabéns, ao importante papel desempenhado 
pelo STF, essa decisão fortalece a luta dos movimen-
tos de defesa das mulheres e aumenta a proteção às 
vítimas de violência doméstica, o reconhecimento do 
Supremo Tribunal Federal (STF) à legalidade da Lei 
Maria da Penha, é considerada uma vitória histórica 
também para a sociedade.

Sala das Sessões, 13 de Fevereiro de 2012. – 
Senadora Vanessa Grazziotin.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

REQUERIMENTO Nº 37, DE 2012

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, a inserção em ata 
de Voto de Congratulações e Aplausos, ao Governo 
do Estado do Amazonas e a Secretaria de Estado 
da Produção Rural – SEPROR, por ganhar o título 
de melhor exemplo de alternativa para o desenvol-
vimento sustentável no Fórum Social Temático em 
Porto Alegre, que aconteceu entre os dias 24 a dia 
29 de Janeiro de 2012, bem como seja encaminhado 
o referido voto aos senhores Omar Abdel Aziz e Ero-
nildo Braga Bezerra, Governador do Estado do Ama-
zonas e Secretário de Produção Rural do Estado do 
Amazonas, respectivamente, nos seguinte endereço: 
Sede do Governo do Estado do Amazonas: Avenida 
Brasil nº 2971, bairro Compensa, Manaus/AM, CEP: 
69.028-040, e na SEPROR: Avenida Buriti, 1850, Dis-
trito Industrial, Manaus/AM, CEP: CEP: 69075-000.

Justificação

O Bacalhau da Amazônia foi classificado com o 
melhor exemplo de alternativa para o desenvolvimento 
sustentável em Seminário que tratou sobre o tema no 
Fórum Social Temático, que aconteceu desde o dia 24 
e seguiu até o dia 29, em Porto Alegre. 

O Bacalhau da Amazônia além de gerar empre-
go e renda a partir do pirarucu manejado, o Projeto 
da primeira indústria de Bacalhau da America do Sul 
aumentou a renda dos pescadores e o lucro é dividi-
do entre eles. 
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Produzido a partir do pirarucu, no município de 
Maraã (a 635 quilômetros de Manaus), o Bacalhau da 
Amazônia reduziu significativamente o valor da ceia 
de Natal do consumidor amazonense no ano de 2011. 
Cerca de mil pescadores foram diretamente beneficia-
dos com a produção do bacalhau no Amazonas. No 
total, em  Maraã e Fonte Boa, são mais de cinco mil 
famílias beneficiadas.

Além de Maraã, com capacidade de processar 1,5 
mil toneladas por ano, uma outra fábrica será  inaugu-
rada, ainda este ano, em Fonte Boa (a 680 quilômetros 
de Manaus), com capacidade para 3 mil toneladas/ano.

Parabéns, ao importante papel desempenhado 
pelo Governo do Estado do Amazonas e a SEPROR, 
pela instalação da Fábrica do Bacalhau e por desenvol-
ver e acreditar nessa atividade que é auto-sustentável, 
tornando assim um aumento no lucro dos produtores.

Sala das Sessões, 13 de Fevereiro de 2012. – 
Senadora Vanessa Grazziotin.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Os requerimentos que acabam de 
ser lidos serão encaminhados à Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 38, DE 2012

Requeiro, nos termos regimentais, desapensa-
mento, de forma agrupada, consoante orientação a 
CONLEG das seguintes proposições:

a) projetos de lei que tratam de crimes 
de trânsito: PLS nº 594, de 2007; PLS nº 613, 
de 2007 e PLS nº 19, de 2008;

b) projetos de lei que dispõem sobre o 
processo de obtenção ou renovação da CNH: 
PLS nº 401, de 2007; PLS nº 550, de 2007; 
PLS nº 383; de 2007; e PLS nº 253, de 2008;

c) projetos de lei que visam alterar o art. 
320, que trata da destinação das receitas arre-
cadadas com a cobrança de multas de trânsito: 
PLS nº 71, de 2007, e PLS nº 201, de 2007;

d) projetos de lei que dispõem sobre me-
didores eletrônicos de velocidade: PLS nº 202, 
de 2008; e PLS nº 426, de 2008;

e) projetos de lei que visam à proteção 
dos portadores de deficiência física: PLS nº 
99, de 2007, e PLS nº 257, de 2007;

f) projetos de lei que visam alterar o art. 
105, que trata dos equipamentos obrigatórios 
dos veículos: PLC nº 128, de 2007; PLC nº 
74, de 2008;

g) projetos de lei voltados para a organi-
zação do Sistema Nacional de Trânsito: PLC 
nº 198, de 2008; e PLC nº 48, de 2009.

Requeiro, ainda, que sejam desapensados para 
que tenham tramitação autônoma, as seguintes pro-
posições: PLC nº 103, de 2007; PLC nº 135, de 2008; 
PLC nº 165, de 2008; PLC nº 172, de 2008; PLS nº 
192, de 2007; PLS nº 222, de 2007; PLS nº 462, de 
2007; e PLS nº 280, de 2008.

Sala das Sessões, – Senador Marcelo Crivella.

REQUERIMENTO Nº 39, DE 2012
(Requerimento nº 8, 2012 – CMA)
(Da Comissão de Meio Ambiente,

Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle)

Requeiro nos termos do art. 74, inciso II e do 
artigo 75, do Regimento Interno do Senado Federal, 
seja criada Comissão Externa, composta por doze 
Senadores, destinada a representar o Senado Federal 
no âmbito da Conferência das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20.

Justificação

No presente ano, a cidade do Rio de Janeiro 
sediará a Conferência das Nações Unidas sobre De-
senvolvimento Sustentável. Será o mais importante 
evento da agenda internacional no ano de 2012 com 
consequências profundas para a humanidade.

A Rio+20 é uma oportunidade crucial para o de-
bate entre governos e todos os setores da sociedade 
para que consigamos encontrar um marco para o de-
senvolvimento sustentável, conservação e exploração 
consciente da biosfera.

De sua realização exitosa dependerão os próxi-
mos vinte e cinco anos, o que empenha o engajamento 
do Senado Federal no acompanhamento circunstan-
ciado das tratativas e do desenrolar da Conferência.

Nesse sentido, por se tratar de uma conferência 
de singular importância no contexto mundial, também 
consideramos imprescindível a presença do Senado 
Federal, representado por uma comissão de parla-
mentares.

Sala das Sessões, 7 de fevereiro de 2012. – Se-
nador Fernando Collor (PTB-AL); Senador Rodrigo
Rollemberg (PSB-DF).

703ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



02480 Terça-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL704



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 14 02481

REQUERIMENTO Nº 40, DE 2012
(Requerimento nº 1, de 2012)

(Da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, na origem)

Requeiro nos termos do art. 74, inciso II e do art. 
75, do Regimento Interno do Senado Federal, seja criada 
Comissão Externa, composta por doze Senadores titula-
res e igual número de suplentes, destinada a representar 
o Senado Federal no âmbito da Conferência das Nações 
Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20.

Justificação

No presente ano, a cidade do Rio de Janeiro 
sediará a Conferência das Nações Unidas sobre De-
senvolvimento Sustentável. Será o mais importante 
evento da agenda internacional no ano de 2012 com 
consequências profundas para a humanidade.

A Rio+20 é uma oportunidade crucial para o de-
bate entre governos e todos os setores da sociedade 
para que consigamos encontrar um marco para o de-
senvolvimento sustentável, conservação e manuseio 
consciente da biosfera.

De sua realização exitosa dependerão os próxi-
mos vinte e cinco anos, o que empenha o engajamento 
do Senado Federal no acompanhamento circunstan-
ciado das tratativas e do desenrolar da Conferência.

Nesse sentido, por se tratar de uma conferência 
de singular importância no contexto mundial, também 
consideramos imprescindível a presença do Senado Fe-
deral, representado por uma comissão de parlamentares.

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2012. – Se-
nador Fernando Collor, Presidente da CRE – Senador
Rodrigo Rollemberg, Presidente da CMA.
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Os requerimentos que acabam de ser 
lidos serão incluído em Ordem do Dia oportunamente.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Presidência recebeu o Ofício nº S/2, 
de 2012 (nº 4/2012, na origem), da Secretaria Municipal 
de Saúde da Prefeitura de Aracruz/ES, encaminhan-
do, nos termos do artigo 1º da Lei nº 12.438, de 6 de 
julho de 2011, o relatório circunstanciado referente à 
gestão do Sistema Único de Saúde no âmbito daque-
le Município, referente ao terceiro trimestre de 2011. 

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 4/2012

Aracruz-ES, 17 de janeiro de 2012

Assunto: Prestação de Contas do 3º Trimestre de 2011

Prezado(a) Senhor(a),
Cumprimentando-o (a) respeitosamente, confor-

me Lei nº 12.438, art. 12, de 6 de julho de 2011, es-
tamos encaminhando a este Senado, a Prestação de 
Contas do 3º Trimestre de 2011, da Secretaria Muni-
cipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Aracruz/ES.

“Art. 12. O gestor do Sistema Único de 
Saúde, em cada esfera de governo apresen-
tará, trimestralmente, ao conselho de saúde 
correspondente e, respectivamente, em audi-
ência pública, às Câmaras de Vereadores, às 
assembléias legislativas e às duas Casas do 
Congresso Nacional relatório circunstanciado 
referente a sua atuação naquele período.

Parágrafo único. O relatório deverá des-
tacar, dentre outras, informações sobre mon-
tante e fonte de recursos aplicados, auditorias 
concluídas ou iniciadas no período e oferta 
e produção de serviços na rede assistencial 
própria, controlada ou conveniada.”

Cordialmente, – Juliana Sonechet Baiocco Lou-
zada, Secretária Municipal de Saúde.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – O expediente vai às Comissões 
de Assuntos Sociais; e de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Iniciaremos os trabalhos de hoje 
convidando para ocupar a tribuna os oradores inscritos. 

Como primeiro orador inscrito, convido o Senador 
Francisco Dornelles, que terá o tempo de 20 minutos, 
visto que hoje não temos sessão deliberativa, apenas 
sessão de debates. 

Senador Dornelles, com a palavra V. Exª.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP 
– RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Srª Presidente, Senadora Vanessa Grazzio-
tin, Srªs e Srs. Senadores, a tributação dos lucros de 
empresas brasileiras auferidos no exterior, por meio de 
coligada ou controlada, está trazendo enorme insegu-
rança para as multinacionais brasileiras.

Srª Presidente, três são os critérios definidores 
do poder tributário no que tange ao imposto de renda: 
o da nacionalidade, o da residência e o da fonte. 

O princípio da nacionalidade significa que os na-
cionais devem pagar, ao respectivo Estado, imposto 
correspondente a todos os rendimentos que recebem, 
sem que seja levado em consideração o local de re-
sidência do contribuinte ou o local onde o rendimento 
auferido foi produzido.

O princípio da residência, por sua vez, significa 
que os nacionais e estrangeiros devem pagar impos-
to, por todos os rendimentos que recebam, ao Estado 
onde residem, independentemente do local onde tais 
rendimentos foram produzidos.

Já o princípio da fonte atribui o poder de tributar 
a renda de uma pessoa ao Estado em cujo território os 
rendimentos foram produzidos (teoria da fonte produ-
tora), ou em cujo território foi obtida a sua disponibili-
dade econômica ou jurídica (teoria da fonte pagadora).

Os Estados Unidos, por exemplo, adotam os três 
critérios, concedendo, entretanto, de forma unilateral, 
um crédito correspondente ao imposto pago no exte-
rior e tributando os rendimentos produzidos no país, 
por seus residentes, somente quando efetivamente 
recebidos (tax deferal).

O Brasil adota os critérios da residência e da 
fonte pagadora, concedendo crédito correspondente 
ao imposto pago no exterior. A Secretaria da Receita 
tem recusado a ideia de tax deferal e está entendendo 
que uma empresa domiciliada no Brasil tem a dispo-
nibilidade sobre o lucro de suas coligadas ou contro-
ladas no exterior, independentemente de serem eles 
distribuídos ou não.

Essa posição da Secretaria da Receita Federal é 
polêmica e está sendo objeto de exame pelo Supremo 
Tribunal Federal, com votos divergentes de seus Minis-
tros. Cabe destacar, nesse julgamento, Srª Presidenta, 
o voto proferido pela Ministra Ellen Gracie, no sentido 
de que a disponibilidade dos lucros de empresas do-
miciliadas no Brasil gerados no exterior só existe caso 
tenham sido apurados por controladas, inexistindo dis-
ponibilidade no caso das coligadas.

Entretanto, no caso de controladas ou coligadas 
situadas em países com os quais o Brasil assinou acor-
do para eliminar a dupla tributação da renda, o disposto 
nesses acordos prevalece sobre a legislação interna.
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Os acordos de dupla tributação assinados pelo 
Brasil, ao tratarem da tributação do lucro de empresas, 
adotaram o modelo da OCDE, que estabelece “que os 
lucros de uma empresa de um Estado contratante só 
são tributáveis nesse Estado”. Assim, por exemplo, os 
lucros de uma empresa domiciliada no Brasil, controla-
da ou coligada de uma empresa domiciliada na Itália, 
na França, na Áustria, no Canadá, só são tributáveis 
no Brasil. Somente no caso de serem distribuídos po-
dem ser tributados nesses outros países, com base 
em artigo específico de acordos relacionados à tribu-
tação de dividendos.

A contrário senso, os lucros obtidos através de 
controlada ou coligada de empresa brasileira domici-
liada em países com os quais o Brasil mantém acordos 
para eliminar a dupla tributação da renda, não podem 
ser tributados no Brasil, a menos que distribuídos, 
caso em que, poderão ser tributados no Brasil com 
base em dispositivo específico que regula a distribui-
ção de dividendos.

Dessa forma, o não reconhecimento pela Re-
ceita Federal de princípios de tributação internacional 
inseridos nos acordos para eliminar a dupla tributa-
ção, assinados pelo Brasil, precisa ser urgentemente 
reexaminado, pois está trazendo enorme insegurança 
para aquelas empresas multinacionais brasileiras que 
operam no exterior.

Sr. Presidente, muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Francisco Dor-
nelles, a Sra. Vanessa Grazziotin, Suplente de 
Secretário, deixa a cadeira da Presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Alvaro Dias.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PSDB 
– PR) – Muito obrigado, Senador Francisco Dornelles, 
que foi o primeiro orador nesta semana.

Concedemos a palavra à Senadora Vanessa Gra-
zziotin, do PCdoB do Amazonas.

V. Exª dispõe de 20 minutos. 
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Muito obrigada, Senador Alvaro Dias.

Nesta segunda-feira, Sr. Presidente, senhoras 
e senhores, nós teremos às 18 horas o primeiro de 
um ciclo de debates que vem sendo organizado pela 
Comissão de Relações Exteriores e, no dia de hoje, 
debateremos a questão dos haitianos no Brasil. 

A presença da Bancada do Amazonas, e lá de-
verá estar, além de mim, o Senador Eduardo Braga, 
é importante visto que o principal destino dos haitia-
nos no Brasil é exatamente o Estado do Amazonas. 
Na última semana, a semana que passou, chegou um 
grupo de aproximadamente 400 haitianos. E hoje há 

uma estimativa de que somente na capital do Amazo-
nas, na cidade de Manaus, nós devemos ter em torno 
de 5 a 6 mil haitianos.

Eu aqui quero fazer um destaque em relação à 
mobilização da sociedade amazonense, à mobilização 
do Governo do Estado no sentido de garantir condições 
dignas de vida e de sobrevivência para essas pessoas, 
não só no que diz respeito à busca de uma colocação 
no mercado de trabalho, mas também um atendimento 
social. Neste final de semana, a Secretaria de Estado 
de Saúde realizou um mutirão, no qual boa parte de-
les, principalmente aqueles necessitados, com a saúde 
debilitada, teve um atendimento muito importante por 
parte do governo. 

Entretanto, creio que os órgãos do Governo Fe-
deral devam ter uma atuação mais efetiva, mais direta, 
em relação à orientação dessas pessoas. Considero o 
atendimento aos haitianos algo não apenas humani-
tário, mas é a obrigação de um País que, já há alguns 
anos, coordena as tropas das Nações Unidas no país 
na busca de paz. Não bastassem os conflitos políticos 
vividos há muito tempo, aquele povo muito pobre, muito 
carente, sofreu, nos últimos anos, dificuldades impres-
sionantes. O terremoto sofrido por eles, que ceifou a 
vida de dezenas de milhares de pessoas, a epidemia 
de cólera, isso tudo tem feito com que a situação da-
quele povo apenas se agrave. E para que jovens – e 
eu falo jovens porque, no geral, são pessoas do sexo 
masculino, cuja idade varia de 20 a 35 anos e a gran-
de maioria vem para o Brasil em busca de trabalho – 
possam, aqui, conseguir condições de ajudar as suas 
famílias que ficaram naquele país. 

Então, quero aqui destacar a preocupação da 
Casa como um todo, mas, sobretudo, da Comissão de 
Relações Exteriores, que, no primeiro debate deste ano 
de 2012, elegeu o tema dos haitianos. Então, a partir 
das 18 horas, quem tiver interesse poderá acompanhar 
ao vivo pela TV Senado o debate que será promovido 
pela Comissão de Relações Exteriores. 

Também no início de março, Presidente Alvaro 
Dias, nós estaremos com a Comissão Parlamentar de 
Inquérito que eu presido, que trata sobre tráfico nacio-
nal e internacional de pessoas, na cidade de Manaus, 
realizando uma audiência pública. E deveremos contar 
ainda com a participação das Comissões de Direitos 
Humanos e de Relações Exteriores. E o nosso obje-
tivo, além de irmos a fundo na investigação de uma 
série de denúncias que eles têm feito de abuso, de 
tráfico de pessoas, de imigrantes, no caso, de tráfico 
de órgãos inclusive, é ajudar na busca de soluções 
para que eles possam ter condições de viver no Bra-
sil. Agora, viver trabalhando, tendo acesso ao sistema 
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público de saúde, tendo acesso ao sistema público de 
educação também. 

Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje 
eu quero, aqui desta tribuna, falar um pouco a respeito 
da situação por que passa o mundo. E quero iniciar, 
dizendo e destacando que ousadia é uma palavra 
muito recorrente no vocabulário da nossa Presidenta 
da República. 

Suas ações de vida são muito ousadas para al-
guém que vive o signo de ser mulher e, agora, chefe 
de Estado de um dos maiores e mais desenvolvidos 
países do mundo. O Brasil não é qualquer nação, uma 
miragem de paraíso. Nosso País é uma interessante 
realidade que vão se moldando num mundo comple-
xo, rico, mas ao mesmo tempo pobre e extremamente 
diversificado. 

Ousadia é quase um dever para aqueles que 
pensam o presente e o futuro de um país de nossas 
dimensões. Não se trata de um país que se encerra 
em si mesmo. Seu desempenho e visão de mundo 
são capazes de influenciar e ajudar na configuração 
de um mundo melhor.

O mundo vive hoje uma crise aguda do sistema 
capitalista. Crise essa que se alastrou como um cân-
cer. Primeiro, numa movimentada rua de Nova Iorque 
(Wall Street), atingindo frágeis economias periféricas 
da Europa e ameaçando economias robustas como a 
italiana e a francesa. Os países ricos, e causadores 
da crise, tentam transferir o ônus da mesma, inerente 
ao sistema capitalista, aos países periféricos. 

Vivemos uma época de “guerra cambial” declara-
da, onde os Estados Unidos elevam a liquidez interna-
cional, buscando a valorização de moedas de países 
como o Brasil e a China, tendo como contrapartida o 
alavancamento de suas exportações.

O mundo está longe de ser um lugar tranquilo 
de se viver. A reação à sua decadência relativa – por 
parte dos EUA – tem uma reação desproporcional sob 
a forma de mais guerras de pilhagem, ameaças a pa-
íses soberanos. O que ocorreu recentemente com a 
Líbia e as tentativas de desestabilização da Síria e do 
Irã são apenas expressões de uma escalada global da 
violência. Os meios de comunicações são porta-vozes 
da tentativa de legitimização desse movimento sob a 
égide da defesa da “democracia”, dos “direitos huma-
nos” e da “liberdade de expressão”. A hipocrisia e a 
mentira chegaram ao ponto do absurdo.

Aqui lembro a recente visita da Presidenta Dilma 
a Cuba, um ano após sua posse. Foi o suficente para 
que a imprensa, brasileira e internacional, publicasse 
dezenas e dezenas de artigos e de matérias tentando 
passar para a população brasileira uma opinião extre-
mamente negativa com relação à Cuba. Esqueceram-

-se de falar das transformações por que viveu aquele 
país, das reformas aprovadas no último congresso do 
Partido Comunista de Cuba e aprovadas pelo Governo, 
que levarão a uma transformação profunda; preferem 
dizer que Cuba desrespeita os direitos humanos. Ou 
seja, a imprensa toda, no mundo inteiro, mobiliza-se 
para repetir, para reproduzir as ideias do centro do 
capitalismo, em detrimento, muitas vezes, da verdade 
pré-estabelecida nas mais diferentes nações do mundo.

Por outro lado, percebe-se, de forma nítida, uma 
transição em curso que se acelera em proporção aos 
impasses. A unipolaridade do imperialismo norte-ame-A unipolaridade do imperialismo norte-ame-
ricano vai cedendo espaço para outros polos de poder. 
A China socialista se impõe como a segunda economia 
do mundo, com impressionantes taxas de crescimento. 
A China, que teve, no ano de 2011, um crescimento um 
pouco inferior aos anos anteriores, quase se aproximou 
da casa dos dois dígitos, ou seja, em torno de 9% a 
9,5% de crescimento da sua economia. Rússia, Índia 
e Brasil vão na mesma toada de aumento efetivo do 
poder de influência política dos países em desenvol-
vimento. Não é a toa que Brasil, Rússia, China e Índia 
formam hoje o que é conhecido internacionalmente 
pela sigla Brics, ou seja, países em desenvolvimento, 
paises emergentes que, cada vez mais e a cada dia, 
assumem papel mais importante não só no cenário 
econômico internacional, mas também no cenário po-
lítico internacional. 

O FMI, Fundo Monetário Internacional, “passa o 
chapéu” em busca de fundos para “salvar” a Europa 
justamente para países como o Brasil, outrora vitima 
das imposições desse mesmo Fundo Monetário Inter-
nacional. A América Latina se sacode em movimentos 
de caráter democrático, popular e patriótico. Vivemos 
tempos interessantes, algo inimaginável há 20 anos, 
Sr. Presidente.

Ou seja, a América Latina, diferente de outros 
continentes, consolida, a cada dia, seu movimento 
em busca de um desenvolvimento soberano, um de-
senvolvimento autônomo e principalmente voltado à 
realidade dos seus povos – diferente do que vivíamos 
há três decádas, em que grande parte dos países do 
continente americano vivia sob duras, rígidas dita-
duras militares. Hoje, o movimento é exatamente o 
inverso. Apesar de toda crise econômica, apesar de 
toda crise política, apesar das tentativas do império 
norte-americano em continuar mandando, em conti-
nuar coordenando atividades em todos os países do 
mundo, a América Latina se sobressai nesse cenário 
internacional, com seus governos democráticos, com 
seus governos progressistas.

É assim que acontece, por exemplo, na Argentina, 
onde Cristina Kirchner foi reeleita recentemente e com 
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uma pauta extremamente progressista. Não tem sido 
fácil governar a Argentina e, por isso mesmo, ações 
mais duras e ações, eu não diria de controle, mas 
ações de acompanhamento da imprensa vêm sendo 
desenvolvidas naquele país.

A Venezuela da mesma forma. Apesar de tantas 
críticas, que ouvimos e lemos diariamente nos meios 
de comunicação de nosso País, a Venezuela também 
resiste, buscando superar todo o cerco montado pelo 
capitalismo, pelo sistema capitalista, pelos represen-
tantes das grandes corporações internacionais. 

Não é diferente na Bolívia, não é diferente na Ni-
carágua, não é diferente no Paraguai, não é diferente 
também no Uruguai. Enfim, a grande maioria dos pa-
íses latino-americanos, caribenhos vive um momento 
especial, um momento de busca do seu próprio cami-
nho, e o Brasil se soma a essas nações na busca de 
um governo diferenciado, de um governo que tem como 
objetivo central a qualidade de vida da sua gente, a 
qualidade das brasileiras e dos brasileiros.

Falando, Sr. Presidente, de forma mais detida 
sobre nosso País, o que a história demonstra é que 
existe quase um sinônimo entre momentos de crise 
sistêmica internacional e abertura de oportunidades 
ao nosso desenvolvimento. Se a crise capitalista de 
1929 abriu possibilidades à vitória do projeto indus-
trializante de 1930, a presente crise nos dá, e poderá 
nos dar ainda mais, a chance de avançar em nosso 
desenvolvimento e mesmo na integração solidária da 
nossa querida América do Sul, América Latina.

Mas o Brasil precisar ir além dos limites aparen-
tes. Nosso crescimento econômico precisa ser mais 
robusto, menos contido. Existe, sim, a clara determi-
nação de nosso Governo em superar impasses que 
travam o nosso desenvolvimento. A queda continuada 
da taxa de juros e as recentes medidas setoriais de 
proteção à nossa indústria são bem-vindas e devem 
ser saudadas, mas as transformações no campo ma-
croeconômico necessitam e devem ser aceleradas.

É inadmissível e mesmo inexplicável cientifica-
mente o fato de um país com uma constelação qua-
se incalculável de recursos naturais ainda ser o país 
onde se praticam as maiores taxas de juros do mundo.

Temos o entendimento de que precisamos dar 
condições para que a produção industrial em nosso 
País seja cada dia maior. Infelizmente, como reflexo 
da crise econômica, nós, em 2011, não alcançamos 
o crescimento econômico e tampouco o crescimento 
industrial alcançado no ano de 2010 – e isso que tínha-
mos saído daquela crise aguda do capitalismo vivida 
no final de 2008, início de 2009.

Foi um crescimento mais contido no ano passa-
do, e temos o entendimento de que o Governo precisa, 

neste ano de 2012, redobrar e colocar todas as suas 
atenções para que o Brasil possa ter uma produção 
industrial mais robusta, uma produção industrial mais 
significativa. Penso que é essa a orientação que está 
tendo o Governo.

Aqui quero falar um pouco, como exemplo, no 
Ministério da Ciência e Tecnologia, que há até pouco 
tempo se chamava Ministério de Ciência e Tecnologia 
e teve sua nomenclatura modificada, porque se acres-
centou à terminologia ciência e tecnologia a inovação 
também. Porque o País, hoje, tem possibilidade de 
vislumbrar um desenvolvimento sólido, um desenvol-
vimento consolidado a partir do momento em que in-
veste em recursos humanos e em inovação. Isso vale 
para qualquer nação do mundo, mas principalmente 
para o Brasil, porque, repito, temos ainda uma incal-
culável riqueza natural. Temos recursos naturais que 
são indispensáveis não só para a sobrevivência hu-
mana, mas também para o desenvolvimento humano. 
Sessenta por cento do território brasileiro é ocupado 
pela Amazônia. A Amazônia, todos sabem, é a maior 
reserva natural do Planeta, a maior biodiversidade do 
Planeta. Temos as maiores e mais diversas espécies 
animais e também de flora. E grande parte desses 
recursos naturais, quando pesquisados, quando es-
tudados, transforma-se em recursos fundamentais à 
vida da pessoa.

Além dessa grande riqueza natural, dessa re-
serva e diversidade biológica, nós detemos também 
na Amazônia a maior reserva de água doce de su-
perfície do Planeta. Há quem diga, Presidente, que a 
água possivelmente será uma das razões dos próxi-
mos e iminentes conflitos no Planeta, e é exatamente 
o Brasil que detém a maior quantidade de água doce 
de superfície do Planeta. O rio Amazonas é, hoje, pro-
vado e reconhecidamente, o maior e mais caudaloso 
rio do Planeta.

Além disso, da diversidade biológica, da poten-
cialidade da reserva de água potável, a Amazônia tem 
uma grande reserva mineral. Há alguns dias, semana 
passada, Senador Requião, a Petrobras comunicou, 
anunciou, publicizou o fato de ter obtido sucesso na 
exploração de mais um poço de petróleo e gás natu-
ral na Amazônia. Na região do rio Solimões, mais um 
poço foi descoberto pela Petrobras.

Além do petróleo, temos o nióbio, no Alto Rio 
Negro, temos a silvinita, nos arredores de Manaus 
– tenho repetido, desta tribuna, que nossa bancada 
e eu, particularmente, desenvolvemos uma grande 
campanha para que o Brasil explore a silvinita, minério 
através do qual se extrai o potássio, que é o elemento 
fundamental, indispensável para a produção no setor 
primário, para a agricultura, para a correção da terra, 
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Sr. Presidente. Quando falo em potássio, quando falo 
em silvinita, falo em economia também, porque, afi-
nal de contas, a dependência do Brasil pelo potássio 
importado, pelo potássio produzido fora do Brasil, faz 
com que a balança comercial tenha resultado também 
não muito positivo. Do contrário, se estivéssemos ex-
plorando esse minério e produzindo aqui, não apenas 
resolveríamos nossos problemas internos. A reserva 
é tão grande que poderíamos também exportar esse 
insumo químico de tanto valor econômico no mundo 
inteiro, Sr. Presidente.

Então, penso que o Brasil precisa estar preparado. 
Aqui temos entre nós o Senador Requião, que é um 
crítico, mas um crítico muito ciente da política econômi-
ca brasileira, que vem mudando, mas – e penso como 
ele – a passos muito vagarosos, a passos muito lentos. 
Não pode! O Brasil é um grande país em tamanho, é 
o primeiro na questão ambiental, em decorrência das 
florestas que possui, da sua riqueza natural, mas não 
podemos continuar sendo primeiro como o país a pra-
ticar as mais elevadas taxas de juros do Planeta. Não 
por uma questão qualquer, mas porque isso faz com 
que a economia seja contida, com que o desenvolvi-
mento nacional seja contido. Nós precisamos, o Brasil 
precisa, o Brasil de mais de 190 milhões de pessoas 
precisa muito que sua economia se desenvolva, que 
sua economia cresça, para que, assim, possa ter os 
recursos necessários ao investimento para a qualida-
de de vida das pessoas, para moradia, saneamento 
básico, saúde e educação. A questão econômica é o 
início e o centro de absolutamente tudo. Sem uma eco-
nomia azeitada, em plena condição de desenvolvimen-
to, não adianta lutarmos para que os policiais tenham 
um salário melhor, para que a educação receba mais 
recursos, para que a saúde, da mesma forma, receba 
mais recursos. Então, tratar de economia é tratar, sim, 
das questões sociais de nossa gente e de nosso povo.

E aí, Sr. Presidente, quero dizer que o discurso 
da necessidade de contingenciamento de gastos e 
equilíbrio fiscal deve atingir o conjunto do orçamen-
to e não apenas os “gastos de custeio”. Isso significa 
ser intolerável quase a metade de nosso orçamento 
ser “carimbado” para o pagamento de juros, amorti-
zações, custos de renegociação de nossa dívida, da 
dívida pública brasileira, principalmente da dívida in-
terna. Esse repasse de dinheiro do povo ao sistema 
financeiro deve deixar de ser naturalizado. Deve ser 
motivo de debates no seio da sociedade a real ser-
ventia desses recursos a um sistema incapaz de pro-
duzir uma única agulha. Ser ousado significa utilizar 
as ferramentas básicas do planejamento econômico, 
não em prol de cálculos em torno de onde e como o 
orçamento deverá ser cortado. O planejamento deve 

servir para fins mais nobres, entre eles o de aumento 
de nossa de intervenção financeira, estatal e privada, 
sobre os imensos gargalos infraestruturais de nosso 
País, um crescimento econômico pautado unicamente 
pelo consumo insustentável no médio prazo. O momento 
é o de alavancar a relação investimento/PIB, ou seja, 
aumentar os investimentos no Brasil, que hoje deve es-
tar na casa dos 18%, e nós temos o entendimento de 
que deve chegar, num curto espaço de tempo, numa 
relação ao PIB, na ordem de 25%. De acordo com es-
tudos de economistas, com estudos do próprio IPEA, 
que é vinculado ao Governo Federal, 25% do PIB é o 
mínimo que o Brasil deveria estar investindo para que 
pudesse alcançar um patamar equilibrado, um patamar 
consolidado, de desenvolvimento...

(Interrupção do som.)

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – ... com melhoria da qualidade de vida das 
pessoas.

Já estou concluindo, Sr. Presidente.
Um mundo que deve crescer menos – e a gente 

sabe que o mundo, em decorrência da crise econô-
mica, da crise capitalista, deverá crescer menos em 
2012 – significa pressão menor sobre a inflação do-
méstica. Trata-se de uma oportunidade de ouro para, 
enfim, colocarmos esta nossa taxa de câmbio em seu 
devido lugar. Uma taxa de câmbio que premie a produ-
ção, que premie nossas exportações e proteja nosso 
arsenal produtivo de importações predatórias. Acima 
de ideologias em torno do “livre mercado” está o inte-
resse nacional, o interesse de nossas industriais e o 
bem-estar dos trabalhadores.

Os desafios, Sr. Presidente – e já concluo – são 
imensos. O mundo é complexo. Ousadia é algo que 
deve ir além das palavras e do sentimento. Nosso País 
precisa caminhar para frente. Isto já está acontecendo. 
Mas precisamos ser mais rápidos, mais calculistas. O 
crescimento precisa ser mais robusto. E o planejamento 
deve ser alçado a um novo patamar como mecanismo 
de governança.

O mundo espera muito mais do Brasil. Mas não 
só o mundo, o povo brasileiro espera muito mais do 
seu país e do Governo da Presidenta Dilma. Por isso, 
penso que o superávit não deveria repetir o patamar 
do ano passado, porque, repetindo, não alcançaremos 
a taxa necessária, mínima, repito, ao desenvolvimento 
mais sólido do nosso País, que deve ser de 25%, no 
mínimo, do PIB brasileiro.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PSDB 

– PR) – Muito obrigado, Senadora Vanessa Grazzio-
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tin. Peço a V. Exª para assumir a presidência, já que 
sou o próximo orador por permuta com a Senadora 
Ana Amélia.

O Sr. Alvaro Dias, deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pela Srª Vanessa 
Grazziotin, Suplente de Secretário.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Concedo a palavra, como orador 
inscrito, como já anunciado, em permuta com a Sena-
dora Ana Amélia, ao Senador Alvaro Dias, que também 
dispõe de 20 minutos.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Muito obrigado, Senadora Vanessa Grazziotin, que 
preside a sessão neste momento.

Srs. Senadores, Srªs Senadoras, antes do tema 
que devo abordar nesta tarde, trago o lamento da minha 
querida cidade de Londrina e do Paraná por um fato 
que entristece toda uma cidade, especialmente uma 
cidade. O Cine Ouro Verde é um Patrimônio Histórico 
da cidade de Londrina. Ontem o Cine Ouro Verde foi 
destruído por um incêndio e hoje a cidade apela para 
que seja reconstruído.

O Cine Ouro Verde começou como cinema, evi-
dentemente, depois se transformou no centro de gran-
des espetáculos teatrais da cidade de Londrina e festi-
vais de música organizados pela Universidade Estadual 
de Londrina. Especialmente eu, Senador Requião, te-
nho razões para alimentar a tristeza de toda a cidade 
de Londrina.

Era vizinho do Cine Ouro Verde, morava a me-
nos de um quarteirão da rua Maranhão, mais especi-
ficamente no Edifício Manela, e todos os dias, ao me 
dirigir à universidade, passava em frente ao Cine Ouro 
Verde. Momentos especiais da juventude nas tardes 
de domingo e depois um momento de emoção, quan-
do recebi, no palco do Cine Ouro Verde, o diploma de 
professor formado pela Universidade Estadual de Lon-
drina, tendo a honra, inclusive, de ter sido o orador de 
turma, portanto, um dos primeiros discursos que tive 
a oportunidade de pronunciar com o cinema lotado.

À parte esses momentos pessoais vividos no 
Cine Ouro Verde de Londrina, resta dizer que é um 
patrimônio da cidade, que é um patrimônio do Estado 
do Paraná e que tem que ser reconstruído. Nós imagi-
namos que o Governo do Estado já esteja idealizando 
providências urgentes para a sua reconstrução.

Da nossa parte, queremos nos colocar à dispo-
sição, em Brasília, para, dentro das nossas limitações 
e possibilidades, contribuir para que seja reconstruído. 
Por exemplo, se possível, destinando recursos ao Orça-
mento da União através das emendas parlamentares. 

É a forma concreta com que, imagino, posso ajudar e 
pretendo certamente ajudar.

Mas, Srª Presidente, o Brasil anda só. O Brasil vai 
adiante apesar dos governos. Um País com potenciali-
dades extraordinárias, com recursos naturais incríveis 
e com recursos humanos expressivos se desenvolve 
apesar dos governos. Fico a imaginar o que seria do 
nosso País se tivéssemos governos competentes.

Nós últimos dias, vários foram os fatos que nos 
autorizam a afirmar estarmos sob a égide de um go-
verno claudicante, omisso às vezes, confuso quase 
sempre, nervoso, tumultuado por escândalos de cor-
rupção. É visível que a represa das reivindicações se 
enche e transborda. Há greves em vários Estados, 
exatamente como reflexo do represamento de reivin-
dicações que já não são mais novas. Nós poderíamos 
citar como exemplo, até por consideração e por res-
peito, os aposentados brasileiros. Há quanto tempo 
buscam, reivindicam e somam perdas acumuladas 
e não há contenção nesse processo de acumulação 
das perdas decorrentes dos reajustes insuficientes no 
valor da aposentadoria dos aposentados! Tivemos a 
crise dos policiais militares e temos a crise em vários 
Estados instalada.

Saindo desse cenário de reivindicações sala-
riais, chegamos à queda de mais um Ministro, à de-
missão de um Presidente da Casa da Moeda, com 
declarações estapafúrdias do Ministro da Fazenda, 
dando conta de que um partido político comandaria 
uma área eminentemente técnica, na desqualificação 
brutal da função técnica, que deve ser preservada, 
especialmente numa área sensível como é a área da 
economia do nosso País.

O Ministro Mantega perdeu boa oportunidade 
de ficar calado e, agora, queremos ouvi-lo, ouvi-lo no 
Senado. Amanhã, devemos deliberar, na Comissão 
de Assuntos Econômicos, sobre requerimento que o 
convoca para falar sobre as denúncias que envolvem 
a Casa da Moeda, que se localiza no âmbito da sua 
gestão no Ministério da Fazenda.

Além do convite ao Ministro Mantega, há, tam-
bém, convite ao ex-presidente da Casa da Moeda, que 
deve responder a questionamentos que dizem respei-
to a denúncias da maior gravidade, que o envolvem 
desde que assumiu a presidência da Casa da Moeda.

Na quarta-feira, esperamos votar, também, outro 
requerimento, que convoca ou convida, como queiram, 
o Ministro Fernando Pimentel, alvo de denúncias gra-
víssimas no final do ano passado, que ainda não foram 
devidamente esclarecidas.

Poderíamos citar outros fatos dos últimos dias, 
as matérias de final de semana das revistas, com es-
cândalos apimentados, ou citar essa relação política 
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do Governo brasileiro com o governo paraguaio, clau-
dicante também, por colocar sempre “brasiguaios” em 
situação temerária, diante de invasões, violência, muitas 
vezes praticadas sob os olhos complacentes de quem 
governa tanto o país vizinho, quanto o nosso País.

Enfim, interrompo a narrativa de fatos recentíssi-
mos para uma abordagem ampliada, que diz respeito 
ao primeiro ano do Governo Dilma Rousseff.

Terminamos um primeiro ano de gestão e verifi-
camos que muitas promessas e compromissos assu-
midos na campanha eleitoral não saíram do papel, ou 
estão distantes de atingir as metas anunciadas.

E deixei, a propósito, para me referir a um dos 
últimos acontecimentos: a privatização dos nossos 
aeroportos principais, sem vincular no bojo dessa pri-
vatização aqueles aeroportos mais deficientes. Esses 
ficam para o Governo, ou seja, para o povo brasileiro, 
e aqueles superavitários, significativamente supera-
vitários, são entregues a empresas cujo precedente 
não recomendaria para assumir missão de tamanha 
importância, deslocando as mais competentes, que 
ficaram sem a oportunidade de obter o privilégio de 
administrar esses aeroportos. Estelionato eleitoral pa-
tenteado. Digam o que quiserem dizer, mas, durante 
a campanha, o que ouvimos, o que o Brasil ouviu, foi 
a demonização das privatizações.

E não venham dizer que não se trata de privati-
zação, porque é abusar demais da paciência e afron-
tar excessivamente a inteligência das pessoas lúcidas 
deste País. É o mesmo modelo de antes, com fundos 
de pensão, com o BNDES financiando com juros pri-
vilegiados. Ora, é privatização! Não há outro apelido a 
se conferir a esse ato administrativo do Governo Dilma 
Rousseff, que consagra mais uma vez o estelionato 
eleitoral. Perdoem a insistência, mas não encontro 
outra denominação para fato desta natureza.

Foram promessas ignoradas durante a campa-
nha eleitoral.

Eu disse há poucos dias que tinha a impressão 
de que o PT estava acabando, sepultado juntamente 
com as bandeiras que empalmou durante mais de 20 
anos e, neste caso, renegando o discurso contra as 
privatizações, que foi utilizado na busca de votos du-
rante várias campanhas eleitorais, que lhe ofereceram 
três vitórias consecutivas. Esse discurso foi sepultado 
com a privatização dos principais aeroportos brasileiros.

Mas, neste primeiro ano, o Governo passou por 
diversos tipos de problemas – políticos, econômicos 
e, principalmente, sociais –, sem deixar de mencionar, 
é claro, os lamentáveis episódios de corrupção envol-
vendo boa parte do seu Ministério.

Em um ano de governo, oito Ministros de Estado 
já sucumbiram, sendo que sete deles após denúncias 

de corrupção praticadas em suas Pastas, mantendo 
sua média de um Ministro demitido a cada dois meses. 
Isto é um recorde absoluto. Numa competição olímpi-
ca, é a conquista da medalha de ouro da demissão 
de Ministros por corrupção. Não há, em tempo algum 
na história deste País, nada parecido, nada que se 
aproxime. É campeão disparado, medalha de ouro, 
sem concorrência.

Mas os problemas são maiores. Os levantamen-
tos de opinião pública são unânimes: as maiores pre-
ocupações da sociedade brasileira dizem respeito à 
saúde, à educação e à violência.

A última pesquisa do Ibope mostra que 67% dos 
pesquisados desaprovam o serviço de saúde, 60% 
condenam a segurança pública e 51% acham que a 
educação é ruim. E nós ouvimos o discurso dos go-
vernistas de que a Presidente Dilma é a mais popular 
presidente do mundo, de toda a história, mais popu-
lar que Lula, mais popular que Fernando Henrique; 
ou seja, é uma leitura parcial da pesquisa. Pesquisa 
não existe para ser lida, e sim para ser interpretada. 
É preciso interpretar.

O povo não pode estar aprovando um governo 
quando 67% condenam a ação do governo na área da 
saúde; 60% condenam na área de segurança pública; 
51%, na educação. Ora, são setores fundamentais, 
são os vértices que dizem respeito à qualidade de vida 
desejada pela população. Um povo que condena des-
ta forma os itens essenciais da administração pública 
não pode estar avalizando a gestão. Ao contrário, está 
condenando a gestão.

Na área da saúde, por exemplo, promessas fo-
ram feitas: construção de 500 Unidades de Pronto 
Atendimento (UPAs) 24 horas, construção de cerca 
de 8.600 unidades básicas de saúde em todo o País 
– promessas específicas – e outras mais genéricas 
como valorizar práticas preventivas, ampliar o Saúde 
da Família e as farmácias populares, acabar com as 
filas para exames e atendimentos e, por incrível que 
pareça, melhorar a gestão dos recursos. Infelizmente, 
muito pouco disso foi executado nesse primeiro ano 
de Governo ou quase nada

Há poucos dias, a imprensa noticiou que as fa-
mílias brasileiras gastam muito mais em saúde que a 
Administração Pública. E a saúde do povo deveria ser a 
suprema lei. Pasmem: o povo gasta mais que o Gover-
no em saúde, apesar dos impostos que paga. Estudo 
da OCDE mostrou que a média dos países pesquisa-
dos é de 72% de gastos públicos em saúde. No Brasil 
é diferente: é o povo que paga mais que o Governo.

Para a Organização Mundial da Saúde, de forma 
global, o gasto público equivale a 60%, contra 40% do 
privado. Na Alemanha, é 78% contra 22%. No Brasil, 
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os investimentos do Governo não chegam a 45%, con-
tra 55% do setor privado – portanto, apenas 25% da 
população brasileira é alcançada. E a esperança de 
melhorar essa situação foi por água abaixo com o atual 
Governo, apesar de todas as promessas de campanha.

O Governo derrubou no Senado a obrigatoriedade 
de se aplicarem 10% das receitas correntes na saúde 
e manteve a regra anterior. Como se não bastasse, 
a Presidente Dilma sancionou a regulamentação da 
Emenda 29 com 15 vetos, sendo que um deles retirou 
o artigo que previa “créditos adicionais” para a saúde 
na hipótese de revisão do valor nominal do PIB.

Portanto, para a saúde, mesmo que o PIB au-
mente além do esperado, nada. O Governo foge à 
responsabilidade e coloca a saúde da população em 
plano secundário. Com a nova regra, impõe a Estados e 
Municípios a obrigatoriedade de aplicação de recursos 
mínimos anuais, mas se autoexclui dessa obrigação.

O Governo impõe mais sacrifícios aos demais 
entes federados, enquanto bate recordes sucessivos 
de arrecadação. É o caos instalado no atendimento à 
saúde. O tempo de espera por consulta é alto. Faltam 
medicamentos básicos, faltam médicos, e a qualidade 
do atendimento ainda é precária.

Não é assim no Einstein, em São Paulo, obvia-
mente. Não é assim em outro hospital, onde está o 
Presidente Lula internado – tratamento excepcional, 
de excelência –, mas estamos referindo-nos aqui à 
saúde pública, à saúde do povo trabalhador do Brasil. 
É um caos. Um caos jamais visto na nossa história.

Se desejam aplaudir desta tribuna o Governo 
Dilma, aplaudam, mas desmintam que é um caos a 
saúde pública no Brasil. Afirmem o contrário: afirmem 
que o Governo não está privatizando aeroportos, que 
não há o represamento das reivindicações salariais 
de setores essenciais, como os da área de segurança 
pública; afirmem que a violência não cresce no Brasil; 
afirmem que as obras de infraestrutura estão em or-
dem, quando a Presidente é obrigada a cancelar visi-
tas, porque as obras estão paralisadas.

E a segurança pública é outro caos. A violência 
aumenta implacavelmente. Inclusive, a capital do meu 
Estado, o Paraná, uma cidade sempre considerada 
modelo, está hoje entre as 50 cidades mais violentas 
do Planeta.

O que estão fazendo com o povo brasileiro nes-
tes últimos anos? Setenta bilhões de reais desviados 
através dos escândalos de corrupção e precariedade 
no atendimento a um serviço essencial como o de se-
gurança pública.

Mas o tempo se esgota, Srª Presidente e, como 
não quero afrontar o Regimento Interno...

(Interrupção do som.)

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – ... peço a 
V. Exª que considere lido na íntegra o texto do discurso 
que pronunciaria hoje.

Muito obrigado a V. Exª.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR ALVARO DIAS.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, terminado o primeiro ano de gestão 
da presidente Dilma Rousseff, muitas promessas e 
compromissos assumidos na campanha eleitoral não 
saíram do papel ou estão distantes de atingir as me-
tas anunciadas.

O Brasil passou, neste primeiro ano de governo 
da presidente Dilma, por problemas de todos os tipos: 
políticos, econômicos e, principalmente, sociais, sem 
deixar de mencionar, é claro, os lamentáveis episódios 
de corrupção envolvendo boa parte de seu ministério.

Em um ano de governo, oito ministros de Estado 
já sucumbiram, sendo que sete deles após denúncias 
de corrupção praticadas em suas pastas, mantendo 
sua média de um ministro demitido a cada dois meses.

Mas os problemas são muito maiores.
Os levantamentos de opinião pública são unâni-

mes: as maiores preocupações da sociedade brasileira 
dizem respeito à saúde, educação e à violência.

A última pesquisa do Ibope mostra que 67% dos 
pesquisados desaprovam os serviços de saúde, 60% 
condenam a segurança pública e 51% acham que a 
educação é ruim.

SAÚDE
Para a saúde, por exemplo, muitas promessas 

foram feitas: construção de 500 Unidades de Pronto 
Atendimento (UPAs) 24 horas, construção de cerca de 
8.600 unidades básicas de saúde em todo o país – pro-
messas bastante específicas – e outras mais genéricas 
como valorizar práticas preventivas, ampliar o saúde 
da família e as farmácias populares, acabar com as 
filas para exames e atendimentos e, por incrível que 
pareça, melhorar a gestão dos recursos. Infelizmente, 
muito pouco disso foi executado nesse primeiro ano 
de governo.

Há poucos dias, a imprensa noticiou que as fa-
mílias brasileiras gastam muito mais em saúde que a 
administração pública. Estudo da OCDE mostrou que 
a média dos países pesquisados é de 72% de gastos 
públicos em saúde.

Para a OMS, de forma global, o gasto público em 
saúde eqüivale a 60%, contra 40% do privado. Na Ale-
manha, por exemplo, a relação é de aproximadamente 
78% para os gastos governamentais contra 22% do 
privado. No Brasil, os investimentos do governo giram 
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em torno de 45%, para cobrir a totalidade dos brasilei-
ros, contra 55% do privado que, teoricamente, alcança 
apenas 25% da população brasileira.

E a esperança de melhorar essa situação foi por 
água abaixo com o atual governo. 

Primeiro, derrubou no Senado a obrigação da 
União de aplicar 10% das receitas correntes na saú-
de, mantendo a regra anterior de aplicar o empenha-
do no ano anterior mais a variação do PIB. Com isso, 
a União deixará de investir, em 2012, cerca de R$ 36 
bilhões no setor.

Como se não bastasse, a presidente Dilma san-
cionou a regulamentação da Emenda 29 com 15 vetos, 
sendo que um deles retirou o artigo que previa “cré-
ditos adicionais” para a saúde na hipótese de revisão 
do valor nominal do PIB.

O governo foge à responsabilidade e coloca a 
saúde da população em segundo plano. Com a nova 
regra, impõe a Estados e municípios a obrigatorieda-
de de aplicação de recursos mínimos anuais, mas se 
auto exclui dessa obrigação.

O governo impõe mais sacrifícios aos demais 
entes federados, enquanto bate recordes sucessivos 
de arrecadação.

É o caos instalado no atendimento na saúde. O 
tempo de espera por consultas é alto; faltam medica-
mentos básicos e médicos; e a qualidade do atendi-
mento ainda é precária.

Programas importantes como o Saúde da Famí-
lia foram simplesmente descontinuados: seu ritmo de 
crescimento caiu de 94% ao ano entre 1995 e 2002 
para 8% desde então.

Os gastos para a construção de 8.600 Unidades 
Básicas de Saúde, por exemplo, não chegaram a 10% 
do disponível.

Mesmo diante do atual panorama caótico, qua-
se trágico, da saúde brasileira – gerado não só pela 
incompetência administrativa, desorganização, falta 
de planejamento do governo, como pela corrupção 
que atinge todas as esferas de poder, ainda persiste 
a resistência à instalação da CPI proposta por mim 
no ano passado.

SEGURANÇA
Também foram muitas as promessas para a se-

gurança pública. A grande maioria delas, vagas e de 
difícil fiscalização por parte da sociedade.

Mas a população sente, na pele, que a política 
do governo para a segurança vai mal. Repito os núme-
ros da última pesquisa Ibope: 60% dos entrevistados 
condenam a segurança pública.

Ficaram as promessas: Estimular políticas de se-
gurança integradas entre estados, municípios e União; 
fazer uma reforma radical no sistema penitenciário e 

mudar as leis processuais penais; ampliar o controle das 
fronteiras para coibir a entrada de armas e de drogas; 
continuar e ampliar o Programa Nacional de Seguran-
ça Pública (Pronasci); lutar contra o crime organizado.

Em seu primeiro ano de governo, a presidente 
Dilma Rousseff cortou R$ 1,03 bilhão da verba prevista 
para o Programa Nacional de Segurança Pública com 
Cidadania (PRONASCI), metade dos 2,09 bilhões pre-
vistos no Orçamento de 2011.

A medida contraria a promessa de ampliar a 
colaboração com estados e municípios nessa área, 
feita por Dilma durante a campanha eleitoral de 2010.

Com o corte, alguns programas nem começaram 
– como a construção de postos de polícia comunitária, 
que deveria ter recebido R$ 350 milhões, mas ficou 
sem um centavo.

A modernização de prisões, que deveria ter re-
cebido R$ 20 milhões, também ficou no papel.

E o Bolsa Formação, destinado a qualificar poli-
ciais, recebeu metade do prometido.

Vale, ainda, o registro feito pelo jornal O Globo de 
que o Brasil perdeu 41 postos na classificação anual 
da organização Repórteres Sem Fronteiras sobre li-
berdade de imprensa. Agora, o país ocupa a posição 
número 99.

A grande perda de posições se deve, essencial-
mente, à violência que a imprensa sofre na região 
Nordeste e na zona que faz fronteira com o Paraguai.

A organização lembra que o país também é pre-
judicado pela corrupção local, a atividade do crime 
organizado e os atentados contra o meio ambiente, 
todos eles perigosos para os jornalistas.

EDUCAÇÃO
Nenhum país se transforma de fato sem uma 

boa educação. Mas o que temos hoje no Brasil é um 
ensino dissociado da realidade dos alunos.

Com a má qualidade do que se aprende em sala 
de aula, a evasão continua alta: entre os jovens com 
15 anos de idade, apenas 43% estão na 8a série ou no 
2o grau. No ensino médio, as matrículas despencam. 

Vejam os problemas do Enem: Desde 2009 uma 
sucessão de erros que passam pelo vazamento de 
questões e o furto de provas.

Falta de visão estratégica, de um sistema coe-
rente de formação de professores, enfim, uma gestão 
ineficiente e sem equidade.

E, mesmo assim, o ex-ministro da Educação, 
Fernando Haddad, se acha credenciado para disputar 
as eleições no município de São Paulo. É essa experi-
ência administrativa que ele levará para a população 
daquela importante cidade?

Não adianta dizer que a oposição quer “desgas-
tar” o ENEM, pois foi ela que o criou, ainda na década 
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de 90. A culpa é da má gestão, ou não foi o próprio 
ministro que se viu obrigado a cancelar o segundo 
ENEM do ano, ignorando uma Portaria que ele próprio 
assinou? E a mais pura confissão de incompetência 
na área da educação. 

Enquanto isso, continuamos esperando que a 
presidente cumpra suas promessas de campanha: er-
radicar o analfabetismo; equipar as escolas com banda 
larga gratuita; Possibilitar que os professores tenham, 
ao menos, curso universitário e remuneração condi-
zente com sua importância. Quem aposta? Alguém 
ainda acredita nessas pessoas?

ECONOMIA
Na economia, são vários os problemas:
O investimento não cresce, o estímulo à geração 

de poupança privada é baixo, a poupança do estado 
é negativa, a carga tributária é elevada – assim como 
as taxas de juros – e a produtividade está em queda.

Uma série de deficiências estruturais. Nenhu-
ma reforma estrutural foi encaminhada ao Congresso 
Nacional até o momento, prática comum a todos os 
governos em início de mandato.

A infraestrutura do país, em quesitos como portos, 
aeroportos e estradas, por exemplo, não acompanhou 
o crescimento do PIB nos últimos anos.

Faltam investimentos em áreas cruciais como 
geração de energia elétrica.

Em resumo: o país parou de fazer reformas, e os 
gargalos estruturais vão se avolumando.

Enfim, quando se fala na questão da infraestrutura 
do país, o que se vê é uma enorme carência gerencial, 
aliada a um elevado nível de corrupção.

São escândalos sucedendo escândalos.

ESTADO INCHADO, APARELHADO
O governo vai arcar este ano com uma folha de 

pessoal e encargos sociais acima de R$ 203 bilhões.
Já são cerca de 22 mil os cargos de confiança, 

números jamais alcançados na história deste país.
Os inúmeros escândalos de 2011 puseram em 

evidência o aparelhamento da máquina estatal, numa 
clara e evidente privatização do patrimônio público. A 
máquina, além de cara, é ineficiente.

PROGRAMAS SOCIAIS E DE INCLUSÃO
A única coisa que se vê o governo fazendo é fa-

lar do Bolsa-Família.
Entre as promessas de campanha, estavam erra-

dicar a miséria e conduzir os brasileiros ao padrão da 
classe média; continuar reduzindo as desigualdades.

Enquanto isso, o que se assiste no país é perfei-
tamente representado por recente pesquisa feita pela 
OXFAM – entidade de combate à pobreza e à injustiça 
social presente em 92 países.

Segundo a entidade, o Brasil ocupa o 2o lugar 
no ranking de desigualdade nos países do G-20, atrás 
apenas da África do Sul.

Para o chefe da OXFAM no Brasil, “Mesmo que 
o Brasil tenha avanços no combate da pobreza, ele é 
ainda um dos países mais desiguais do mundo, com 
uma agenda bem forte pendente nesta área”.

DIREITOS HUMANOS
E como não criticar a recente passagem da pre-

sidente Dilma pela “ilha de Fidel Castro”?
Dilma preferiu relativizar seu compromisso, que 

deveria ser absoluto, com as liberdades civis. Disse 
ela: “Se vamos falar de direitos humanos, vamos falar 
de direitos humanos em todos os lugares. (...) Quem 
atira a primeira pedra tem telhado de vidro. Nós, no 
Brasil, temos os nossos”.

Com a visita, a presidente Dilma contradisse, 
na prática, as boas intenções que enunciara ao jor-
nal Washington Post logo depois de eleita: “Tenho um 
compromisso histórico com todos aqueles que foram 
ou são prisioneiros somente por expressarem suas 
visões, suas opiniões”.

Parece realmente que a questão “direitos huma-
nos” é um aspecto menor para o atual governo.

CONCLUINDO
Enfim, a presidente Dilma não cumpriu, mini-

mamente, as promessas feitas. Seu primeiro ano de 
mandato foi fraco, um fiasco.

O governo passou seu primeiro ano às custas da 
imagem de “faxineira’* da presidente Dilma no com-
bate à corrupção.

No entanto, a presidente promoveu as demissões 
mais função da pressão da imprensa do que por consi-
derar as atitudes de seus ministros incompatíveis com 
o exercício do cargo público.

Tanto é que ainda persistem as denúncias en-
volvendo seus ministros da Integração e das Cidades, 
sem falar que o ministro consultor, Fernando Pimentel, 
sequer compareceu ao Congresso para se explicar.

Reuniões com lobistas, benefícios para parentes, 
atuação em causa própria, enfim, os mesmos proble-
mas que permeiam o governo da presidente Dilma 
desde o seu início.

Mesmo a teórica “mudança técnica” na direção 
da Petrobras deixa seu rastro de corrupção. Varredura 
do TCU nos contratos da estatal teria contribuído para 
a demissão de Gabrielli.

Segundo o Tribunal, a empresa tem desrespeita-
do regras de contratação. A Petrobras assinou no ano 
passado contratos que somam R$ 16,3 bilhões sem 
qualquer tipo de concorrência ou tomada de preços com 
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fornecedores, o que representou quase um terço da 
contratação de serviços da companhia (R$ 52 bilhões).

É bom lembrar que a estatal teve a segunda maior 
perda de valor de mercado do mundo em 2011, um 
tombo de aproximadamente US$72 bilhões.

Além disso, não podemos deixar de registrar que 
a família da indicada para substituir Gabrielli na estatal 
mantinha relações comerciais com a empresa.

Ainda em 2010, reportagens mostravam que, 
desde 2008, a empresa C.Foster, de propriedade de 
Colm Vaughan Foster, marido de Maria das Graças, 
havia assinado 42 contratos, sendo 20 sem licitação, 
para fornecer componentes eletrônicos para áreas de 
tecnologia, exploração e produção a diferentes unida-
des da estatal.

Enfim, o que podemos esperar para este segundo 
ano de mandato? Da forma como caminham as coisas, 
não podemos esperar qualquer mudança importante.

Encerro fazendo referência ao editorial do Esta-
dão do último dia 1º de fevereiro, intitulado “CORRUP-
ÇÃO E INCOMPETÊNCIA”, que resume bem este meu 
pronunciamento na data de hoje. Reproduzo, a seguir, 
alguns trechos do referido editorial:

“O tempo está sendo implacável com a imagem 
que arduamente a presidente Dilma Rousseff tenta 
construir para si – como fez durante a campanha elei-
toral de 2010, com a inestimável colaboração de seu 
patrono político, o ex-presidente Lula -, de administra-
dora capaz, tecnicamente competente e defensora da 
lisura e da moralidade dos atos públicos. É cada vez 
mais claro que tudo não passa da construção de uma 
personagem de feitio exclusivamente eleitoral.

As trocas de ministros no primeiro ano de man-
dato por suspeitas de irregularidades são a face mais 
visível dos malefícios de um governo baseado não na 
competência de seus integrantes – como seria de es-
perar da equipe de uma gestora eficiente dos recursos 
públicos -, mas em acordos de conveniência político-
-partidárias que levaram ao loteamento dos principais 
postos da administração federal O resultado não po-
deria ser diferente do que revelam os fatos que vão 
chegando ao conhecimento do público,

O problema não é novo. A má qualidade da ges-
tão é marca da administração do PT. E Dilma tem tudo 
a ver com isso, pois desempenha papel central nessa 
administração desde 2003.”

Muito obrigado.
Eram essas as minhas palavras.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-

co/PCdoB – AM) – A Mesa cumprimenta V. Exª, Se-
nador Alvaro Dias.

V. Exª sabe que, se quisesse continuar falando 
por mais alguns minutos, teria essa oportunidade.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Eu o 
faria com prazer, mas sei que há colegas aguardando 
e, em deferência e respeito a eles, sigo o Regimento.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Obrigada, Senador Alvaro Dias.

Seguindo a relação de inscrições, convido, ago-
ra, para fazer uso da palavra, pela Liderança do PSB, 
Senador Rodrigo Rollemberg. 

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Prezada 
Presidenta Vanessa Grazziotin, prezadas Senadoras, 
Senadora Ana Amélia, prezados Senadores aqui pre-
sentes, assumo a tribuna na tarde hoje para registrar a 
primeira reunião do grupo de trabalho designado pela 
Presidenta Dilma Rousseff – a primeira reunião deste 
ano, a quarta reunião do grupo –, para tratar da parti-
cipação brasileira na Conferência Internacional de De-
senvolvimento Sustentável, que acontecerá no Rio de 
Janeiro, em junho deste ano, denominada Rio+20. Tive 
a honra de ser designado, juntamente com o Senador 
Fernando Collor e o Senador Cristovam Buarque, re-
presentante do Senado Federal na referida Comissão. 

Quero saudar o fato de que, na primeira reunião 
deste ano, 22 Ministros de Estados estiveram presen-
tes, em sua maioria, durante toda a reunião, o que 
demonstra o compromisso do Governo brasileiro com 
tema da maior importância.

A Rio 92 foi considerada, até este momento, a 
maior convenção realizada pela Organização das Na-
ções Unidas, e o Brasil passou a ter um protagonismo 
internacional nas questões ambientais após aquela 
conferência. E o tema “desenvolvimento sustentável” 
passou a fazer parte da agenda não apenas do mundo, 
mas especialmente da agenda brasileira. E o Brasil, 
cada dia mais, assume protagonismo internacional 
nas questões de meio ambiente. Hoje, o Secretário-
-Geral da FAO, a Organização das Nações Unidas 
para Agricultura e Alimentação, Francisco Graziano, é 
um brasileiro. Teremos também o Secretário-Geral da 
convenção sobre biodiversidade, o ex-Secretário do 
Ministério do Meio Ambiente, Dr. Bráulio Dias. Deve-
remos assumir ainda a presidência do Fórum Mundial 
das Águas, que acontecerá no mês de março em Mar-
selha, o que só aumenta a responsabilidade do Brasil 
no que se refere à construção de novos paradigmas 
para o desenvolvimento. 

Sem dúvida, este será o tema mais importante a 
ser tratado pela Comissão de Meio Ambiente ao longo 
deste primeiro semestre, já que a conferência se re-
alizará no final do mês de junho deste ano. Já temos 
confirmada para o dia 29 a presença da Ministra do 
Meio Ambiente Izabella Teixeira, que virá discorrer so-
bre os desafios temáticos dessa conferência, sobre a 
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posição brasileira, e ouvir, claro, a posição dos Sena-
dores. Em seguida teremos – já aprovamos – um ciclo 
de debates sobre o tema, ouviremos representantes da 
sociedade civil, da comunidade científica, do Governo, 
do setor produtivo, dos trabalhadores, dos empresá-
rios, enfim, todos os que têm compromisso, interesse 
e possibilidade de dar uma contribuição para constru-
ção de uma agenda de desenvolvimento sustentável 
para o Brasil e para o mundo. 

Quero registrar, também com alegria, a mobiliza-
ção da sociedade civil em torno desse tema. No mes-
mo dia da reunião realizada no Itamaraty na parte da 
tarde, pela manhã uma comissão da Câmara dos De-
putados se reuniu com representantes do movimento 
Nossa Brasília, que reúne representantes de diversas 
entidades da sociedade civil brasiliense, pessoas in-
teressadas no tema, que estão se organizando como 
sociedade civil para participar da Rio+20, representan-
do Brasília, representando o nosso bioma, o cerrado. 

Isso é da maior importância, Senadora Vanessa, e 
eu tenho dito que, além da construção de uma agenda 
internacional diferenciada em que o Brasil possa ser 
líder, possa ser protagonista na construção de novos 
paradigmas para um desenvolvimento mundial que 
tenha a natureza como aliada, como um ativo impor-
tante, sem que haja a mercantilização da natureza, 
são importantes também os resultados que a Rio+20 
poderá trazer para a construção de uma agenda na-
cional, uma agenda de cidades sustentáveis, uma 
agenda de desenvolvimento que trate a questão do 
meio ambiente como uma questão fundamental, como 
uma questão importante, como uma questão aliada ao 
desenvolvimento.

Quero também aqui registrar que tanto o repre-
sentante do Governo, como do Parlamento, como da 
sociedade civil se mostraram bastante frustrados em 
relação ao conteúdo do documento inicial, Draft Zero, 
rascunho zero, pela falta de propostas concretas, por 
ser extremamente genérico, por não definir exatamente 
o que se pensa por economia verde.

O que é economia verde? É apenas uma econo-
mia que vai desenvolver energias renováveis, que vai 
investir sem modificar os padrões de organização da 
produção, hoje muito voltada, muito organizada, mui-
to concentrada nas mãos de poucos? Ou vamos efe-
tivamente ir à raiz dos problemas e construir, renovar, 
digamos, o conceito de desenvolvimento sustentável?

Não podemos admitir, por exemplo, que, nesse 
conceito de economia verde, estejam embutidas algu-
mas obrigações que os países menos desenvolvidos 
ou em desenvolvimento tenham que assumir em be-
nefício dos países mais ricos.

Portanto, esse debate precisa ser aprofundado, 
precisa ser esclarecido. Precisamos, efetivamente, 
construir novos paradigmas para o desenvolvimento 
mundial, mas temos que estar muito atentos para não 
cair em armadilhas que possam estar sendo armadas 
pelo capitalismo internacional, se reorganizando em 
torno de novas temáticas.

O que queremos, efetivamente, é mudar os pa-
drões de desenvolvimento, os padrões de consumo de 
todo mundo e também do País.

E peço...

(Interrupção do som.)

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

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Quero registrar, Senadora Vanessa, que, embora 
o Brasil esteja se desenvolvendo, tenha conseguido nos 
últimos anos, um dos poucos países que conseguiu 
aliar crescimento econômico com distribuição de ren-
da, com redução de desmatamento, nós ainda temos 
enormes desafios pela frente, desafios que precisam 
ser enfrentados pelo conjunto da população brasileira. 
Desafios que não são apenas do Governo, são desa-
fios do conjunto da sociedade.

Nós precisamos implementar a nossa Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, nós temos que estar 
preparados para um problema anunciado pela Agência 
Nacional de Águas, em que grande parte dos Municípios 
brasileiros enfrentarão problemas de abastecimento de 
água até 2015. Precisamos ampliar muito os nossos 
programas de saneamento básico, que, infelizmente, 
um conjunto grande de cidades brasileiras ainda joga 
seus esgotos in natura nos nossos rios.

Essas questões são extremamente importantes, 
mas é fundamental que todos estejamos unidos neste 
momento para que a Rio+20 dê resultados concretos 
para o futuro da humanidade e do País. E a nossa res-
ponsabilidade é muito grande. Lembro que, na Rio 92, 
além da construção da Agenda21, foram aprovadas as 
Convenções do Clima, de Biodiversidade, de Combate 
à Desertificação, que foram instrumentos internacionais 
importantes, paradigmas importantes da organização 
mundial para enfrentar esses problemas.

Portanto, este é o nosso desafio em relação à 
Rio+20: que tenhamos decisões concretas, que pos-
samos apontar para novos caminhos a serem segui-
dos pela população mundial e que o Brasil cumpra seu 
papel de liderança nesse processo.

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

PCdoB – AM) – A Mesa cumprimenta V. Exª, Senador 
Rodrigo, que preside a Comissão de Meio Ambiente 
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da Casa. Sem dúvida nenhuma, essa Comissão terá 
um papel muito importante e ativo na organização e 
na própria realização da Rio+20, que esperamos todos 
repita o evento de 1992 e eleve o Brasil a um grande 
protagonista no debate das questões ambientais.

Dando sequência, antes de passar a Presidên-
cia ao Senador Roberto Requião, convido a fazer uso 
da palavra, pela ordem de inscrição, a Senadora Ana 
Amélia. 

O Senador Roberto Requião dirigirá nossos tra-
balhos.

A Srª Vanessa Grazziotin, Suplente de 
Secretário, deixa a cadeira da Presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Roberto Requião.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre-
sidente, Senador Roberto Requião, Senadora Vanessa 
Grazziotin, Srªs e Srs. Senadores, telespectadores da 
TV Senado, eu, antes de iniciar, gostaria de aproveitar 
a Presidência da sessão deste início de semana para 
cumprimentar o colega Senador Roberto Requião pelos 
resultados anunciados pelo IPEA, sobre os excelentes 
números da qualidade de ensino no Estado do Paraná 
ao tempo em que o Senador do PMDB governou aquele 
Estado e registrou um trabalho inovador e qualificado 
na área do ensino e da educação. A esses índices da 
qualidade de ensino no Estado imagino que os seus 
sucessores devem ter dado continuidade, porque uma 
obra competente, uma obra correta deve prosseguir 
em benefício da sociedade. 

Então, queria cumprimentar o Senador Roberto 
Requião pelo que fez pela educação do seu Estado e 
que agora é reconhecido nacionalmente nessa pes-
quisa do Ipea. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em janeiro, 
em pleno recesso, na esteira dos problemas ocorridos 
com as próteses mamárias de origem francesa e ho-
landesa, o jornal Le Monde realizou uma reportagem 
sobre o alto número de cirurgias de implante de próte-
ses como essas em nosso País, considerando o Brasil 
como o “reino do silicone”.

Estima-se que, entre 2004 e 2010, entre 20 e 
25 mil mulheres tenham se submetido a cirurgias de 
implante de próteses mamárias, e, a grande maioria, 
por motivos estéticos.

Um número considerável dessas cirurgias foi re-
alizado com a utilização de próteses das marcas PIP 
e Rofil, que, se descobriu mais tarde, eram fabricadas 
com material de qualidade inferior, provocando sérios 
riscos à saúde das mulheres que realizaram esse tipo 
de implante, independentemente do motivo pelo qual 
se submeteram a essa cirurgia.

É necessário enfatizar que essas próteses entra-
ram no Brasil após a avaliação da Anvisa, e em outros 
países, como os Estados Unidos, organismos simila-
res concluíram, após testes, haver “razoável garantia 
de segurança e eficácia quando usados de acordo 
com a bula”.

Esse episódio nos faz refletir sobre os procedi-
mentos de vigilância sanitária que vêm sendo utilizados 
no controle de qualidade das próteses que são utiliza-
das em todo o mundo, E não apenas com relação às 
próteses mamárias, mas todas as próteses que são 
utilizadas para fins estéticos ou de reparação.

É preciso rever os mecanismos de aferição des-
ses produtos, durante sua fabricação ou importação, e 
também fazer o acompanhamento dos pacientes que 
realizam implantes.

No Brasil, existe uma proposta interessante e 
até pioneira da SBCP (Sociedade Brasileira de Cirur-
gia Plástica), que propõe a criação de um cadastro 
nacional que permita rastrear todos os implantes, cla-
ro, sem ferir a ética médica e os direitos do paciente. 
Essa proposta deveria ser apoiada por autoridades 
sanitárias, gestores públicos, imprensa e população.

Entendo que a criação do cadastro é uma manei-
ra de oferecer mais segurança a esse tipo de procedi-
mento, pois irá reforçar os mecanismos de vigilância 
e controle preventivos contra os efeitos adversos dos 
implantes, especialmente, como constatado em rela-
çao às proteses PIP e Rofil, que foram fraudadas de-
pois de terem sido vistoriadas pelos testes oferecidos 
para a Anvisa. 

Na sociedade brasileira, alguns grupos valorizam 
cada vez mais os aspectos estéticos do corpo, o que 
nos permite deduzir que esse tipo de cirurgia ainda irá 
aumentar nos próximos anos, com base nas estimativas 
de crescimento populacional e econômico. Da mesma 
forma, espera-se que melhore o atendimento às pes-
soas que sofrem mutilações por causa de doenças 
como o câncer de mama ou por acidentes. 

A Femama, Federação Brasileira de Instituições 
Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, constata que 
o Brasil não possui sequer dados sobre o número de 
mulheres que fizeram mastectomia e aguardam pela 
reconstituição da mama pelo SUS. Segundo Lauren 
Caleffi, da Femama, a falta de informações se deve ao 
não envio de dados das secretarias de saúde munici-
pais às secretarias de saúde estaduais. 

Para tratar das questões relativas aos problemas 
envolvendo as próteses de silicone das marcas PIP e 
Rofil e também para analisar sugestões como o ca-o ca-
dastro proposto pela Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Plástica, eu requeri à Comissão de Assuntos Sociais 
do Senado a realização de audiência pública, que será 
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realizada amanhã, e contará com a participação dos 
seguintes convidados:

– Dr. Dirceu Barbano – Diretor-Presidente da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA);

– Dr. José Horácio Aboudib, Presidente da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Plástica;

– Sr. Arlindo de Almeida – Presidente da Associação 
Brasileira de Medicina de Grupo (ABRAMGE); 

– Sr. Rodrigo Wobeto – Presidente da Associação das 
Vítimas deste silicone PIP;

– Dr. José Luiz Pedrini – Vice-Presidente da Socieda-
de Brasileira de Mastologia; 

– Maira Calef, Presidente da Femama. 

Espero, com a realização dessa audiência no âmti-
to da Comissão de Assuntos Sociais, contribuir para 
o debate sobre a segurança do implante de próteses 
no Brasil e para a busca de soluções adequadas para 
as mulheres que foram prejudicadas pela utilização 
das próteses defeituosas, que correm sérios riscos 
de rompimento.

Quero registrar aqui, Sr. Presidente, também, o 
apoio da Senadora Vanessa Grazziotin, do PCdoB do 
Amazonas, que havia proposto, no ano passado, uma 
audiência pública para o mutirão da reconstituição 
mamária, também no âmbito da Comissão de Assun-
tos Sociais; e do Senador Paulo Paim, Presidente da 
Comissão de Direitos Humanos, que também sugeriu 
uma audiência para debater a questão das próteses 
de silicone.

Numa ação conjunta dos três Senadores, deci-
dimos, no âmbito da Comissão de Assuntos Sociais, 
promover conjuntamente essa audiência pública para, 
com isso, economizar energia e também o esforço das 
próprias pessoas convidadas, que seriam as mesmas a 
voltarem à Comissão de Direitos Humanos ou a volta-
rem à Comissão de Assuntos Sociais para debaterem 
o mesmo assunto. 

Dessa forma, nós, Senadores, como a Senadora 
Vanessa Grazziotin, o Senador Paulo Paim e eu, esta-
mos colaborando para a racionalização dos trabalhos 
nesta Casa. 

Então, convido as pessoas que tiverem interes-
se de participar amanhã dessa audiência pública, já 
antecipando agradecimentos a todos os convidados, 
especialmente ao diretor-presidente da Anvisa, Sr. Dir-
ceu Barbano, com o qual, à época do recesso, conver-
samos a respeito desse sério problema. E é preciso a 
Administrações Pública dar explicações à comunidade 
a respeito para um processo de prevenção. 

Antes de passar para o próximo tema que diz 
respeito à questão da greve nas polícias militares, 
queria saudar os visitantes que estão aqui agora co-

nhecendo o plenário do Senado Federal: boas vindas a 
todos vocês, homens jovens e mulheres, boas-vindas, 
e aproveitem essa visitação ao Congresso Nacional. E 
faço isso em nome do nosso Presidente desta sessão, 
Senador Roberto Requião.

A recente greve dos policiais militares na Bahia 
e a possibilidade de que ela acontecesse em outros 
Estados da Federação, como já aconteceu – ou há o 
risco – no Rio de Janeiro, expôs a situação precária 
dos policiais de todo o País que, além de sobreviverem 
com baixos salários e sem estrutura para enfrentar a 
criminalidade, ainda convivem com o preconceito da 
sociedade. Esse episódio reacendeu também o deba-
te sobre a regulamentação da greve no setor público.

Num artigo publicado hoje, no jornal Folha de 
S.Paulo, Luiz Felipe Pondé descreveu e ilustrou de 
forma muito clara a situação discriminatória vivida 
pelos policiais civis e militares de todo o País perante 
a sociedade. O artigo dele se chama “A Polícia Inde-
fesa”. A sociedade também, de certa forma, está in-
defesa quando nós não valorizamos essa instituição e 
quando essa instituição permite que no seu seio ainda 
permaneçam aqueles elementos que deveriam estar 
fora dela, para preservá-la do rigor ético e da respon-
sabilidade, para preservar e ser de fato a guardiã da 
segurança da sociedade brasileira. 

Em síntese, nesse artigo ele fala sobre o fato de 
que os policiais não são bem vistos pelos demais ci-
dadãos. Isso é devido principalmente pelo fato de os 
policiais deterem o monopólio legítimo da violência. 
E, portanto, são raros os brasileiros que defendem 
a melhoria das condições salariais desses profissio-
nais, assim como acontece com outras categorias de
funcionários públicos, como médicos e professores.

Também são muitos os que se proclamam hu-
manistas ao defender invasores de terras, viciados 
em drogas, detentos e outras pessoas em situação de 
conflito com a lei, mas são poucos os que defendem 
os policiais pelos maus-tratos que sofrem pela própria 
sociedade, para quem arriscam a vida todos os dias, 
visando manter a sua segurança.

O articulista chama a atenção para o fato de 
que a polícia tem uma importante função social: ao 
manter a ordem e a liberdade entre os cidadãos. Ela 
assegura a justiça e sustenta – em última análise – a 
própria democracia.

E, portanto, solicito à Mesa a transcrição deste 
artigo na íntegra, nos anais desta reunião plenária.

Senhoras e Senhores Senadores,
O inciso sétimo do artigo 37 da Constituição Fe-

deral de 1988 concede o direito de greve aos servi-
dores públicos, na forma da lei. Mas a Constituição já 
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foi promulgada há 23 anos, e o Congresso Nacional 
ainda não aprovou a lei que regulamenta esse direito.

Há um debate muito forte sobre essa questão, 
com relação à essencialidade da prestação de servi-
ços públicos ao cidadão.

O renomado jurista Ives Gandra Martins, em seu 
livro Comentários à Constituição do Brasil, comenta 
esse artigo da Carta Magna, com as seguintes palavras: 

Tenho entendido que o direito de greve é 
limitado às garantias outorgadas à sociedade 
pela Constituição. O direito ao trabalho é maior 
que o direito de greve, e o direito do cidadão a 
ter serviço prestado por funcionário do Estado 
também é maior do que o seu direito de greve. 

Ninguém é obrigado a ser servidor públi-
co. Se o for, entretanto, deve saber que a sua 
função oferece mais obrigações e menos direi-
tos que na atividade privada. É que o servidor 
é antes de tudo um servidor da comunidade e 
não um servidor de si mesmo, sendo os seus 
direitos condicionados aos seus deveres junto 
à sociedade. 

É isso que escreve Ives Gandra Martins. 
Ou seja, de acordo com a interpretação desse 

jurista, a prestação de serviços públicos comporta é, 
antes de tudo, um dever dos servidores. 

A principal dificuldade para a elaboração de uma 
lei que regulamenta a norma constitucional que garante 
o direito de greve aos servidores públicos diz respeito 
à definição dos serviços essenciais que são prestados 
à população. 

São serviços dos quais a sociedade não pode 
prescindir, mesmo que os motivos da greve sejam váli-
dos e justos. Nesse contexto, gostaria de enfatizar que, 
em agosto do ano passado, foi aprovado na Comissão 
de Assuntos Sociais desta Casa o PLS nº 83 de 2007, 
de autoria do Senador Paulo Paim (PT– RS), que de-
fine os serviços essenciais que devem ser prestados 
à população, em caso de greve e estabelece as con-
dições para o exercício desse direito, que é legítimo 
dos trabalhadores, sejam do setor público ou privado.

Fui Relatora desse projeto na CAS, quando apre-
sentei emenda substitutiva que incluiu no rol das ativí-
dades essenciais que não podem ter a sua prestação 
interrompida os serviços de necropsia, liberação de 
cadáver e exame de corpo delito; o serviço de distribui-
ção de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde; as 
atividades policiais relacionadas à segurança pública 
e penitenciária; e os serviços de controle de tráfego 
aéreo. O Senador Aloysio Nunes Ferreira vem também 
trabalhando intensa e dedicadamente nesse tema.

O projeto inicial, de autoria do Senador Paulo 
Paim e do qual sou Relatora, previa apenas, como 
serviços essenciais, aqueles caracterizados como de 
urgência médica, necessários à manutenção da vida.

No substitutivo apresentado por mim também 
foram retirados os artigos 6º e 9º da proposição que, 
respectivamente, vedavam a interferência do Judiciá-
rio nas greves de servidores e impediam presença das 
Forças Armadas no controle de situações de greve. O 
meu relatório foi proferido antes do que aconteceu na 
Bahia. O que aconteceu na Bahia confirma a asserti-
va de que esse dispositivo deve ser mantido, uma vez 
que não há ainda na nossa legislação – por conta da 
omissão do próprio Congresso Nacional – uma regu-
lamentação definitiva sobre a questão da greve e das 
áreas essenciais que devem ser preservadas. 

As recentes situações de greve do setor público 
demonstraram que a presença dessas duas instituições 
é imprescindível para a manutenção da ordem. Atual-
mente, o projeto está na Comissão de Constituição e 
Justiça aguardando a designação de relator.

Portanto, solicito a atenção dos Srs. Senadores 
para que se agilize a tramitação dessa matéria. Os 
últimos acontecimentos demonstram a urgência de 
regulamentarmos a greve no serviço público.

O Brasil está se preparando para uma série de 
eventos internacionais de grande porte como a Rio+20, 
a Copa das Confederações, a Copa do Mundo, a Copa 
da Fifa, em 2014, e as Olimpíadas, em 2016.

Com muita honra concedo um aparte ao Senador 
Aloysio Nunes Ferreira.

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – 
SP) – Cara Senadora Ana Amélia, V. Exª sempre traz 
assuntos importantes que são tratados com muita pro-
priedade, com muita sensatez e com muita proprieda-
de, e o discurso de hoje à tarde não foge a essa regra. 
V. Exª faz bem em lembrar que o Congresso está em 
falta com o País, uma vez que, desde 1988, a Cons-
tituição vem reclamando a regulamentação do direito 
de greve do servidor público, no interesse do próprio 
servidor, porque nunca é demais lembrar que a ausên-
cia de regras para o exercício do direito, muitas vezes, 
dificulta esse mesmo exercício. E não foi por acaso 
que o Supremo Tribunal Federal resolveu estender a 
regulamentação, ou seja, as regras que disciplinam 
a greve no setor privado, ao setor público, provoca-
do por sindicatos de trabalhadores do serviço público 
que querem, efetivamente, ter regras para o exercício 
desse direito. Mas o Poder Executivo tem sua culpa no 
cartório porque, veja V. Exª que, desde 2010, está na 
Presidência da República um tratado internacional, um 
acordo, melhor dizendo, firmado no âmbito da Organi-
zação Internacional do Trabalho – o Brasil é signatário 
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desse acordo –, traçando normas para o exercício de 
greve no setor público. Esse é o objeto do acordo de 
que o Brasil é signatário. O Congresso Nacional ratificou 
esse acordo e, até agora, a Presidência da República 
não baixou o decreto implantando essas decisões no 
Brasil. Eu, no ano passado, fiz um requerimento de 
informações à Casa Civil, perguntando a quantas an-
dava essa providência que, de qualquer forma, seria 
admitida no Brasil, seria internalizada na nossa legisla-
ção por força da Constituição. Um tratado internacional 
ratificado faz parte do ordenamento jurídico interno. A 
resposta que recebi de um funcionário de 18º escalão 
foi o seguinte “estamos estudando”. Foi em 2010 que o 
Congresso ratificou, de modo que o Executivo também 
está atrasado em relação a essa matéria. Apenas o 
Judiciário, provocado é que, de alguma forma, legislou 
sobre o assunto, mas legislou precariamente, porque 
diz o Supremo que essa regulamentação se aplica ao 
servidor público no que couber. O que cabe e o que 
não cabe? Fica esse vazio.

A SRª. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Agra-
deço imensamente, Senador Aloysio Nunes Ferreira, 
especialmente as suas referências ao meu trabalho. 
De fato, foi boa a sua lembrança porque eu não estava 
a par dessa situação.

Cheguei aqui no ano passado como Senadora, 
e o senhor diz que a solicitação de informações é de 
2010, a respeito dessa convenção da OIT, que fala e 
trata da greve.

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – 
SP) – O Congresso Nacional ratificou os termos des-
sa convenção em 2010. Eu tive o privilégio de chegar 
aqui junto com V. Exª, em 2011. Em 2011, indaguei da 
Casa Civil acerca de onde andava esse processo. Por 
que não havia, até o ano passado, sido promulgado? A 
resposta foi essa a que me referi “estamos estudando”. 
Não sei até quando.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – É, en-
tão nós temos de cobrar também do Poder Executivo, 
porque se há já um acordo internacional, no âmbito 
da Organização Internacional do Trabalho, nós preci-
samos também fazer o dever de casa...

(Interrupção do som.)

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Agrade-
ço ao Senador Roberto Requião. Já estou encerrando. 
Agradeço também as suas palavras, Senador Aloysio 
Nunes Ferreira, e digo que não basta agora Governa-
dores se insurgirem contra a PEC nº 300. Penso que 
ela é um ponto de partida para discutir e reexaminar as 
questões relacionadas aos salários dos policiais milita-
res e também da polícia, porque o que a PEC propõe 
é pagar o salário equivalente ao do Distrito Federal. É 

evidente que, talvez, essa solução não seja viável do 
ponto de vista financeiro para a maioria dos Estados. 
No próprio Estado de São Paulo, o salário-base dos 
policiais militares é de R$2.400,00. No meu Estado, 
Senador Aloysio, é o penúltimo pior salário pago para 
policiais militares, R$1.350,00. Então é um valor real-
mente ínfimo se considerarmos os riscos que um policial 
militar corre para se tornar refém da criminalidade, que 
tem dinheiro para cooptá-lo para ter uma renda maior.

Claro que há bons policiais. E falo aí pela brigada 
militar do meu Estado, mais que centenária, quase bi-
centenária, em ‘que a maior parte do seu contingente 
são policiais dedicados à missão de proteger a socie-
dade gaúcha. Agora, não é possível continuar. Dos 
planos que o Governo fez, do PAC Segurança, o Pro-
nasci, só 64% de R$6 bilhões que estavam previstos, 
foram aplicados. Até o Bolsa Formação, que era uma 
ajuda de R$720,00 para auxiliar os policiais militares, 
uma espécie de uma complementação salarial, à guisa 
de uma formação melhor do policial, também não foi 
paga e foi suspensa. Então até isso. Tem que se rever 
como ajudá-los na questão habitacional, na questão 
educacional e em outros setores que possam com-
pensar essa aguda situação financeira em que vivem 
as corporações militares em todo o País. Não basta 
apenas dizer “não temos dinheiro, não vamos pagar”. 
É preciso encontrar, fazer com isso, Governador... O 
Senador Roberto Requião Governador do Estado do 
Paraná, vários ex-governadores estão aqui, e pode-
mos discutir, sim, uma alternativa para esta situação 
dos policiais militares e também civis, se for o caso, 
para que haja um fortalecimento da instituição de se-
gurança pública. 

Que possamos confiar nos policiais da mesma 
maneira que isso acontece nos países civilizados, 
preservando o direito do cidadão à segurança, já que 
pagamos muitos impostos e então temos o direito a 
essa segurança de qualidade, da mesma forma que 
devemos valorizar o trabalho dos policiais militares e 
civis do nosso País.

Muito obrigada, Senador Roberto Requião. Re-
novo os cumprimentos aos índices e às estatísticas de 
avaliação qualitativa da educação no seu Estado do 
Paraná que decorrem das políticas que V. Exª aplicou.

Parabéns, Senador. É isso que falta em todos os 
setores, inclusive na segurança pública.

Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/

PMDB – PR) – Passo a Presidência da Mesa ao Se-
nador José Agripino, pois, a partir deste momento, irei 
usar a palavra. (Pausa.)
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O Sr. Roberto Requião, deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. José 
Agripino.

O SR. PRESIDENTE (José Agripino. Bloco/DEM – 
RN) – Concedo a palavra ao Senador Roberto Requião.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Senador Agripino, que preside a Mesa neste momen-
to; Srs. Senadores; Srªs Senadoras, “a pior cegueira é 
a que acomete os que têm por dever ser os olhos da 
República”. Repito: “A pior cegueira é a que acomete os 
que têm por dever ser os olhos da República”. A frase 
não é minha, é antiga, data de 1669 e foi pronuncia-
da, em Lisboa, pelo Padre Antônio Vieira. O Senado 
Federal tem por dever ser os olhos da Federação e da 
República. Não é isso, Senador Aloysio?

Volto à tribuna para alertar a Presidenta Dilma, a 
quem novamente me dirijo, a respeito dos malfeitos do 
Sr. Bernardo Figueiredo na Direção-Geral da Agência 
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Espero, com 
isso, evitar que um grave erro seja cometido, como seria 
sua recondução ao cargo de Diretor-Geral da ANTT.

Confesso que, cada vez mais, sinto certa soli-
dão nessa busca de colaborar com a Presidenta e de 
cumprir meu dever de Senador. A base do Governo 
agiu como um rolo compressor impiedoso na última 
reunião da Comissão de Infraestrutura, na semana 
passada. Sob pressão cerrada da base do Governo, da 
qual penso fazer parte, a Comissão, em atitude rara, 
revogou decisão tomada por unanimidade e simples-
mente cancelou os depoimentos de algumas autorida-
des especialistas que avaliariam como o Sr. Bernardo 
Figueiredo exerceu o seu cargo de Diretor-Geral da 
ANTT. De nada adiantaram meus apelos em favor da 
prudência e da transparência, fui vencido. Fui vencido 
não pelos argumentos, não pela força da razão, mas 
pela força da unanimidade da base.

Quem, afinal, a base do Governo não quer ouvir 
sobre a gestão do Sr. Bernardo Figueiredo na ANTT? 
Não quer ouvir a Procuradoria-Geral da República. A 
Procuradoria, representada por um Subprocurador-
-Geral da República e por Procuradores Federais de 
vários Estados, procedeu à vasta e profunda investi-
gação da atuação do Sr. Bernardo Figueiredo como 
Diretor-Geral da ANTT em favor da famosa concessio-
nária privada América Latina Logística (ALL), empresa 
da qual o Sr. Bernardo Figueiredo se origina, em nome 
da qual assinou o contrato de concessão e cuja alta 
direção integrou. Como resultado das investigações, 
a Procuradoria-Geral da República concluiu pela ne-
cessidade de representar junto ao Tribunal de Contas 
da União (TCU) contra ambos, contra o Sr. Bernardo 
Figueiredo e contra a ALL. E, assim, o fez. Mas a base 

do Governo não quer ouvir a Procuradoria-Geral da 
República, pasmem V. Exªs, nem a oposição.

A base do Governo também não quer ouvir o Re-
lator da CPI do Sistema Ferroviário do Estado de São 
Paulo, Deputado Mauro Bragato. O Relator da mais 
ampla e profunda investigação legislativa já realizada 
sobre o Sistema Ferroviário do Estado de São Paulo 
possui informações importantes sobre a dilapidação 
do patrimônio público, perpetrada pela concessionária 
privada ALL, sob o manto protetor do poderoso Diretor-
-Geral da ANTT, Sr. Bernardo Figueiredo. O Deputado 
Mauro Bragato colocou-se à disposição para depor 
oralmente na Comissão de Infraestrutura do Senado, 
mas a base do Governo não quer ouvi-lo.

A base do Governo não quer ouvir ninguém! Ou-
vidos poucos e moucos... Prego no deserto, mas sigo 
pregando, porque minha consciência não me permite 
calar. Não fui eleito Senador da República para me 
omitir. Não sou cego, nem surdo, nem mudo. É meu 
dever, portanto, trazer os fatos ao conhecimento do Se-
nado a respeito do Sr. Bernardo Figueiredo. São fatos 
que, se houvessem sido seriamente considerados à 
época de sua primeira sabatina, já deveriam ter levado 
à rejeição de sua indicação para a importante função 
pública de Diretor da Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT).

Na época em que denunciei os fatos, eu não era 
Senador, eu era Governador do Paraná. Na condição 
de Governador do meu Estado, levei os fatos à Casa 
Civil da Presidência da República, mas foi como se eu 
não os tivesse levado até lá. O Sr. Bernardo Figuei-
redo, então Assessor da Casa Civil, foi, logo depois, 
indicado para o cargo de Diretor-Geral da ANTT. Seu 
mandato como Diretor-Geral da ANTT não tinha como 
dar certo, como, de fato, não deu certo ao menos para 
o Brasil. Deu certo, como se temia, para as concessio-
nárias privadas, das quais o Sr. Bernardo Figueiredo se 
origina, as quais ele representava diretamente quando 
era personagem privado e que continua representan-
do e beneficiando como dirigente público. É o que diz 
a Procuradoria-Geral da República, é o que diz a As-
sembleia Legislativa de São Paulo. É um típico caso 
de agente público-privado, um agente flex, para usar 
uma palavra comum no momento.

Já apresentei alguns desses fatos da tribuna do 
Senado por três ocasiões, mas, ao que parece, eles 
não provocaram a devida reflexão no Governo, tanto é 
que nos encontramos diante da possibilidade concreta 
de o Sr. Bernardo Figueiredo ser reconduzido ao car-
go de Diretor-Geral da ANTT, uma curiosa premiação 
pelos seus malfeitos.

Eu mesmo fui testemunha da atuação do Sr. Ber-
nardo Figueiredo em favor da ALL. Em 2007, quando 
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era Governador do Paraná, recebi na residência oficial 
do Estado o então Ministro do Planejamento, Paulo 
Bernardo, e o Sr. Bernardo Figueiredo Gonçalves de 
Oliveira, à época assessor da Casa Civil da Presidên-
cia da República. Os fatos relativos àquela visita e as 
consequências que dela derivaram foram por mim re-
latados em representação que fiz ao Procurador-Geral 
da República. Trata-se de outra representação, anterior 
àquela a que fiz referência há pouco com respeito a 
fatos diversos.

Já fiz referência ao fato nesta tribuna no ano 
passado e entreguei cópia da representação à Presi-
dência da Comissão de Infraestrutura do Senado, em 
reunião em que se iniciou a discussão sobre a pro-
posta de recondução do Sr. Bernardo Figueiredo. Na 
representação que fiz ao Ministério Público Federal, 
anexei informações biográficas e das atividades pú-
blicas e privadas do Sr. Bernardo Figueiredo. Há uma 
simbiose entre as atividades públicas e privadas do 
Sr. Bernardo Figueiredo: uma convive na dependên-
cia direta da outra.

As informações que aqui relato foram colhidas do 
curriculum vitae que o Sr. Bernardo Figueiredo apre-
sentou a este Senado em outubro de 2008, quando 
sabatinado para ocupar o cargo de Diretor-Geral da 
Agência Nacional de Transportes Terrestres. Seu cur-
rículo dá notícias de que, entre 1992 e 1994, Bernardo 
era consultor, tendo prestado serviços para a TCI – Con-
sultoria e Planejamento Internacional, especializada 
em captação de recursos nacionais e internacionais.

Em 1994, o consultor Bernardo Figueiredo in-
gressa na Rede Ferroviária Federal (RFFSA), onde fica 
por um ano como Chefe de Gabinete do Presidente 
da estatal. Para fazer o quê? Diz o seu currículo: ela-
borar o Plano de Saneamento Financeiro e Gerencial 
da Rede e elaborar os Estudos Preliminares de sua 
Desestatização. Ah, são os famosos “saneamentos” 
preliminares às privatizações das estatais no governo 
Fernando Henrique Cardoso!

Tendo arquitetado o lesivo modelo de privatização 
da RFFSA no governo Fernando Henrique, Bernardo 
Figueiredo volta ao mercado, para assumir a presidên-
cia da empresa privada Interférrea. Para fazer o quê? 
Diz o seu currículo: elaborar a Avaliação Econômico-
-Financeira e o Plano de Negócios para as Malhas da 
Rede, negociar a participação da empresa no Grupo 
Controlador da Malha Centro Leste da Rede e no 
Grupo Contolador da Malha Sul da Rede e participar 
da estruturação das concessionárias Ferrovia Centro 
Atlântica (FCA) e Ferrovia Sul Atlântica (FSA), hoje 
América Latina Logística (ALL). Como representante 
da Interférrea, foi membro do Conselho de Adminis-
tração de ambas as concessionárias.

Ou seja, a serviço do mercado, o consultor foi 
para o Estado para preparar a RFFSA para ser priva-
tizada. Em seguida, volta ao mercado para preparar 
as suas empresas para adquirir a RFFSA, segundo o 
modelo que ele próprio havia preparado, um caso de 
extremo sucesso, sem dúvida.

Como formatou a privatização de maneira interes-
sante, Bernardo Figueiredo viu sua obra e achou que 
ela estava tão boa, que deveria ele próprio participar 
da privatização, talvez para lucrar com ela.

No leilão da Malha Centro Leste, a Interférrea 
do Sr. Bernardo Figueiredo arrematou 7.080 km de 
ferrovias, envolvendo os Estados de Minas Gerais, de 
Goiás, do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, da Bahia 
e de Sergipe e o Distrito Federal. No empreendimen-
to milionário, a sua Interférrea consorciou-se com as 
empresas CSN, Mineração Tacumã, Tupinambarana, 
Railtex, Gruçaí, Ralph Partners e Judori Participações. 
Algumas delas, como se sabe, são empresas off sho-
re, para as quais, mais tarde, vendeu as suas ações.

O leilão foi arrematado por R$317 milhões, 
em1997, tendo a Interférrea participação de 12,5% 
(R$40 milhões), Senador Agripino. Vencido o leilão, os 
integrantes do consórcio, Interférrea incluída, constitu-
íram uma sociedade por ações denominada Ferrovia 
Centro Atlântica (FCA), da qual o Sr. Bernardo Figuei-
redo foi membro do Conselho de Administração. Note-
-se que está, agora, jogando no campo da privatização.

No leilão da Malha Sul da Rede Ferroviária Fe-
deral (RFFSA), a Interférrea arrematou 6.586km, dis-
tribuídos pelos Estados do Paraná, de Santa Catarina 
e do Rio Grande do Sul. Seus parceiros no consórcio 
eram as empresas Gruçaí, Judori, Ralph Partners e 
Railtex International, algumas delas off shore, para 
as quais, depois, vendeu as suas ações.

A Malha Sul foi arrematada por R$217 milhões, 
sendo a Interférrea proprietária de 17,5% (R$38 mi-
lhões). Vencido o leilão, as empresas consorciadas 
constituíram sociedade por ações, denominada Fer-
rovia Sul Atlântico (FSA), que é a hoje famosíssima 
América Latina Logística (ALL).

Quer dizer, em um ano, o ex-consultor vira fun-
cionário público e arquiteta a privatização da Rede 
Ferroviária Federal; no ano seguinte, torna-se sócio 
das empresas beneficiadas pela privatização por ele 
planejada.

Em 1999, no segundo mandato de FHC, a de-
senvoltura anfíbia do Sr. Bernardo Figueiredo levou-o 
a estruturar o lobby das concessionárias privadas, a 
poderosa Associação Nacional dos Transportadores 
Ferroviários (ANTF). E para quê? Sabe-se que um lo-
bby no Brasil tem mil e uma utilidades. No caso do Sr. 
Bernardo Figueiredo, o que ele queria era um assento 
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na Comissão Federal de Ferrovias (Cofer), responsável 
pelo marco regulatório das ferrovias, como diz o seu 
currículo. A Cofer é a antecessora da ANTT. Na Cofer, 
aliás, engendrou-se a ANTT.

Ou seja, ele, que estruturou a privatização como 
agente púbico e participou da privatização como agente 
privado, volta ao Estado, agora para estruturar o órgão 
de fiscalização dos contratos que ele criou como agen-
te público e assinou como agente privado.

O PT chega ao poder. No primeiro governo do PT, 
Bernardo Figueiredo, o flex, logo se dá bem. Volta ao 
aparelho de Estado, onde tinha modelado a privatiza-
ção, da qual se beneficiou diretamente logo em seguida. 
E vai logo ser diretor-financeiro da Valec – Engenharia 
Construções e Ferrovias S/A, em companhia do famoso 
Dr. Juquinha, defenestrado por Dilma na faxina ainda 
em curso, inconclusa, espera-se.

A Valec é aquela empresa que movimenta bilhões, 
que superfaturou escandalosamente obras, trilhos e 
serviços; aquela empresa que apresenta a interessan-
te marca de 250 comissionados, num universo de 370 
funcionários, comissionados que, segundo se diz, são 
indicados por consultoras e empreiteiras, comissiona-
dos que formam o preço das obras que as empreiteiras 
vão realizar. Era um ambiente propício para Bernardo 
Figueiredo exercer sua arte. Isso se deu no primeiro 
governo do PT.

Sr. Presidente Agripino, vou precisar de um tem-
pinho a mais. Tenho três minutos e acho que vou pre-
cisar de um pouco mais que isso. Peço, nesse sentido, 
nesta segunda-feira, a benevolência da Mesa.

O SR. PRESIDENTE (José Agripino. Bloco/DEM 
– RN) – V. Exª a terá.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 
– Na Valec, Bernardo fica até 2005. Fazendo o quê, 
Senador Aloysio? Vamos ao seu currículo: elaborando 
e coordenando o Plano de Revitalização das Ferrovias. 
Ah! Logo ele! Revitalizar as ferrovias que as suas em-
presas dilapidaram, saquearam, desde 1997, ano da 
privatização, privatização que ele modelou!

Mas a Valec era um tanto periférica para o talento 
articulador de Bernardo Figueiredo. Em 2005, o PT o 
traz para o centro do poder: o Ministério do Planeja-
mento. Vai trabalhar com outro Bernardo, o Paulo, então 
Ministro do Planejamento. Para fazer o quê? Diz o seu 
currículo: Gerente de Projeto do Programa de Parceria 
Público-Privada, figurando entre suas atividades a de 
elaborar os Estatutos Preliminares para inclusão da Va-
riante Guarapuava – Ipiranga no Programa de Parceria 
Público-Privada. Obra de interesse de quem? Améri-
ca Latina Logística (ALL), a empresa que estruturou, 
a empresa que dirigiu, a empresa que representou na 
assinatura do contrato de concessão em 1997.

A escalada de Bernardo Figueiredo ainda teria 
capítulos gloriosos. Do Ministério do Planejamento, 
foi alçado à Casa Civil da Presidência, em 2005, para 
trabalhar com o Ministro José Dirceu, ocupando a 
Assessoria Especial da Sub-Chefia de Articulação e 
Monitoramento, tendo permanecido no cargo até ser 
indicado para a direção-geral da ANTT, em 2008.

Foi então que nossos caminhos se cruzaram. Eu 
não o conhecia, nem tinha ouvido o seu nome antes. 
Recebi-o em audiência na residência oficial do governo 
do Paraná. Ele acompanhava o Ministro do Planeja-
mento Paulo Bernardo, que havia solicitado a reunião. 
Ambos propuseram a minha aquiescência à indigesta 
PPP em favor da ALL no trecho ferroviário Guarapu-
ava-Ipiranga. Quando percebi o sentido da proposta, 
pedi-lhes que se retirassem da residência do governo.

Interrompi abruptamente a audiência.
Os resultados e desdobramentos da famosa visita 

dominical são sobejamente conhecidos do Senado e 
do Brasil Eu mesmo alertei o governo sobre a proposta 
indecorosa e não republicana para realização de uma 
obra no Paraná.

E, incrivelmente, mesmo depois de eu ter relata-
do ao Governo Federal uma parte dos fatos que agora 
trago ao conhecimento do Senado, o Sr. Bernardo Fi-
gueiredo foi indicado em 2008 para o cargo de Diretor-
-Geral da ANTT.

O resultado de sua gestão, Senador Agripino, é 
aquele descrito pela Procuradoria Geral da República 
ao Tribunal de Contas da União; é aquele descrito no 
Relatório da CPI do Sistema Ferroviário do Estado de 
São Paulo; é aquele presente nas inúmeras sentenças 
da Justiça Federal em todo o País. O resultado é um 
desastre. Mas um desastre em que a sociedade per-
de, e alguns oligopólios e monopólios ganham muito, 
mas muito dinheiro mesmo.

Pois que me perdoe a base do Governo. Se foi 
um erro conduzir à direção geral da ANTT um cidadão 
com o perfil e os propósitos do Sr. Bernardo Figuei-
redo, se este erro ficou patente por sua gestão de-
sastrosa, é inadmissível que ele seja reconduzido de 
afogadilho, no atropelo, imprudentemente. Seria uma 
inominável irresponsabilidade, que, espero, o Senado 
Federal não cometa.

Afinal, em 2008, mercê do currículo – ou folha 
corrida – do Sr. Bernardo Figueiredo, já se podia ante-
ver claramente que rumos imprimiria à ANTT.

Mas os Senadores foram cristãos esperançosos. 
Imaginavam, talvez, candidamente, uma conversão, 
tal qual Saulo de Tarso no Caminho de Damasco? 
Não ocorreu.

Pois bem, não houve conversão. Quem dirigiu a 
ANTT foi o velho agente privado Bernardo Figueiredo. 

FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL724



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 14 02501

Submeteu-a, amordaçou-a, impediu que funcionasse 
em defesa da sociedade. Agora, quer o Senado pre-
miá-lo, reconduzindo-o ao cargo, ignorando para tanto 
todos os fatos que exigem que se não o faça?

Que me perdoe a base do Governo, da qual faço 
parte, mas o Senado não pode deixar de considerar 
a Representação da Procuradoria Geral da Repúbli-
ca contra a ANTT ao Tribunal de Contas da União n° 
16848-2011-1, que diz que:

Na falta de efetivo controle, as concessio-
nárias como que se apropriam do negócio do 
transporte ferroviário de carga como se fosse 
próprio; fazem suas escolhas livremente, se-
gundo os seus interesses econômicos.

O quadro é de genuína captura, em que 
o interesse privado predomina sobre o inte-
resse público.

Senador, mais uma vez, peço a concessão de um 
tempo a mais. Será rápido daqui para frente.

Tendo em vista o “currículo” do Sr. Bernardo Fi-
gueiredo – que alguns Senadores, para o meu espanto, 
celebram e incensam –, nada mais natural que, sob 
sua gestão, a ANTT, presumivelmente o instrumento 
de controle público sobre o capital privado (ou de re-
gulação, se preferirem), seja absolutamente anulado. 
E que, como resultado, tenhamos uma “genuína cap-
tura, em que o interesse privado predomina sobre o 
interesse público”, como denuncia a Procuradoria Ge-
ral da República.

Não se trata, no caso, portanto, de incompetência 
do Sr. Bernardo Figueiredo, mas de cabal demonstra-
ção de sua lealdade com os interesses privados que 
lhe alçaram ao cargo. É uma disciplinada raposa cui-
dando do galinheiro.

Hoje, como ontem e como anteontem, o Sr. Ber-
nardo Figueiredo serve coerentemente ao mesmo se-
nhor, o capital privado. Ou, se preferirmos uma visão 
bíblica, a Mamon.

Ora, dirá, talvez, a base do Governo: o Requião 
exagera, toma conclusões suas como se fossem do 
Ministério Público Federal, carrega nas tintas.

Não! Decididamente, não!
Veja, Presidente Dilma, o que diz a Procuradoria 

Geral da República sobre o acumpliciamento do Sr. 
Bernardo Figueiredo com a empresa da qual foi sócio 
e alto dirigente, a ALL: 

Pois bem, se a concessionária dilapida 
– ela própria – ou abandona bens públicos 
arrendados, descumprindo durante mais de 
uma década cláusulas de contrato adminis-
trativo, por certo a agência reguladora tomou 
providências e exigiu soluções?

Segue a Procuradoria Geral da República: 

Não. Nada fez até agora. Não aplicou 
multas, não denunciou o contrato, não exigiu 
investimentos quaisquer para a restauração 
ou reposição da estrutura e superestrutura, 
bem como dos bens móveis e imóveis afetos 
ao transporte ferroviário.

Dos 28 mil quilômetros de ferrovias entregues 
em concessão – ah, as concessões! Falamos dela 
novamente agora na questão dos aeroportos – ao ca-
pital privado, com farto apoio dos fundos de pensão e 
do BNDES, hoje estão em operação menos de 10 mil 
quilômetros. Uma tragédia para um País que precisa 
desenvolvimento!

E qual a causa do desastre? 
Eis a causa, segundo a Procuradoria Geral da 

República: “...a política de total conivência e omissão 
da ANTT”. Ou seja, a Procuradoria Geral da República 
não diz que os malfeitos do Sr. Bernardo Figueiredo 
são acidentais, ocasionais, aleatórios, desconectados, 
carentes de uma orientação. Não! Diz que desvendou 
uma “política de total conivência e omissão da ANTT 
com relação ao abandono, destruição, invasão e mal-
baratamento dos bens públicos e, consequentemente, 
do transporte ferroviário como alavanca do desenvol-
vimento regional e nacional”. São palavras da Procu-
radoria Geral da República.

É a política da raposa na gestão do galinheiro! 
E é a raposa que a base do Governo, com o silêncio 
obsequioso e alegre até agora – perdoem-me a refe-
rência – do PSDB, principal partido de oposição, pois 
assim se comportou na reunião de infraestrutura, quer 
reconduzir à direção-geral da ANTT, como que dizendo 
ao País e ao interesse público: E eu com isso? E eu 
com isso? Pois eu me importo! Nós nos importamos, 
não é, Presidenta Dilma? Nós somos o Governo da 
limpeza, da transparência e da faxina.

Quero dizer, ainda, algumas palavras sobre o 
modus operandi do Sr. Bernardo Figueiredo. 

Bernardo Figueiredo age assim: não fiscaliza, 
nem deixa fiscalizar.

A Procuradoria Geral da República constatou 
ainda que o Sr. Bernardo Figueiredo impede que os 
funcionários da ANTT multem a ALL e outras conces-
sionárias privadas. E quando, provocada pelo Minis-
tério Público ou pelo povo em ação popular, a ALL é 
condenada, Bernardo ousadamente obstaculiza o cum-
primento das penalidades contra sua antiga empresa.

Por fim, um fato novo, mas não uma novidade. 
Em 19 de dezembro do ano passado, em São Paulo, 
enquanto o nome do Sr. Bernardo Figueiredo era en-
caminhado ao Senado para deliberação de sua recon-
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dução ao cargo de Diretor Geral da ANTT, a Justiça 
Federal livrava o País de um prejuízo imenso que o 
referido cidadão causaria, determinando a suspensão 
de uma negociata entre a ANTT e a ALL no valor de 
R$600 milhões.

Fazendo ouvidos de mercador aos protestos do 
DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura e 
Transportes e à recomendação do Ministério Público 
Federal, o Sr. Bernardo levou adiante um estranho 
negócio que envolvia a “substituição” de 2.375 vagões 
pertencentes ao DNIT, responsável pelo material ro-
dante da antiga Rede Ferroviária Federal, por 1.116 
vagões oferecidos pela ALL.

Trago também ao conhecimento do Senado o 
relatório da CPI constituída na Assembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo para “apurar a atual situação 
do sistema ferroviário do Estado de São Paulo”, que 
conclui pela leniência da ANTT em relação ao seu 
dever de fiscalizar a ALL e sugere a extinção do con-
trato de concessão. O relatório, de lavra do Deputado 
Mário Bragato...

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP. 
Fora do microfone.) – Mauro.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – 
PR) – ... Mauro Bragato, do PSDB, não teve qualquer 
resultado prático.

Que se corrija, então, na Taquigrafia, todas as 
vezes em que tratei Mauro por Mário.

O Sr. Bernardo Figueiredo recebeu o relatório da 
CPI e fez o que sempre faz quando se trata de exercer 
o seu dever-poder de Diretor Geral em relação à ALL, 
empresa da qual era sócio: nada, absolutamente nada.

Esses os fatos, para não me alongar.
Espero que o Senado da República não fique ge-

nuflexo diante de tanta barbaridade. Seria uma desonra 
para o Senado e para todos nós Senadores.

De minha parte, não me omito. Vou transformar 
todos esses pronunciamentos e vou digitalizar todos 
os documentos que levei ao conhecimento da Comis-
são de Infraestrutura em um CD, que será enviado 
a todas as bibliotecas públicas do Brasil, a todas as 
secções da Ordem de Advogados do País. Dessa for-
ma, juntamente com meus discursos, quero eternizar 
o meu protesto, para que, amanhã, não se negue que 
o Senador do Paraná, Roberto Requião, acreditou na 
intenção de limpeza da Presidenta Dilma e trouxe ao 
Senado da República dados suficientes para que a 
ANTT não se transformasse outra vez naquilo que é 
hoje, uma agência a favor dos interesses privados de 
algumas empresas que foram criadas do lado público e 
do lado privado, com a participação de seu atual diretor.

Muito obrigado pela tolerância, Senador Agripino.

O SR. PRESIDENTE (José Agripino. Bloco/DEM 
– RN) – Convido o Senador Roberto Requião a reas-
sumir a Presidência, por favor.

O Sr. José Agripino deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Roberto 
Requião.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Pela ordem de inscrição, concedo a pa-
lavra ao Senador Agripino – com a mesma tolerância de 
que fui objeto, quando V. Exª presidia a Mesa, Senador.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Obrigado, Presidente Requião.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, é importante fa-
lar depois de V. Exª, Presidente, porque assistimos, no 
ano que passou, à demissão de seis ministros por de-
núncia de corrupção e, já neste ano, a mais um. Sete 
ministros. E a Presidente substitui os demitidos por in-
dicados pelo mesmo partido, sem haver qualquer tipo 
de investigação, porque as comissões parlamentares 
de inquérito são evitadas, são castradas pela ação do 
Governo. Portanto, as responsabilidades não são apu-
radas e, portanto, punição alguma pode ser aplicada. 
Logo, Senador Aloysio, pode-se dizer que esse Gover-
no convive com a improbidade e com a impunidade. 

Ao que estamos assistindo? A um discurso gravís-
simo, em uma segunda-feira, antevéspera de Carnaval. 

Pronunciado por quem? Por um Senador – e já 
não é a primeira vez que se elege Senador – e ex-
-Governador – e não o foi por uma vez só – de um 
dos mais importantes Estados da Federação, que é 
o Estado do Paraná, num discurso escrito – ele não 
fez improviso, fez discurso escrito. E, mais do que um 
discurso escrito, ele anuncia que vai fazer um CD e 
distribuí-lo pelas agências que possam fazer justiça e 
se responsabilizar pela probidade neste País. E res-
ponsabilizando quem? O indicado da Presidência da 
República para ocupar uma agência reguladora, a 
ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. 
São denúncias circunstanciadas, com fatos, conclu-
sões, antecedentes e consequências.

Senador Roberto Requião, o discurso de V. Exª 
tem de ser levado na devida conta, e o meu partido 
o fará; eu asseguro a V. Exª que o meu partido o fará. 
Mas acho que as denúncias de V. Exª têm de ser objeto 
da reflexão do PMDB de V. Exª, do PSDB, do PT, de 
todos os partidos políticos que têm responsabilidade 
sobre a administração pública, sobre a lisura na vida 
pública deste País, independentemente de serem go-
verno ou de serem oposição.

V. Exª, no seu discurso, por várias vezes, repe-
tiu fazer parte da base, repetiu confiar na Presidente 
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Dilma, mas chamou atenção para os fatos que estava 
denunciando, pedindo a atenção da Presidência para 
que amanhã não fosse obrigada a tentar demitir quem 
não pode demitir, porque, na hora em que o dirigente 
da ANTT for aprovado pelo Senado, ganhará o manda-
to. V. Exª denuncia esses fatos antes da assunção do 
cargo e da votação pelo Senado que vai sacramentar 
a indicação da Presidente, que teria a obrigação de 
pelo menos ter ouvido os argumentos de V. Exª.

V. Exª está fazendo um alerta para dizer que V. 
Exª não convive com a improbidade nem com a im-
punidade e pede a atenção e a solidariedade de seus 
pares. Com a atenção do meu partido, com os votos 
democratas, V. Exª pode estar certo de que vai contar.

Nós vamos ouvir, evidentemente, o contraditório – 
V. Exª colocou aqui fatos gravíssimos –, vamos ouvir o 
indicado, ele terá evidentemente o direito à defesa – é 
do regime democrático –, e nós vamos fazer um juízo 
de valores com relação à indicação e à efetivação ou 
não da indicação da Presidente.

Agora, de qualquer maneira, fica um fato evi-
denciado: este Governo já demitiu sete Ministros de 
Estado por corrupção.

V. Exª, numa segunda-feira, antevéspera de car-
naval, faz uma denúncia gravíssima para a indicação 
de um dirigente que não vai ser nomeado, mas elei-
to dirigente de uma agência reguladora de transpor-
tes, uma agência que tem sob sua responsabilidade 
imensos valores, imensos objetivos e o bem-estar do 
povo do Brasil.

De modo que quero iniciar estas minhas palavras 
com esta observação, com esta preocupação e com 
este compromisso.

Mas queria também, Senador Aloysio, enquanto 
ouvia o discurso escrito do Senador Roberto Requião, 
discurso escrito para ser distribuído para quem quiser, 
eu acho que, amanhã, a manchete do Jornal do Se-
nado pelo menos deveria ser “Alerta de Requião sobre 
indicado para a ANTT”. Alerta do Senador Requião 
(PMDB – PR) – o PMDB é o segundo maior partido da 
base de sustentação do Governo – para que o Palácio 
do Planalto lesse e se detivesse nas argumentações 
que ele usa, para ver se vai insistir ou não na indica-
ção, para que a gente saiba se ele vai – o Governo – 
insistir ou não ou se vai substituir.

Senador Requião, já houve caso de indicado, 
aqui, para a agência reguladora que, diante de suspei-
tas e denúncias, teve o nome retirado. Não terá sido 
a primeira vez. Diante das denúncias escritas que V. 
Exª coloca, se o Governo quiser realmente promover 
pelo menos uma reflexão madura sobre a indicação, 
deveria pedir um tempo, como fez o nosso saudoso 
ex-colega Itamar Franco, no episódio de Hargreaves, 

que era Chefe da Casa Civil. Objeto de denúncias, 
ele foi afastado temporariamente do cargo para que 
as investigações acontecessem. Depois, inocentado, 
ele voltou.

O Governo deveria fazer pelo menos isso. Mas 
ouvir V. Exª, ouvir o partido de V. Exª para que o Brasil 
não ficasse, Senador Aloysio, com a suspeita de que 
convive sim com a improbidade.

Essa história de faxina é conversa fiada da boca 
para fora. Conversa de quem não merece credibilida-
de. E aí é onde quero entrar.

Eu estava lendo, enquanto ouvia atentamente 
o discurso do Senador Roberto Requião, na Internet, 
as últimas notícias. Há uma manchete nos principais 
portais da Internet no Brasil: “Força Federal perma-
nece na Bahia”.

Bem, graças a Deus, as greves das PMS da 
Bahia e do Rio de Janeiro que se esboçaram – e eu 
não sei se vão ou não se acentuar – vão ser contidas 
e o Carnaval vai acontecer para o bem do Brasil. Ago-
ra, eu acho que é preciso fazer uma avaliação madura 
sobre o que está acontecendo, porque este assunto 
não está encerrado, mas não está encerrado mesmo. 
O fogo de monturo está se bulindo. Fogo de monturo, 
Senador Vidal, para nós, nordestinos, é uma palavra 
conhecida, mas, para aqueles que estão nos vendo e 
nos ouvindo, talvez não seja claro. Monturo é – digamos 
– um lixeiro e fica aquele foguinho por baixo do lixeiro, 
abafado pelos galhos, pela matéria orgânica em cima, 
mas o foguinho não se apaga e, a qualquer momen-
to, pode explodir. É o que, na minha percepção, está 
ocorrendo com a situação das PMs. Não fosse isso, o 
Ministro da Justiça não teria acertado com os Gover-
nadores Jacques Wagner e Sérgio Cabral a presença 
da Força Federal na Bahia e no Rio de Janeiro. Por 
quê? Porque não há segurança de que as PMs este-
jam satisfeitas com o desfecho. Não estão satisfeitas 
por quê? Porque não houve entendimento. Não houve 
entendimento em torno de quê?

Senador Aloysio Nunes Ferreira, V. Exª conhece 
o ditado popular “Quem pariu Mateus que o embale”? 
É a velha história. Foi o que aconteceu.

Senador Vital, V. Exª sabe como é que começou 
a PEC 300? Começou depois do dia 9 de novembro 
de 2009. Sabe o que aconteceu em 9 de novembro de 
2009? Eu já era Senador. As Polícias Militares e Corpos 
de Bombeiros do Brasil inteiro sempre reivindicaram 
aumento salarial, mas a única que teve o atendimento 
a seu pleito foi a PM de Brasília, Distrito Federal, que 
é paga por quem? Pelo Governo Federal. Que emite 
dinheiro? Emite. Vive como os Estados vivem de ICMS, 
de Fundo de Participação, de royalties, etc.? Não. Pode 
emitir letras do Tesouro. Pode mandar emitir dinheiro 
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na Casa da Moeda. E o Presidente Lula foi a um giná-
sio de esportes aqui, em Brasília, para anunciar o piso 
de R$4 mil por mês. Ótimo! Maravilha! Eu bato palmas 
para os policiais militares de Brasília. Mas ele disse, 
naquela oportunidade, no discurso demagógico que 
fez – está gravado –, que, a partir daquele momento, 
reivindicações semelhantes ou movimentos seme-
lhantes iriam ocorrer pelos Estados do Brasil inteiro. 

Claro! Ele próprio, ele podia pagar, para ele pa-
gar R$ 4 mil à Policia Militar de Brasília, que é paga 
pela União, conforme Constituição Federal, é possível. 
Agora, um estadista tem a obrigação de avaliar as ati-
tudes que tomam e as suas consequências. Ele pen-
sou nos Estados? Pensou coisa nenhuma. Pensou no 
“bilhareco” pessoal e disse mais, que a partir de agora 
vão ocorrer pressões pelos restantes dos Estados do 
Brasil. Daí começou a PEC 300.

Evidente, o Presidente deu a senha. A força fe-
deral está presente da Bahia, está presente no Rio de 
Janeiro. E vai sair e vão ficar as polícias militares nos 
Estados entregues ao orçamento do Rio Grande do 
Norte; da Paraíba, de Vital do Rêgo; de São Paulo, de 
Aloysio Nunes; do Paraná, de Roberto Requião; que 
eu não sei se vão poder ou não pagar. Mas o Presi-
dente da República deu a senha, incitou e, evidente-
mente, os Congressistas que têm a responsabilidade 
de falar pelo povo do Brasil se reuniram e elaboraram 
uma PEC, a PEC 300, que cria uma coisa que agora 
é obrigação do Governo. Quem pariu Mateus tem a 
obrigação de embalá-lo. Tem uma fórmula, sim, de se 
atender às policias militares que têm, evidentemente, 
todo o direito de reivindicar. 

Segurança no Brasil é hoje um problema seriís-
simo, tão sério quanto a saúde, quanto à educação, 
porque aflige o povo do Brasil inteiro, de Norte a Sul, 
de Leste a Oeste. A questão da segurança tem que ter 
uma solução, e a solução passa pelo Fundo Nacional 
de Segurança.

A Paraíba do Senador Vital do Rêgo, com certeza, 
se for pagar R$4 mil de piso salarial para os policiais 
militares e bombeiros vão ficar fora da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal, não tem nem dúvida. A União não 
tem LRF; a União não tem Lei de Responsabilidade 
Fiscal, então Lula pôde fazer o que quis e não mediu 
as consequências, quis apenas fazer o brilho, posar 
para plateia sem pensar no País e do day after.

Só que agora, assim, como botou a força nacio-
nal no Rio de Janeiro e na Bahia tem obrigação de 
sentar-se à Mesa, para discutir o Fundo Nacional de 
Segurança. Criou o problema e agora tem que embalar. 

Senador Requião, criou o problema. Quem criou 
o problema foi o ex-Presidente Lula! Foi ele quem con-
cedeu – ótimo, maravilha, meu aplauso renovado – R$4 

mil para os policiais de Brasília e disse que, daqui para 
frente, essa reivindicação iria acontecer Estado por Es-
tado. E não deu outra! É o produto da PEC 300. São 
as greves que se sucedem em toda parte. 

Só tem uma saída: criar o Fundo Nacional de 
Segurança, com a participação expressiva de quem 
pariu Mateus, que é o Governo Federal, que foi quem 
deu a partida, tomou a iniciativa e criou o problema! 
Ou alertou para o problema, que agora precisa ter so-
lução, que todos nós brasileiros esperamos que venha 
a acontecer.

Ouço, com muito prazer, o Senador Vital do Rêgo. 
O Sr. Vital do Rêgo (Bloco/PMDB – PB) – Se-

nador Agripino, é com imensa satisfação que quero 
partilhar com V. Exª uma preocupação já externada 
por mim desta tribuna, na semana passada, falando 
a respeito da greve dos servidores públicos da Polícia 
Militar e do Corpo de Bombeiros da Bahia. Fiz algumas 
avaliações que, na sua maioria, se coadunam com o 
pronunciamento de V. Exª. Hoje, voltarei à tribuna para 
falar novamente a respeito de uma pauta que quero le-
var para o nosso partido, Presidente Requião. Trata-se 
de uma pauta que o PMDB deverá assumir, porque é 
uma discussão clara no Parlamento de um sistema de 
segurança pública no Brasil. Em conversa com o Líder 
Renan, nós já tratávamos desse assunto. A PEC 300 
está esculpida nesse sistema que devemos elencar, no 
Parlamento, no Congresso Nacional, como prioridade. 
Confesso a V. Exª que, para efeitos imediatos, a greve 
dos servidores públicos da Bahia foi solucionada, mas 
o assunto não foi resolvido. E a greve, que poderia se 
alastrar no Rio de Janeiro, foi apascentada por con-
ta de uma terapêutica imediata que teremos agora: o 
carnaval. Então, precisava-se fazer alguma coisa e se 
usou toda a engenharia para conseguir, inclusive de 
comunicação também. Bom, feitas essas avaliações 
positivas, vou-me permitir apenas discordar de V. Exª 
quando disse que o Presidente Lula havia criado o 
problema. Não! Ele apontou a solução. Ele enfrentou o 
problema e nós, no Congresso, devemos partilhá-lo. Ou 
nós todos não achamos que o sistema de pagamento 
dos nossos policiais militares no Rio Grande do Norte 
e na Paraíba está defasado? É claro que está. Agora, 
a PEC nº 300 resolve desde que venha para a Casa. 
Até porque vou falar um pouco sobre ela, mais adian-
te de V. Exª. Receba a minha calorosa manifestação 
de apoio ao seu pronunciamento, porque, no fogo de 
monturo ou queimando aquelas matérias orgânicas 
que lá no Cariri potiguar a gente tem, as brasas do 
são fortes, muito “calóricas” e a qualquer momento 
viram labaredas.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – 
Obrigado, Senador Vital. Realmente nós estamos de 
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acordo em praticamente tudo o que dissemos, V. Exª 
e eu, exceto nesse detalhe acerca do qual V. Exª, é 
claro, tem obrigação de fazer o reparo. 

V. Exª é da base governista, tem apreço pelo 
Presidente Lula, mas eu reitero inteiramente a minha 
posição. O Presidente Lula, no entender de V. Exª, 
apontou uma solução. Para mim, ele criou um proble-
ma ao dar o aumento sem oferecer a solução, porque 
o orçamento da União tem dinheiro, mas o orçamento 
dos Estados não, a não ser que nós nos sentemos, no 
Congresso, e encontremos o que é preciso fazer, o ca-
minho de se criar um fundo nacional de segurança com 
recursos que estejam no orçamento da União, já que 
nos Estados é impossível espremer para obter aquilo 
que é preciso dar para garantir a segurança do Brasil. 
Então, o Presidente Lula tomou uma atitude que, na 
visão de alguns, pode ter sido a solução, solução tó-
pica, que criou um grande problema que cabe agora a 
nós todos resolvermos; como disse, baseados naquilo 
que o Presidente Lula apontou como o exemplo. Quem 
dá o exemplo tem a obrigação de apontar a solução. 

Eu ouço, com muito prazer, o Senador Aloysio 
Nunes Ferreira.

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP) 
– V. Exª, como sempre, preciso, Senador José Agri-
pino. O gesto do Presidente Lula, naquele momento, 
teve um excelente resultado para ele mesmo: aplauso. 
V. Exª mencionou a palavra: “brilhareco”; “brilhareco” 
cujas consequências estão longe de se esgotarem no 
episódio da Polícia Militar, estão longe de se esgotarem 
numa solução que seria dar a todos os Estados, à Po-
lícia Militar de todos os Estados, o mesmo piso salarial 
que tem a Polícia Militar do Distrito Federal, porque as 
consequências disso, do ponto de vista financeiro, se-
riam evidentemente astronômicas, uma vez que não se 
trata de reajustar apenas o piso. Quando se reajusta 
o piso, reajusta-se toda a pirâmide. 

E não é apenas da Polícia Militar! A Polícia Civil 
logo virá atrás, porque há sempre uma correspondência 
entre os vencimentos da Polícia Civil e os da Polícia 
Militar, entre as classes de uma e as graduações de 
outra. Veja V. Exª que, se isso fosse adotado, o piso sa-
larial do policial militar, da praça, do soldado que acaba 
de ingressar na Polícia Militar, ficaria muito próximo do 
soldo de um oficial das Forças Armadas. Como é que 
ficariam as Forças Armadas se o piso salarial pago à 
praça da PM fosse razoavelmente equivalente ao do 
tenente do Exército, por exemplo? Veja V. Exª o custo 
da demagogia. Não há outra palavra, é demagogia, é 
a busca do aplauso fácil, a busca da colheita do fruto 
saboroso do favor público do momento. Desse modo, 
penso que não se trata apenas de criar um Fundo Na-
cional de Segurança Pública ou de se mudar a desti-

nação do atual Fundo Nacional de Segurança Pública, 
que é destinado apenas a investimento, não a custeio. 
O problema é muito maior, como V. Exª evidentemente 
sabe, porque V. Exª já foi Governador e Prefeito, conhe-
ce perfeitamente a Administração Pública e sabe que 
as consequências disso estão muito longe de serem 
resolvidas com apenas a adoção do Fundo Nacional 
de Segurança Pública. O problema é muito maior do 
que aparece nessa ponta de iceberg. Obrigado.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Se-
nador Aloysio, como V. Exª sabe, já fui Governador por 
duas vezes e tenho a consciência das responsabilida-
des do governante. Fui Prefeito de Natal e, por duas 
vezes, Governador do meu Estado. Eu me orgulho das 
eventuais palmas que já recebi na minha vida pública, 
e, eventualmente, houve alguns apupos. Estamos num 
regime democrático. Mas nunca cometi a insensatez 
de praticar um ato, como gestor público, para receber 
o aplauso irresponsável, inconsequente e circunstan-
cialmente momentâneo.

Para o homem público, é muito fácil receber o 
aplauso espasmódico, que tem consequências, como 
as do ato do Presidente Lula junto aos PMs e aos 
bombeiros. Mas o aplauso bom é aquele sustentado, 
é aquele que você merece dos seus governados por 
comportamento permanente, por coisas que aconte-
cem hoje, amanhã e sempre e pelas quais você se 
sinta responsável, pelo que você pôde fazer para ser 
aplaudido e ser respeitado de forma permanente e sus-
tentada, não o aplauso eventual, que deve ter levado 
e motivado o Presidente Lula a conceder espasmodi-
camente o piso de R$4 mil para os bombeiros e PMs 
de Brasília, sem ter a visão de estadista e sem avaliar 
as consequências, para ver se ele, como mandatário 
de um país, podia ou não fazer aquilo. Do contrário, 
ele faria o que aconteceu, entregando aos Estados e 
aos governos estaduais um legado insuportável, a me-
nos que, em vez de mandar tropa federal, encontre-se 
um caminho com os governadores de se compor uma 
massa de recurso público para se garantir, por acor-
do, uma melhoria salarial para policiais e bombeiros 
do Brasil inteiro.

O fogo de monturo, não tenho dúvida, ocorre hoje 
em muitos Estados do Brasil. No Ceará, já passou a 
greve, e está lá o fogo de monturo. Na Bahia, está a 
Força Federal, ainda segurando o fogo de monturo. No 
Rio de Janeiro, está o fogo de monturo, e, no Brasil 
inteiro, há insatisfação.

Senador Vital do Rêgo, não tenho dúvida de que 
os policiais militares da Bahia, do Rio e do Brasil inteiro 
sentem-se humilhados com o que aconteceu nesses 15 
dias. Parte da imprensa bate, e parte alivia. Eles são 
vistos e retratados por segmentos da imprensa como se 
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fossem facínoras. Essa é uma humilhação que se impôs 
e que alimenta permanentemente o fogo de monturo. 
E são todos brasileiros, como nós, que prestam bons 
serviços à sociedade e ao cidadão e que têm o direito 
à atenção, a sentar à mesa e a discutir com equilíbrio 
suas reivindicações.

Entendo que um governo é bom quando ele con-
segue evitar greves. A greve é democrática. O que é 
preciso é competência do governante para evitar gre-
ve, e isso não foi possível na Bahia. Os governantes 
de hoje da Bahia, quando eram oposição, atiçavam as 
greves, como aconteceu em 1991 e em 2002, diferen-
temente de hoje, quando tiveram de coibir as greves 
com o confronto da Polícia do Estado nacional contra 
a Polícia estadual em greve.

Há um estado de coisas, e o Brasil tem de acor-
dar e refletir sobre o que realmente aconteceu, para 
que se encontre uma solução permanente, duradoura, 
e para que se apague o fogo de monturo.

Hoje, venho aqui preocupado, para advertir sobre 
o fogo de monturo e para dizer que o Poder Executivo 
precisa se reunir. O Poder Legislativo, evidentemen-
te, está à disposição, meu Partido está à disposição, 
para encontrar caminhos que viabilizem, pela via do 
entendimento congressual, a solução para a PEC nº 
300, com a criação do Fundo Nacional de Segurança 
e com a institucionalização do aparelho de segurança, 
com suas obrigações, com seus deveres, com seus 
direitos e com sua retribuição salarial estudada, veri-
ficada e equacionada.

Era o que eu tinha a falar, Sr. Presidente, com 
agradecimentos pela tolerância.

Esta é minha palavra de advertência: essa greve 
das Polícias da Bahia e do Rio de Janeiro são laten-
tes, não estão encerradas, e cabe a nós, que temos 
responsabilidade sobre o País, cuidarmos disso antes 
que seja tarde.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Pela ordem de inscrição, com a palavra 
o Senador Vital do Rêgo.

A Presidência designa o Senador Clésio Andrade 
Relator revisor do Projeto de Lei de Conversão nº 1, 
de 2012, proveniente da Medida Provisória nº 546/2011.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Com a palavra o Senador Vital do Rêgo.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente Roberto Requião, querido companheiro, 
dos mais corajosos homens públicos que eu conheço 
e admiro, Srªs. e Srs. Senadores, eu tinha ou tenho, 
a depender da paciência do Presidente, de falar um 
pouco sobre o sucateamento dos hospitais universi-

tários do Brasil e, essencialmente, dos dois hospitais 
universitários do meu Estado da Paraíba.

Mas, motivado pelo pronunciamento do Senador 
Agripino e tendo acompanhado o Jornal do Senado 
da última quinta-feira e depois no domingo passado, 
ontem, portanto, lido o Correio Braziliense, motivou-
-me muito embalar no discurso da segurança pública, 
assunto pelo qual eu falava na semana passada, Se-
nador Aloysio, a respeito da necessidade, e aí retomo 
aqueles conceitos, de avocar para o Congresso Nacio-
nal a discussão da segurança pública no País.

V. Exª, em boa hora, está discutindo na Subco-
missão de Segurança Pública, me parece, os direitos 
de servidores públicos à greve. Ou é informação equi-
vocada minha, mas o projeto é de autoria de V. Exª ou 
está sendo relatado por V. Exª o direito de funcionários 
públicos à greve. 

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – 
SP) – V. Exª me permite?

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Pois não.

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP) 
– Há dois projetos que eu conheço tramitando nesse 
sentido. Um do Senador Paim e outro meu.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
É o 710.

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – 
SP) – Isso, exatamente.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
É o 710, de V. Exª. Então, V. Exª coloca claramente a 
sua preocupação, quando entende ser legítimo, mas 
precisa resguardar a sociedade daqueles, para que 
aqueles agentes efetivamente trabalhem. Espero que, 
certamente, com a inteligência de V. Exª e com o seu 
preparo, tenhamos um belo projeto nesta Casa, de uma 
vez por todas, disciplinando essa questão do serviço 
público e do direito à greve no serviço público.

Mas o fogo de monturo de que o Senador Agri-
pino falou realmente existe. Eu volto do meu Estado 
sabedor de que as reuniões estão acontecendo. E lá o 
mais grave é que havia uma lei estadual disciplinando 
um reajuste escalonado aos policiais militares, Corpo 
de Bombeiros e agentes penitenciários. 

O meu Estado para apenas R$1.297,00 a um 
soldado. Tenho uma relação aqui que deve estar em 
suas mãos também. E o Governo José Maranhão – V. 
Exª sabe e o conhece muito bem, Senador Requião 
– fez chegar à Assembleia uma legislação estadual 
similar um pouco à PEC nº 300, de que tanto se fala-
va à época, escalonando os soldos desses soldados, 
desses policiais.

O primeiro ato do governador empossado, reeleito 
foi rasgar a Lei Estadual e não permitir que o Estado 
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cumprisse aquilo que a Assembleia tinha, de forma unâ-
nime, decidido, com o pretexto jurídico de que aquela 
matéria estaria sob censura da Lei de Responsabilida-
de Fiscal no quesito de comprometimentos salariais.

Passado isso, eu conheço muito bem o retrato 
da Paraíba e tomei as minhas precauções para aco-
lher entre todos os Estados quem estava pagando. E 
fiz uma reflexão neste sentido. Mas, me parece que...

O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Na verdade, Senador Vital, ela estaria 
sobrestada pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
É verdade.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) –Não se poderia alegar a nulidade; ela 
estaria sobrestada enquanto a lei não permitisse a 
implantação.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Sobrestada, enquanto não atingisse os níveis dentro 
dos limites da LRF. Mas o entendimento executivo foi 
outro, e lá na Paraíba o fogo de monturo é muito ardi-
do, em uma linguagem bem conceitual.

O que eu discuti – e falava isso ao Senador Agri-
pino – é que nós precisamos trazer para a Casa a dis-
cussão de um sistema de segurança pública no País. 
A PEC 300 está esculpida nele, mas os Secretários 
de Segurança Pública estiveram aqui com o Senador 
Sarney e pediram, por exemplo – eu li, na sexta-feira 
–, alterações no Código Penal, no Código de Processo 
Penal. É matéria de um sistema de segurança pública 
que, entendemos, deve ser fundamental. E aí, todos 
nós, de forma suprapartidária, devemos chegar ao 
Presidente Sarney, assim como chegamos quando fi-
zemos uma grande discussão, uma discussão proveito-
sa sobre reforma política, e, de forma suprapartidária, 
levar a S. Exª a manifestação de que é preciso que o 
Senado Federal discuta segurança pública, não fique 
só assistindo à Força Nacional ocupando a Bahia, ocu-
pando o Rio de Janeiro. Não há Força Nacional para 
tapar todas essas labaredas que estão espalhadas 
Brasil afora, por problemas das mais diversas ordens, 
desde a questão da PEC 300, que me parece a mais 
grave, porque é a que mexe com o bolso, a uma série 
de outras ações que estão dentro do sistema de se-
gurança pública nacional.

Eu, quando lia e analisava, Senador Requião, 
Senador Aloysio, a PEC 300, não vi nada de mais em 
nós trazermos aqui essa discussão, porque ela não 
tem efeito imediato. Ela faz com que, a partir da sua 
discussão e da sua deliberação, o Governo tenha seis 
meses para remeter à Casa um projeto; daí a Casa 
vai estudar e analisar nas suas comissões técnicas. 
Então, a PEC 300 pode ser uma panaceia, de efeitos 

os mais diversos, para satisfazer aos mais variados 
interesses, mas é pelo menos um passo para aqui dis-
cutirmos, discutirmos, por exemplo, por que Sergipe 
consegue pagar R$3.012,00 a um policial militar e a 
minha Paraíba consegue pagar apenas R$1.200,00. 
E, olha, não há tantas diferenças econômicas entre o 
Estado de Sergipe e o meu Estado da Paraíba, ou o 
Estado do Rio Grande do Sul, com R$996,00 – é quem 
menos paga; R$996,00!

Mas, como se faz segurança pública com esses 
valores que estão aqui? Então, vejo que o momento é 
mais do que oportuno. 

O trabalho que o Governo fez... Por isso o meu 
conceito, a minha opinião foi diferente, divergimos 
do Senador Agripino apenas no encaminhamento da 
questão política, quando ele tratava do ex-presidente 
dizendo que ele havia criado um problema. Não. Acho 
que o Presidente Lula, quando começou a falar sobre 
esse episódio, lá em 2009, apontou uma chaga que 
nós estamos vivendo hoje, que é a falência do sistema 
de segurança pública e que nunca foi priorizado pelo 
Governo, inclusive o governo do PT.

Eu penso, imagino e espero que o PMDB, o meu 
partido, tenha – e eu já conversei e o Líder Renan pen-
sa da mesma forma – este mesmo entendimento de 
trazer o assunto, a partir do PMDB, Senador Requião, 
para também a Casa como um todo. Para os senhores 
terem uma ideia, apenas para efeito de documenta-
ção posterior, eu vou nominar rapidamente, isso sem 
gratificações.

O Distrito Federal paga R$4.129,00; o Estado de 
Sergipe, R$3.012,00; o Estado de Goiás, R$2.722,00; 
o Estado de São Paulo, R$2.387,00; o Mato Grosso do 
Sul, R$2.176,00; o Amapá, R$2.070,00; o Maranhão, 
R$2.037,00; Alagoas, R$1.800,00; o Espírito Santo, 
R$1.800,00; o Paraná de V. Exª, R$ 1.789,00.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Perdoe-me, Senador. Não confere o 
número.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Não confere?

O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Não. Eu acho que esses números to-
dos são um equívoco. 

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Eles foram retirados agora da Internet. São os salá-
rios-base. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – São os salários-base; sobre eles há 
benefícios. Esse valor do Paraná é um valor de uma 
categoria que não existe mais. É um policial desquali-
ficado que não se contrata e não sobrevive na corpo-
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ração. O salário-base do Paraná é ainda o da minha 
administração: R$2.400,00.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Dois mil e quatrocentos.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Mas daí já tem o soldado que passou 
pela escola, tem uma especialização, e esses bene-
fícios indiretos contaminam essa lista nacional. Eu já 
estive dando uma olhada nela. Ela não corresponde à 
realidade, porque às vezes o aumento salarial não foi 
dado para não incidir sobre as classes superiores, dos 
oficiais, mas benefícios foram dados. O fundamental 
era ter a folha de pagamento desses Estados todos, 
porque a folha revela a verdade.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
E eu tive a precaução, quando retirei a tabela salarial 
dos soldados, Senador Requião...

O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Esse salário do Paraná, me perdoe, 
não existe. O salário-base nosso é R$2.400,00, mais 
os benefícios.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Aqui está a tabela que nós retiramos, o que não sig-
nifica que a alteração...

O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – O que não significa que seja muito 
bom, mas era o meu lá atrás, sobre o qual não se fez 
nada ainda.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
...era o que o senhor colocou.

A tabela salarial dos soldados das polícias do 
Brasil inteiro está em minhas mãos, e tive a precaução 
de dizer “excluindo gratificações e penduricalhos” exis-
tentes nos seus soldos e que não resolvem o problema.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Que não são levados para aposenta-
doria, mas acabam sendo um reforço salarial imediato.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Então, neste contexto, eu estava no Paraná, quando V. 
Exª, em boa hora, me alertou. Mato Grosso, a mesma 
coisa, R$1.800,00; Minas Gerais, R$1.700,00; San-
ta Catarina, R$1.600; Tocantins, R$1.500,00; Piauí, 
R$1.300,00; Acre, R$1.200,00; Paraíba, R$1.200; Ron-
dônia, R$1.200,00; Pernambuco, R$1.200,00; Pará... 
E por aí vai.

Eu acho que esses números são aviltantes. Al-
teração, qualquer que seja, é aviltante. E a base da 
minha argumentação é que Sergipe pode pagar mais. 
Sergipe pode pagar mais. Não conheço nem o Gover-
nador Deda, nem sei se foi ele o autor dessa façanha.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Os meus apartes, Senador, na Presi-
dência da Mesa...

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
São muito bem-vindos.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – São meio irregulares.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Mas aqui estamos conversando.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Eu apresentei um projeto de lei, para o 
qual estou pedindo apoio – acho que V. Exª o assinou 
agora há pouco. É uma emenda constitucional, não é 
um projeto de lei.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Já o fiz.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Tornando obrigatória a publicação das 
folhas com o salário e o total da remuneração mais as 
vantagens recebidas, porque, na verdade, nós nunca 
sabemos qual é o salário real de um funcionário pú-
blico. Eu, no Governo do Paraná, tive uma dificulda-
de brutal para conhecer o salário dos funcionários da 
Companhia Paranaense de Energia Elétrica. E, quando 
eu exigi, dizendo que punha a diretoria inteira na rua 
se não recebesse o salário, alguns altos funcionários 
pediram demissão – ou pelo menos um deles – porque 
não queriam ver publicados o seu salário e as acumu-
lações que tinha.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Eu não tenho dúvida de que esses funcionários insta-
dos por V. Exª sob a decisão de pô-los na rua sabiam 
que V. Exª os poria na rua mesmo. Por isso, pediram 
para sair logo.

Essa questão é devidamente posta por V. Exª por 
meio de PEC. Tive o prazer de ser o oitavo subscritor. 
Fiquei logo na comissão de frente para evitar qualquer 
dúvida sobre o seu andamento. Essa proposta vai co-
locar transparência naquilo que é dito usualmente e 
pouco praticado.

Ouço o Presidente da Subcomissão de Seguran-
ça Pública, meu queridíssimo Senador Pedro Taques. 
Ninguém melhor do que ele, com a autoridade de quem 
conhece a segurança pública, porque dela participou. 
Foi vítima um pouco, mas agora está aqui, oferecendo 
a sua sábia inteligência a serviço da Nação.

Ouço V. Exª.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Obrigado 

Senador Vital, brilhante representante da Paraíba. Eu 
vinha do aeroporto para cá ouvindo V. Exª e torcen-
do para que os acidentes semafóricos, ou sinais, ou 
semáforos, dessem verde para que eu pudesse aqui 
chegar a tempo de apartear e concordar com a fala de 
V. Exª. Na Subcomissão de Segurança, nós já fizemos 
uma reunião, debatemos o tema dos policiais militares 
e chegamos à conclusão da necessidade de votarmos 
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o projeto do Senador Aloysio que trata da regulamen-
tação do direito de greve dos servidores públicos. A 
Constituição é expressa no sentido da proibição de 
greve de policiais militares. Eu devo a minha vida à 
Polícia Militar. Fiquei seis anos sob a escolta da Polícia 
Militar. Seis anos. Minha filha, quatro anos com escol-
ta da Polícia Militar. Nós temos que valorizar a Polícia 
Militar. Agora, a Constituição proíbe greve de policiais 
militares. Nós temos que obedecer a Constituição. O 
resto, é fazer política partidária, como infelizmente ten-
taram fazer nesse acontecimento da Bahia; a Comis-
são chegou a essa conclusão. Também fiz um pedido 
ao Presidente José Sarney para que fosse composta 
uma comissão de estudiosos, não de Senadores, mas 
de economistas, cientistas políticos e juristas, para que 
possamos redefinir o pacto federativo. O pacto fede-
rativo no Brasil – V. Exª bem disse isso – comporta al-
gumas dúvidas a respeito da competência para tratar 
da segurança pública. A União joga a responsabilida-
de sobre os Estados membros, os Estados membros 
jogam a responsabilidade sobre a União, ao menos a 
parte financeira. Nessa comissão de juristas, econo-
mistas e cientistas políticos, nós poderíamos tocar na 
questão dos royalties do petróleo, na competência 
concorrente entre a União e as pessoas jurídicas com 
capacidade política, na questão do Sistema Único de 
Saúde e no Fundo de Participação dos Estados, que, 
como todos sabemos e o Supremo já disse, a partir de 
1º de janeiro de 2013, se afigura como inconstitucional. 
E nós aqui no Senado, a Casa da Federação, temos 
o dever, eu diria um dever fundamental – não é direito 
fundamental, mas dever fundamental –, de tratarmos 
desse tema. Durante um ano aqui no Senado, tenho 
percebido que essas comissões têm dado certo. Vou 
dar um exemplo a V. Exª: a comissão que tratou do 
Projeto do Código de Processo Penal fez um trabalho 
brilhante aqui, sob a presidência do hoje Governador 
do Espírito Santo, o então Senador Casagrande, e a 
matéria já se encontra na Câmara dos Deputados; existe 
uma comissão especial de juristas que está tratando 
da legislação eleitoral, presidida pelo Ministro Toffoli; 
existe uma comissão, presidida pelo Ministro Herman 
Benjamin, que está tratando do Código de Defesa do 
Consumidor; e outra comissão que trata do novo Có-
digo Penal. Estou apenas dando a notícia de que, no 
dia 24 de fevereiro agora, depois do carnaval, teremos 
uma audiência pública no Estado de São Paulo, no 
Salão dos Passos Perdidos, do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo, para tratar do Código Penal. Na 
semana passada, a Comissão de Segurança Públi-
ca – parte dos Senadores que a compõem – recebeu 
todos os Secretários de Segurança Pública do Brasil. 
V. Exª fez referência a que eles foram ao Presidente 

Sarney. E foram ao gabinete que eu ocupo levar um 
trabalho substancioso. No inicio de março, marcare-
mos uma reunião entre os membros da Comissão de 
Segurança Pública e os dessa comissão especial de 
juristas. Dizem no Brasil – já é um adágio – que quan-
do não se quer resolver nada cria-se uma comissão, 
para essa comissão marcar uma reunião... Mas estas 
estão funcionando. Estas estão funcionando. Então, o 
discurso de V. Exª é absolutamente certo, atual. Agora, 
mais do que a PEC 300, sobre a discussão em relação 
à ofensa ou não à Lei de Responsabilidade Fiscal, nós 
precisamos tratar da chamada unificação da polícia. 
Precisamos ter a coragem de ao menos debater isso. 
Não é possível a existência de duas polícias genetica-
mente dissidentes em suas atuações. Geneticamente. 
Está no DNA da Polícia Civil e da Polícia Militar. Desde 
a Constituição de 1988 esse tema vem à baila. Tenho 
certeza de que o Senador Aloysio, como Ministro da 
Justiça, tratou desse tema, assim como outros minis-
tros também trataram. Mas se não tocarmos nisso, 
não vamos resolver o problema. A questão é salarial. 
A PEC 300 é importante. Entretanto, mais do que sa-
larial, ela é estrutural da polícia. Estrutural. Não sei 
– tenho certeza de que V. Exª sabe, como Senador 
atento – o número de policiais militares que cometem 
suicídio no Brasil. Existe levantamento sobre isso, e é 
um horror. E nós não estamos nos apercebendo disso. 
Precisamos tratar o aparelho policial de uma forma es-
trutural, sem política partidária. Infelizmente, a política 
partidária compromete os debates em determinados 
momentos. Parabéns pela fala de V. Exª, que eu vinha 
acompanhando no carro. Ainda bem que os sinais es-
tavam todos verdes e consegui chegar a tempo. 

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Eu é que agradeço. Agradeço a Deus a oportunidade 
de ouvir V. Exª. 

No momento em que Brasília está abarrotada 
– esse é um conceito paraibano – de carros, nossa 
mobilidade urbana na capital federal é cada vez mais 
ingrata, V. Exª conseguiu contornos ou desvios viários 
para chegar a este plenário e me dar uma auspiciosa 
manifestação, engordando e incorporando conceitual-
mente este modesto pronunciamento.

Concordo, em número, gênero e grau, com V. Exª: 
o sistema está doente. É necessária uma repactuação 
federativa no Brasil. Eu estou envolvido na questão do 
royalty, que é o primeiro passo, mas há outros. Temos 
agora uma obrigação, um dever. V. Exª colocou este 
amor. Depois da sua esposa e dos seus filhos, V. Exª 
tem verdadeira adoração pela Constituição Federal, e 
é exemplo para todos nós: para mim, para meus filhos, 
para todo cidadão brasileiro, pois, afinal de contas, nós 
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juramos por esta Constituição, e ela, efetivamente, tem 
a importância que merece.

Mas V. Exª mencionou um dever constitucional. E 
eu me preocupo porque também concordo com V. Exª 
em relação às quatro comissões especiais que V. Exª 
citou aqui. Em uma delas, o Ministro Herman Benja-
min, que é paraibano de nascimento, uma das figuras 
mais queridas do meu cotidiano, está produzindo um 
material fantástico sobre o direito do consumidor, que 
é outra matéria com que tenho uma relação muito pró-
xima, pois fui Presidente da Comissão de Direito do 
Consumidor na Câmara. Ele, verdadeiramente, produz 
uma matéria. Essas quatro comissões, não obstante o 
adágio, o conceito popular de que se não quiser fazer 
nada, que se crie uma comissão ou marque uma reu-
nião, têm funcionado. O Presidente Sarney tem sido 
muito inteligente a esse respeito, e espero que S. Exª 
convide essa comissão, porque temos prazos.

Por exemplo, na questão do FPM e do FPE, nós 
temos prazos. E não vai chegar à Casa, faltando seis 
meses, uma matéria dessa complexidade, para nós, 
de forma alinhavada – é outra expressão paraibana –, 
resolvermos esse assunto. É uma matéria que mexe 
com a sobrevivência de Estados e Municípios, mas que 
precisa, depois do tempo e da validade, ser revista. 

Entendo que o sistema de segurança pública bra-
sileiro está doente. V. Exª é ousado, sempre foi, cora-
joso, de enfrentar chagas, como fez no Mato Grosso, 
e enfrenta um problema talvez dos mais delicados: a 
unificação da Polícia Civil com a Polícia Militar. Também 
concordo com V. Exª: o DNA de ambas está compro-
metido, desde a sua criação. O DNA de ambas está 
comprometido desde a sua criação. E não há nenhum 
Estado que sirva de exemplo para a defesa que V. Exª 
faz em tão boa hora.

Por isso, a manifestação que trago neste momento 
é fundamental para que homens como V. Exª, como o 
Senador Aloysio e como o Senador Cristovam provo-
quem o Senado, no bom sentido, para que possamos 
discutir segurança pública, e o assunto não fique ape-
nas na honrosa subcomissão que V. Exª preside, mas 
que venha para cá, que venha para este plenário, para 
que possamos falar ao Brasil.

E eu venho carregado de luto. Hoje, nós somos o 
segundo Estado, Aloysio, mais violento do País. Você 
acredita? A Paraíba. A Paraíba de versos e prosas, 
de paz e de harmonia. A Paraíba, encantadora, é o 
segundo Estado mais violento do Brasil.

No domingo passado – mandei pegar esta ma-
téria –, na vizinha cidade de Queimadas, que dista 15 
quilômetros apenas de Campina Grande, ocorreu um 
bárbaro estupro de cinco mulheres. Um homem entrou 
na casa, estuprou cinco mulheres e as matou. Veja que 

barbaridade! O que aconteceu na semana passada 
com um primo, um familiar meu, volta a acontecer com 
uma pessoa do povo: “(...) em Queimadas: estupro de 
cinco mulheres foi armado, e morte foi só queima de 
arquivo (...).” Quer dizer, virou a banalização do que 
chamamos de bem maior para todos nós, que é a vida.

Ouço V. Exª, Senador Cristovam.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 

Senador, ouvindo o senhor e ouvindo o nosso caro 
Senador Pedro Taques, eu estava relembrando que, 
hoje em dia, depois de tanta desmoralização da políti-
ca, as pessoas falam que falta vergonha em muitos de 
nós. Eu até acho que vergonha não falta, mas coragem 
está faltando sim. Está faltando coragem cívica nossa. 
Coragem cívica, em primeiro lugar, para escancarar 
tudo. Acabo de assinar aqui uma emenda proposta 
pelo Senador Requião para que haja transparência 
dos salários. Eu até comentei aqui com o rapaz que 
trouxe: “É incrível que se precise mudar a Constitui-
ção para isso”.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
É verdade.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – É 
incrível que para dar transparência aos gastos públicos 
a gente precise mexer na Constituição. Está faltando 
coragem cívica para a gente enfrentar esses proble-
mas na profundidade correta. O problema da polícia 
não é apenas o salário. É muito mais do que o salário, 
e a gente precisa enfrentar. O problema da violência 
precisa ser enfrentado, analisando qual é causa, qual 
é o papel da polícia. Há desigualdade salarial no setor 
público brasileiro, em que algumas polícias ganham 
muito mais do que outras, como aqui mesmo no DF. 
Eu tenho orgulho de dizer que aqui se paga razoavel-
mente bem.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
É verdade.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Sobretudo quando se compara com o salário dos pro-
fessores, mas não dá para a gente pensar que possa 
haver essa desigualdade. Mas também precisamos de 
coragem para não prometer o impossível. Prometer, 
por exemplo, que todos os policiais militares vão ter o 
mesmo salário da Polícia Federal, ou dos funcionários 
do Judiciário, ou dos funcionários do Legislativo, mes-
mo que devessem eles ganhar mais do que nós, os 
PMs, porque correm risco de vida, não podemos cair 
na demagogia de prometer isso. Temos que analisar 
com profundidade. Está na hora de bastarem os jeiti-
nhos que a gente vai dando de vez em quando. Fazem 
uma greve os policiais de Salvador, a gente resolve 
aqui com um aumento salarial que depois não vai ser 
cumprido. O piso salarial do professor, que não chega 
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a R$1,3 mil reais, não está sendo pago. E é uma lei 
aprovada, sancionada, que já tem quase cinco anos. 
Eu creio que nós ficamos tão na defensiva em relação 
a dizer que estamos com pouca vergonha que a gente 
esqueceu que estamos com pouca coragem cívica. Em 
alguns momentos, é preciso ter uma coragem cívica 
muito grande – e creio que o Brasil está vivendo um 
momento desse. Não adianta ficar só em pequenas 
soluções. Está na hora de discutir um conjunto grande 
de soluções que permitam ao Brasil retomar o caminho 
certo. E o caminho certo é o caminho de uma socieda-
de em que as cidades estejam em paz. E as nossas 
não estão. Se não fizermos isso, Presidente Requião, 
o que vai acontecer? Eu ontem estava vendo os notici-
ários dessa semana, fazendo uma releitura, e imaginei 
o que os que estão pagando lá fora a uma empresa de 
turismo para virem à Copa do Mundo aqui estão pen-
sando hoje. Será que não tem gente já desistindo de 
vir à Copa do Mundo com medo de que, na semana da 
Copa do Mundo, haja uma greve da PM? E se houver 
essa greve da PM, ninguém sabe o que vai acontecer. 
A realidade é que a República brasileira não existe. Nós 
temos um quebra-cabeça de pequenas republiquinhas: 
a republiquinha de cada sindicato, a republiquinha de 
cada corporação, tanto de trabalhadores quanto de 
patrões. Então, uma série de republiquinhas que es-
tão quebrando o tecido social brasileiro. E temos que 
usar a Constituição, obviamente, como nosso norte, 
mas, ao mesmo tempo, temos que entendê-la como 
um instrumento viável e não como um instrumento de 
promessas que não serão cumpridas.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Agradeço a V. Exª, Senador Cristovam. A sua preocu-
pação é pertinente. Quando o Senador Pedro Taques 
estava discutindo comigo o pacto federativo, é que es-
sas republiquinhas têm que acabar. E nós temos que 
entender que o sistema de segurança pública, que é 
o tema da nossa conversa com o País e com V. Exªs, 
está doente exatamente porque existem vícios concei-
tuais, existem problemas que vão do salário à mani-
festação de garantia das suas condições de trabalho, 
que não existem, aos problemas penitenciários, que 
nunca são solucionados. Espero que as duas comis-
sões, penal e de processo penal, possam resolvê-los, 
porque nós, efetivamente, estamos vivendo momen-
tos e dias de profunda instabilidade social por conta 
de todos esses fatos.

Mas quero, Sr. Presidente, ao final do pronun-
ciamento – não vou ler, até porque já passei do tem-
po regulamentar, com a anuência de V. Exª –, prestar 
solidariedade aos funcionários públicos dos hospitais 
universitários do meu Estado, que estão vivendo um 

momento profundamente difícil, tanto em Campina 
Grande quanto em João Pessoa.

O Conselho Regional de Medicina tem feito di-
versas reuniões para tentar apaziguar e resolver a cri-
se. No Hospital Lauro Wanderley, na capital, o quadro 
é alarmante, com inúmeros relatos de suspensão de 
cirurgias, sucateamento, defasagem de equipamento, 
falta de materiais básicos. Isso tem acontecido com as 
unidades hospitalares. E falta uma atenção rápida e 
enérgica da Secretaria de Saúde do Estado, que ad-
ministra o Fundo Estadual de Saúde.

Eu me comprometi com esses funcionários a me 
pronunciar no Senado, o que estou fazendo. E outros 
momentos serão importantes para discutirmos tanto 
a crise no Hospital Universitário de Campina Grande 
como no Hospital Lauro Wanderley.

Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/

PMDB – PR) – Antes de passar a palavra ao Senador 
Aloysio Nunes Ferreira, eu quero comunicar ao Plená-
rio, e lamentar profundamente, o falecimento do Bispo 
de São José dos Pinhais, Dom Ladislau Biernaski, da 
Pastoral da Terra, uma das grandes vocações religio-
sas que conheci e um excepcional testemunho que 
deu ao longo da sua vida.

Pessoalmente, lamento a morte de um grande 
amigo, de um companheiro, na acepção lata da pala-
vra. Companheiro, que vem do latim: con panis, com 
pão. Companheiros são aqueles que sentados à mes-
ma mesa repartem o pão: o pão amargo dos maus 
momentos; o pão farto e doce dos bons momentos.

Eu sinto profundamente a morte deste excep-
cional Bispo da nossa Igreja Católica brasileira Dom 
Ladislau Biernaski.

Senador Aloysio, se assim o desejar, tem a pa-
lavra.

Antes, eu perguntaria ao Senador Pedro Taques 
se não assumiria, por alguns momentos, a Presidência 
da Mesa, porque se o Senador Aloysio vai falar sobre 
segurança pública... é esse o tema ou não?

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Vou falar sobre assuntos variados, in-
clusive.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Eu gostaria de participar do debate 
desse tema também.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Vou falar também sobre concessões. 
Vou prever a próxima etapa da carreira de Bernardo 
Figueiredo – que, seguramente, será de presidente do 
consórcio que vai arrematar a concessão do trem-bala 
– e de outros temas.
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O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Sem dúvida.

Então, teremos um discurso extraordinariamente 
interessante para o Plenário e para o País.

Temos dois oradores inscritos depois do Sena-
dor Aloysio Nunes: o Senador Cristovam Buarque e, 
posteriormente, o Senador Pedro Taques.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, cujos apartes receberei 
com o maior gosto, mesmo estando V. Exª na presidên-
cia da sessão, porque são sempre esclarecedores, úteis 
e instigantes, Srs. Senadores, eu vou tratar, Senador 
Requião, do tema segurança pública de passagem, em 
um contexto maior do que eu gostaria de caracterizar 
como a dupla face do partido que Governa o Brasil, o 
PT: a face da eleição e a face do Governo.

O episódio da Proposta de Emenda à Constituição 
– PEC nº 300, que estabelece como piso para todas as 
Polícias Militares do Brasil o salário do policial militar 
ingressante na carreira da Polícia Militar de Brasília, 
salário que é pago pelo Governo Federal. Essa Pro-
posta de Emenda à Constituição tem uma paternidade 
intelectual, ela tem, efetivamente, um grande mentor, 
um grande incentivador. 

Todo esse movimento a que assistimos agora, ca-
racterizado como fogo de monturo pelo Senador José 
Agripino e, em alguns casos, chegou efetivamente ao 
incêndio, vem do flerte do Presidente Lula com o peri-
go, em busca da popularidade fácil, pois, efetivamente, 
foi em maio de 2008 que o ex-presidente assinou, aqui 
em Brasília, com grande festa, uma medida provisória 
reajustando, de forma retroativa, o salário dos policiais 
de Brasília de tal forma que o piso salarial, aquilo pago 
a um policial militar ingressante na carreira, hoje ultra-
passa a quantia dos R$4.000,00. Uma medida provisó-
ria por quê? Porque o Governo Federal é quem paga 
esses salários. Naquela ocasião, o Presidente Lula de 
alguma forma estimulou que as polícias militares do 
Brasil inteiro entrassem em campanha salarial para 
obter vencimentos equivalentes àqueles recebidos 
pela Polícia Militar de Brasília.

Durante a campanha eleitoral, embora a Pre-
sidente Dilma não tivesse se referido diretamente a 
esse tema, agentes da sua campanha, marqueteiros, 
integrantes do seu comitê de campanha, distribuíram 
notas e correspondências para policiais militares do 
Brasil inteiro pedindo que não votassem no candida-
to José Serra, porque ele seria contra a PEC nº 300. 
Comunicado desse teor, emitido pela campanha da 
Presidente Dilma, evidentemente subentende que a 
Presidente Dilma, eleita, iria patrocinar a aprovação 
da PEC. O Vice-Presidente da República, aliás, Michel 

Temer, mais do que insinuou o seu apoio a essa me-
dida quando era Presidente da Câmara. 

Agora, a Presidente Dilma move céus e terras jun-
to a sua base parlamentar para que a PEC nº 300 não 
seja aprovada. Descobriram que promessa o candida-
to – uma vez tendo prometido – chegando ao governo 
se defronta diante da responsabilidade de executá-la 
e de cumpri-la. Exatamente neste momento, a Pre-
sidente Dilma, levando em conta as consequências 
fiscais sobre a saúde financeira dos Estados do Bra-
sil e não tendo condições alegadamente de cobrir a 
diferença entre o que os policiais militares percebem 
hoje e aquilo que perceberiam se aprovada a PEC nº 
300 com recursos federais, faz de tudo para que essa 
proposta não seja aprovada.

Essa duplicidade entre a promessa e a realida-
de nota-se também no caso do governador da Bahia, 
que se disse surpreendido pela greve da Polícia Militar, 
que havia sido anunciada uma semana antes que ele 
partisse em vilegiatura para Cuba. 

Esse mesmo Governador Jacques Wagner, quan-
do fazia oposição ao Governo da Bahia e armava sua 
candidatura para a direção daquele Estado, foi solidário 
a uma greve de PMS, que agora considera inaceitável.

Anistia, a anistia é impossível. Não se deve con-
ceder anistia para PMs grevistas, pois a própria Cons-
tituição proíbe greve de policiais militares, porque eles 
são não apenas policiais militares, mas são militares 
e, como tal, não poderiam fazer greve. 

Estou de acordo com esse argumento. Tanto é 
que fui um dos poucos Senadores a votar contra a um 
projeto de lei que concedeu anistia a policiais militares 
participantes de movimentos grevistas, em 13 Estados 
do nosso País, num único projeto de lei. O Congresso 
aprovou, mas a Presidente Dilma, que hoje diz que 
anistia é impensável, sancionou o projeto de lei. De 
modo que Sua Excelência é corresponsável pelo fato 
de que movimentos como esses, que se verificaram 
recentemente no Ceará, na Bahia e esboçado no Rio 
de Janeiro, tenham sido estimulados, de alguma forma, 
pela anistia concedida às greves anteriores.

O mesmo duplo pensar, a mesma duplicidade se 
verifica no caso das privatizações do PT. Cheguei a 
imaginar, num determinado momento, que o PT havia 
rompido com o dogma da sua ideologia ao abraçar, ao 
concretizar a privatização dos aeroportos na sequên-
cia de outras privatizações que já haviam sido feitas 
no Governo Lula.

Mas, refletindo melhor, cheguei à conclusão de 
que o PT jamais chegou a, depois que assumiu o 
governo, a acreditar que realmente as privatizações 
seriam um desastre para o Brasil. Porque se tivesse 
acreditado efetivamente não teria concedido à iniciati-
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va privada mais três mil quilômetros de rodovia; o que 
aconteceu no Governo Lula. Concessões malfeitas – 
é bem verdade –na sua origem, porque na busca de 
obter um resultado que pudesse ser confrontado com 
as concessões rodoviárias do governo de São Paulo 
e pudesse apresentar uma tarifa inferior aquela que é 
cobrada pela pelas concessionárias de rodovias em 
São Paulo, buscou-se o critério da menor tarifa para 
definir os ganhadores dos leilões. Acontece que nessas 
condições os contratos estão sendo descumpridos, por-
que as tarifas se revelaram de tal forma irrealista que 
as obras, os investimentos mais pesados não saem do 
papel, as concessionárias estão inadimplentes e, mais, 
a Agência Nacional de Transportes Terrestres Sena-
dor Requião, fecha os olhos a essas irregularidades. 
A ANTT dirigida por Bernardes Figueiredo finge que 
nada acontece, prorroga os prazos e permite que as 
tarifas sejam reajustas acima da inflação, embora as 
obras não se realizem, não estejam sendo realizadas.

Mas acontece que não foi apenas a privatização 
das rodovias, houve mais, houve concessões na dis-
tribuição de energia elétrica – agora mesmo recente-
mente – com novas linhas de transmissão concedidas 
à iniciativa privada, os consórcios que estão construin-
do Belo Monte e Giral são consórcios privados. Houve 
venda de ativo sim, o banco do Estado do Maranhão e 
o Banco do Estado do Ceará que estavam sob inter-
venção Federal foram vendidos ao Bradesco, dentro 
do Programa de Desestatização do Sistema Bancário 
Estadual.

Então tudo isso foi praticado da forma mais de-
sabrida, só que a conta-gotas. Mesmo em relação ao 
petróleo. A Presidente Dilma participa de uma reunião, 
quando era candidata, uma reunião no Rio de Janei-
ro com intelectuais e diz o seguinte: nós não faremos 
concessão para a exploração do pré-sal porque fazer 
isso seria entregar aos concessionários um bilhete 
premiado. Nós mudamos o modelo para o pré-sal. 

Conversa! O Governo, do qual ela fazia parte 
como Chefe da Casa Civil, já havia feito concessões 
exatamente no pré-sal, concessões que beneficiaram 
um ganhador, que foi o empresário Eike Batista, atra-
vés das suas empresas. Agora, o PT não acreditava 
mais, o PT não acreditava e não praticava mais o es-
tatismo, mas para campanhas eleitoras, ah, sim, era 
o espantalho e o demônio da privatização. 

Ouço, com prazer, V. Exª, Senador Requião 
O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) – A 

sua intervenção nesta tarde me lembra uma frase que 
já repeti muitas vezes neste plenário, muito antiga, e da 
qual tomei conhecimento através do Oliveira Viana, mas 
que depois vim saber que não é exatamente dele, ela 
é mais antiga: nada mais se parece a um saquarema 

que um luzia no poder. A política econômica do PSDB 
e a política econômica do PT se parecem extraordina-
riamente. Eu ainda acredito que a política social do PT, 
a sensibilidade social do Presidente Lula é mais con-
sistente do que a que foi colocada pelo PSDB, mas a 
política econômica é a mesma, é exatamente a mesma 
coisa. Agora, o meu aparte tem a intenção de levantar 
alguma coisa da primeira fase do seu pronunciamen-
to, a questão da Polícia Militar. Em primeiro lugar, nós 
não podemos mais nos fiar em tabelas públicas como 
essa que foi relatada pelo Senador Vital porque elas 
não são verdadeiras, e eu tive oportunidade de de-
monstrar isso porque o valor do Paraná nada tinha a 
ver com o valor publicado, de uma carreira inicial que 
realmente não existe mais. Mas a minha preocupação 
com a nacionalização dessa discussão é o atropelo 
da Federação e o risco de que toda reivindicação que 
surja num Estado passe a ser uma reivindicação na-
cional, então, um risco muito grande de se provocar 
a instabilidade do policiamento. Por outro lado, vejo 
surgir um discurso recorrente da eliminação da Polícia 
Militar, da supressão definitiva da hierarquia da Polícia 
Militar, a desmilitarização, e quero trazer aqui a minha 
experiência como governador. A Polícia Militar, via de 
regra, tem menos possibilidades de corrupção que a 
Polícia Civil, porque a Polícia Militar é uma polícia pre-
ventiva, uma polícia de ação. A Polícia Civil, por sua 
vez, participa, no Brasil e no mundo, da investigação, 
o que leva à prática da existência do informante, que, 
cometendo pequenos delitos, é relevado pelo inves-
tigador em função das informações que pode dar. 
Essa proximidade facilita a corrupção na Polícia Civil, 
o que, via de regra, não aconteceria na Polícia Militar, 
embora, agora, a tal da P2 tenha ultrapassado todos 
os limites que a situação de polícia preventiva viabili-
zava. Então, o que a mim parece é que não devíamos 
tratar da desmilitarização. A hierarquia da Polícia Mili-
tar é saudável. O que não é saudável, a meu ver, é a 
organização que surgiu na época do governo militar, 
que é a criação de batalhões, grandes aglomerações 
da Polícia Militar, que previam deslocamentos de po-
liciais em massa para enfrentar descontentamento da 
população brasileira. A militarização e a hierarquia são 
saudáveis, mas o desdobramento da Polícia Militar em 
pequenas companhias também é extraordinariamen-
te importante. Nessa discussão da Emenda nº 300, o 
Senador Vital, que lhe antecedeu, disse que gostaria 
que fosse votada no Congresso, mas isso acabaria, 
na prática, sendo devolver para o Governo Federal a 
responsabilidade da crise, e nós estamos aqui para 
resolver crises também, por meio da legislação. Acho 
que devíamos abordar essa questão da Emenda nº 
300 na sua raiz. E qual é a raiz? O Brasil gasta o que 
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arrecada em impostos com financiamento da dívida 
pública, e a dívida pública se inflou com prazos curtos 
e juros altos e deveria ser desinflada numa negociação 
com prazos mais longos e a redução de juros. O que 
estou propondo é a devolução aos Estados da sua ca-
pacidade financeira para poderem fazer frente, federa-
tivamente, às reivindicações de suas polícias. Agora, 
poderíamos ter um padrão nacional de vencimentos. 
Mas não a federalização, porque a federalização é a 
imortalidade do sistema de concentração. Então, o 
Governo Federal paga as polícias do Brasil inteiro por 
meio de um fundo, mas nunca mais nós podemos re-
verter a concentração de renda nas mãos da União, 
que foi ocasionada exatamente em função do custo da 
dívida pública. E nós devíamos exigir definitivamente a 
qualidade das polícias militares: escolaridade mínima, 
formação continuada, como, por exemplo, fizemos no 
Paraná com os professores. E hoje eu comemoro uma 
análise do Ipea segundo a qual o Estado do Paraná foi 
o Estado que mais progrediu em qualidade de ensino 
no Brasil. Formação continuada dos professores, um 
currículo vinculado à formação continuada. Os nos-
sos professores saíram, por exemplo, Senador Aloy-
sio, da sala de aula para ingressar nas universidades, 
num curso feito sob medida para o seu desempenho 
pedagógico, por um ano; e no segundo ano, 25% do 
tempo. No primeiro ano, todo o tempo. Nós consegui-
mos melhorar a qualidade. Formação continuada da 
polícia, equipamento, e sair dessa lenda de que o nú-
mero de policiais é o fator principal de garantia da se-
gurança. No Paraná, nós temos mais policiais do que 
muitos Estados brasileiros. Estamos em 590, se não 
me falha a memória, por mil habitantes. São Paulo tem 
quatrocentos e poucos. Santa Catarina tem um pouco 
mais. Não há essa relação que surge da reivindicação 
sindicalista de mais policiais, é o comando que, tendo 
mais de vinte mil policiais, pode organizar a Justiça 
Militar. São policiais preparados, equipados, com co-
municação, locomoção e inteligência. A Polícia Militar 
devia, obrigatoriamente, no que se refere à sua oficia-
lidade, frequentar as universidades brasileiras. Sair da 
segregação, do gueto, e entrar na vida universitária para 
compreender melhor a função da própria polícia, em 
cursos de Sociologia, de Política. Ter um entendimen-
to diferenciado, aquilo que Paulo Freire chamava de 
convivência acadêmica, e sair do gueto, da limitação 
do ensino das academias. Então, eu acho que é uma 
bela oportunidade. Mas eu não endossaria devolver 
para o Governo Federal, sem a mediação, que é nossa 
obrigação, aqui no Congresso Nacional, a PEC 300. 
Ou seja, votar a PEC 300 e esperar que o Governo 
nacional, numa pressão nossa e das polícias militares, 

resolva em seis meses o que dificilmente poderá ser 
resolvido sem uma intervenção legal mais profunda.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Agradeço o aparte de V. Exª, Senador 
Requião. 

Concordo com V. Exª, mesmo porque, imaginan-
do que essa solução pudesse ser proposta pelo Con-
gresso – criarmos um fundo nacional de segurança 
que vai se encarregar de pagar a diferença entre os 
salários atuais e os salários dos PMs de Brasília –, é 
uma solução que jamais vai se concretizar. Se V. Exª 
fosse governador, V. Exª iria entrar em uma história 
desta: confiar que o governo federal iria lhe repassar 
os recursos per omnia secula seculorum, para pa-
gar salários de militares? Evidentemente, não! Mesmo 
porque não é essa a função do governo federal.

V. Exª faz muito bem em tocar na questão fede-
rativa. O dia que os Estados não tiverem a capacidade 
para estabelecer uma política salarial para os seus ser-
vidores de acordo com a sua capacidade financeira, não 
temos mais federação, não teremos mais federação! 

Quando V. Exª falava de uma polícia militar bem 
organizada, bem formada, disciplinada, eu pensava na 
polícia militar do meu Estado, o Estado de São Paulo, 
que não é nem de longe a que recebe melhor remu-
neração no Brasil, mas é uma polícia eficiente, uma 
polícia disciplinada, uma polícia que tem altíssimo grau 
de formação não apenas na sua oficialidade, que pas-
sa pela Academia Militar do Barro Branco, que é uma 
das grandes escolas do nosso País, como também das 
praças, que passam por um curso de formação de no 
mínimo um ano de duração. 

Agora, concordo também com V. Exª, me afastan-
do do entendimento do meu querido amigo Senador 
Pedro Taques, que a chamada unificação das polícias 
hoje não seria, em minha opinião, uma boa solução. Se 
tivermos que começar o Brasil de novo talvez fosse, 
mas, hoje, para começar, se fôssemos promover essa 
junção, teríamos pelo menos 10 anos de transição, de 
conflitos, de problemas, durante os quais a criminalida-
de explodiria em níveis mais altos dos que temos hoje. 

Em segundo lugar, acho positivo efetivamente 
esse ethos do respeito à disciplina, à hierarquia que 
tem a polícia militar. Acho efetivamente positivo. Con-
vivi com policiais militares em diferentes funções que 
ocupei no governo e tenho o melhor conceito da policia 
militar do meu Estado. Creio que os outros Estados têm 
todas as condições de também atingir esse patamar, 
desde que haja gestão correta, política salarial, diá-
logo, combate à corrupção, à violência, aos abusos, 
corregedorias eficientes, rápidas na apuração e na 
punição dos desvios.
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Volto ao duplo pensar e ao duplo agir do PT em 
relação às privatizações. E mais, gostaria de abordar 
agora as desculpas esfarrapadas que o PT usa para 
dizer: olha, as nossas privatizações são diferentes das 
do que os Tucanos fizeram. Por que não reconhecer, 
pura e simplesmente, que a vida mostrou que em alguns 
setores da economia, do serviço público, é saudável 
trazer a iniciativa privada com a sua experiência, com 
a sua capacidade gerencial, com a sua capacidade 
de inovação, com o seu capital, para desenvolver se-
tores que o setor público não está desenvolvendo a 
contento. O caso da telefonia é evidente, a mudança 
de patamar, embora haja ainda problemas grandes a 
serem superados, no atendimento ao consumidor, na 
generalização da banda larga, mas evidentemente o 
salto de qualidade que as telecomunicações do Brasil 
experimentaram depois das concessões, porque ali 
houve, efetivamente, concessão de um serviço público, 
para que as empresas de telefonia fixa fossem conces-
sionárias de um serviço público. As vantagens que isso 
trouxe ao Brasil não precisam mais ser demonstradas.

A mesma coisa é a Vale, que é, hoje, uma empresa 
multinacional. A Vale estava absolutamente carunchada 
por influências políticas, por clientelismo, imobilizada 
na sua capacidade de investimento, foi privatizada. 
Privatizou-se o patrimônio nacional? Não. O patrimônio 
da Vale, na verdade não é dela, é da União. O minério 
de ferro é bem da União, isso não é da Constituição de 
88, isso é secular, isso vem do Brasil colônia, o Rei de 
Portugal concedia aos mineradores o direito de lavrar. 
A propriedade do subsolo 

A distinção de propriedade do subsolo e proprie-
dade do solo é um instituto jurídico mais velho do que 
a Sé de Braga. O que se vendeu foi o controle acioná-
rio de uma empresa que explorava uma riqueza que é 
patrimônio da União e passou a ser explorada por uma 
empresa controlada por capital privado que explora o 
mesmo patrimônio da União que é o minério de ferro.

A empresa Vale, aliás, que tem participação for-
te dos fundos de pensão, da Previ, por exemplo, do 
BNDES, se no ano em que foi privatizada, a empresa 
recolhia US$ 31 milhões em tributos ao Governo, em 
2010 recolheu 1 bilhão e 800 milhões. O que me es-
panta é que o PT continue buscando nuances termino-
lógicas e, às vezes, construções francamente visíveis 
para justificar diferenças que não existem.

Por exemplo, assisti aqui a um discurso de um 
Senador do PT dizendo o seguinte: olha, a conces-
são dos aeroportos é diferente, porque o controle 
aéreo está nas mãos da União. É como se alguém 
dissesse: olha, a concessão das rodovias não foi 
propriamente uma concessão, porque tem lá a polí-
cia rodoviária disciplinando o tráfico de automóveis e 

caminhões. Quer dizer, não há diferença substancial, 
o que há é o reconhecimento de algo que hoje é ina-
fastável de uma gestão moderna, de uma gestão que 
busque o desenvolvimento do país pela associação 
entre o setor público e o setor privado, desde que as 
agências reguladoras efetivamente funcionem como 
representantes do Estado, como defensores da con-
corrência e do consumidor, o que no caso da ANTT, 
e como apontou o Senador Requião, evidentemente 
não ocorre. Sua Excelência se referiu à América La-
tina Logística (ALL) e eu me referi ao que acontece 
com as rodovias federais privatizadas, onde as coi-
sas não acontecem, os investimentos não ocorrem, 
as tarifas sobem mais do que a inflação e as obras 
não saem do papel.

Outra diferença entre a vida e a imagem, a vida 
prática e a imagem eleitoral, pôde ser verificada recen-
temente na visita da Presidente Dilma à obra da trans-
posição do São Francisco. Foi realmente inacreditável. 

A Presidente Dilma “passando um pito” no Go-
verno: Olha, daqui para frente não vou mais tolerar 
atrasos, daqui para frente eu vou cobrar responsabi-
lidades, vou chamar o Ministro “às falas” para que ele 
acione o responsável direto pela obra. Farei um siste-
ma de acompanhamento on line para saber, dia por 
dia, aquilo que está acontecendo.

Quer dizer, a senhora Presidente Dilma Rousseff 
exibiu, na campanha eleitoral, como grande credencial 
para ocupar o cargo que ocupa hoje, o fato de ser uma 
extraordinária gerente, uma extraordinária gestora.

Então o que nós vemos hoje é a Presidente 
Dilma chamando a Ministra da Casa Civil, gerente, 
coordenadora do PAC, de gestora ineficiente, de ges-
tora incompetente. Isso vai passando despercebido, 
ninguém nota, assim como a história da faxina, tudo 
vai se tornando jurisprudência remansosa, tranquila, 
como dizem os advogados, e vai se tornando verda-
de. A privatização do PT é diferente da do Presiden-
te Fernando Henrique. A PEC nº 300 é um desastre 
para o País. A grande gestora Dilma vai prosseguir 
na Presidência a obra magnífica que ela encetou 
quando Ministra da Casa Civil, e assim por diante. 
Não vemos nada acontecer.

Srs. Senadores, assim vai o Brasil, embalado por 
demagogia, por mentiras, por promessas que não se 
concretizam e, sobretudo, por uma enorme disposição 
das pessoas em acreditarem, como se nós estivés-
semos vivendo um momento de anestesia completa 
da opinião pública, até que apareça alguém e diga: O 
rei está nu. E eu tenho certeza que a construção vai 
desmoronar.

Obrigado.
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Durante o discurso do Sr. Aloysio Nu-
nes Ferreira, o Sr. Roberto Requião deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Pedro Taques.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT 
– MT) – Falará pela liderança o Senador Cristovam 
Buarque.

Logo depois, como orador inscrito, o Senador 
Eduardo Braga.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF. 
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Senador 
Pedro Taques, é com orgulho que falo aqui sob a sua 
Presidência. O Senador Aloysio terminou a sua fala 
dizendo que vai-se descobrir que o rei está nu. Eu ve-
nho falar sobre algo parecido.

É preciso lembrar, talvez, para alguns a história 
do rei nu. 

O rei caminhava nu a um cavalo e todo mundo 
assistia como se ele tivesse vestido, até que um dia 
a ingenuidade de uma criança disse: Olha, o rei está 
nu. E todo mundo percebeu.

Eu tive essa sensação ontem de ver um rei nu ao 
assistir a televisão e ver o que está acontecendo hoje 
na Grécia. O rei grego estava nu já faz alguns anos 
e ninguém percebia. Na ilusão do euro, que dava um 
poder de compra excepcional aos salários que antes 
eram em dracmas; na ilusão do dinheiro que chegava 
dos bancos internacionais e permitiam, inclusive, fazer 
as Olimpíadas e outras obras; na ilusão de um gover-
no que se endividava para empregar mais gente, para 
pagar salários mais altos; e aos poucos isso criou uma 
sensação de que aquele rei estava muito bem vestido, 
quando na verdade ele estava nu. 

De repente se descobre um problema, quando 
os bancos, com a voracidade que eles têm para cobrar 
o que lhes é devido, começaram a colocar a faca no 
pescoço da pobre, pequena e histórica Grécia. 

E o que a gente viu ontem? Cem mil pessoas 
nas ruas, Senador, tocando fogo em lojas, quebrando 
a cidade, o que talvez seja apenas o começo de um 
processo muito mais longo de violências na rua.

E é perfeitamente explicável essa raiva da popu-
lação, quando a gente sabe que as pressões externas 
estão forçando a Grécia a tomar medidas que a gente 
quase não acredita, como por exemplo, demitir, até 
2015, 150 mil empregados públicos.

E eu confesso, Senador Taques, que quando o 
Valderi, o Dr. Valderi, que trabalha comigo, me trouxe 
o número de 150 mil, eu cheguei a pedir que ele revis-
se, achando que ele estava errado. Mas 150 mil, até 
2015? Eu tinha dúvidas sobre se a Grécia tinha tantos 
funcionários públicos com a população tão pequena 
que tem. Demitir 150 mil funcionários públicos é de 

uma violência tão grande que parece até pouco o que 
aconteceu na noite de ontem. 

Ao mesmo tempo, reduzir o salário mínimo – que, 
é preciso dizer, era muito menor antes do euro; e de 
repente criou-se a ilusão – o rei nu –,mas pagava-se 
todo mês o salário mínimo.

O que aconteceu nesse processo do rei parecen-
do vestido? O que aconteceu é que as pessoas co-
meçaram a se acostumar com aquele padrão de vida. 
O governo começou a se acostumar a gastar dinheiro 
mais do que poderia. Chegou a um ponto em que isso 
não podia mais continuar.

E agora a gente vê a tragédia de um país que nem 
moeda própria tem; de um país que depende de uma 
moeda que é emitida por um banco estrangeiro, banco 
do qual eles fazem parte, mas sem poder de decisão.

Reduzir salário mínimo?! Demitir 150 mil traba-
lhadores?! É uma situação de suicídio social. Mas aí 
vem a pergunta: e no lugar fazer o quê? 

Hoje, eu estava lendo o jornal. Uma figura como 
George Soros, que é um dos homens mais ricos do mun-
do, empresário do setor financeiro – nenhum esquerdis-
ta, nenhum irresponsável, embora eu, que o conheço 
bem, o considere um homem de um profundo compro-
misso com a democracia e com a liberdade – ele disse 
que é uma temeridade fazer austeridade; ele disse que 
a Europa precisa gastar mais para ter o crescimento.

Mas será possível gastar mais quando a gente 
chega no limite? Eu acho que chegou-se ao limite. 
Pessoalmente, a idéia com que fiquei depois de ler 
o que acontece na Grécia, depois de ter estado lá... 
Eu aproveitei uns dias das férias e, com base em um 
convite que eu tinha, fui lá. Conversei com professores 
universitários; com dirigentes políticos de diversos par-
tidos; conversei com funcionários públicos; conversei 
com comerciantes, e a sensação que eu tenho é que 
o que a gente precisa é combinar austeridade com 
investimento. Como? Através da idéia que eu tenho 
formulado de investimentos produtivos com redução 
de gastos improdutivos. Não dá para o governo con-
tinuar gastando tanto dinheiro. Chegou ao limite. Não 
dá para o governo aumentar a carga fiscal. Estou fa-
lando da Grécia; depois, falo do Brasil. Não dá para 
aumentar a carga fiscal! 

Agora, por que demitir 150 mil trabalhadores em 
vez de reduzir o salário dos que ganham muito e man-
ter o emprego dos que ganham pouco? Por que não 
continuar um programa de investimentos em um se-
tor que produza e que, ao produzir, gere um aumento 
do PIB e, com isso, aumente a receita do Estado? Há 
mecanismos de combinação. Recusar a necessidade 
de reduzir gastos, a meu ver, é continuar com o rei 
nu, dizendo que ele está vivo – continuando na sua 
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imagem. Agora, apenas buscar saída na austerida-
de, acreditando que em um, dois anos, as contas se 
equilibrem, e que aí a economia se recupere, e que 
aí haverá dinheiro, acho que é uma forma de matar o 
rei. Não vale a pena enganar, dizendo que o rei está 
vestido, se ele está nu. Mas matar o rei só porque ele 
está nu não é a saída.

É preciso encontrar uma saída pela qual a Europa 
inteira coloque mais dinheiro na Grécia para investimen-
tos produtivos, inclusive pelo setor público – e depois 
eu falo do Brasil –, mas, ao mesmo tempo, que o Es-
tado grego e a população grega entenda que não dá 
mais para continuar vivendo de ilusões com base em 
uma moeda supervalorizada, que, de repente, trouxe 
um aumento do consumo sem o correspondente au-
mento na produção e muito menos na produtividade.

Dito isso, Senador Aloysio, quero falar do Brasil.
Para mim, o que ficou ontem, ao ver a crise nas 

ruas, a violência, primeiro foi essa divisão brutal entre 
austeridade ou desperdício, quando a gente pode ten-
tar encontrar uma forma de reduzir gastos em alguns 
setores, parando obras suntuárias, reduzindo salários 
altos – os parlamentares na Grécia, por exemplo, têm 
certas vantagens parecidas com as nossas e outros 
servidores públicos também – e, ao mesmo tempo, 
investir corretamente com o dinheiro europeu. Mas o 
que mais me surpreendeu ao ver aquilo foi que pensei: 
talvez essas medidas, mesmo tão radicais, e que eu 
não gostaria de vê-las, talvez o erro tenha sido esperar 
tanto tempo para fazê-las. Talvez o erro tenha sido con-
viver com aquele rei nu, esperando que viesse de fora, 
do Fundo Monetário Internacional, do Banco Central 
Europeu, da Comunidade Econômica Europeia, a im-
posição da austeridade, criando o ódio do povo na rua, 
não apenas pelo sacrifício, mas pelo sacrifício imposto 
de fora. Imaginem se, cinco anos atrás, o então gover-
no socialista de Papandreou tivesse, ao assumir, dito: 
nós estamos com o rei nu – como o senhor disse em 
relação a certos aspectos agora aqui –, e precisamos 
tomar algumas medidas para mostrar essa nudez e 
começar a vestir o rei. Se ele tivesse começado cinco 
anos atrás uma política de redução de gastos públicos, 
paulatina; se começasse a investir o dinheiro que rece-
be de fora, de forma produtiva, muito provavelmente a 
situação não teria chegado ao ponto que chegou. Mas 
nós, políticos, costumamos dizer que o rei está nu para 
ganhar votos, porque dizer que o rei não está nu tira 
voto. As pessoas querem acreditar nas ilusões, e os 
políticos gregos e o governo socialista daquela hora 
preferiram acreditar e vender as ilusões.

Estive com o presidente do Partido Socialista gre-
go, que estava no poder então – agora houve aquela 
mudança – e ele disse: “Nós, quando chegamos ao po-

der, não tínhamos consciência exata da dimensão da 
tragédia e não quisemos enfrentar, naquele momento, 
tudo que era preciso exigir do povo se na campanha a 
gente não tinha dito que era preciso fazer sacrifícios.”

E aí vem o seu discurso, Senador Aloysio. A gente 
tem que dizer a verdade. A gente não pode continuar 
mentindo. Falei há pouco de falta de coragem cívica, 
que nós temos tido muitas vezes. Coragem eleitoreira, 
mas não coragem cívica.

E o Brasil, Senador? Eu digo que se lá atrás eles 
tivessem feito medidas como essas, mais moderadas, 
mais responsáveis, tudo teria ido bem, porque não era 
uma imposição estrangeira.

Eu acho que está na hora de a gente fazer essas 
coisas que os gregos não fizeram, porque há indicado-
res de que hoje nós estamos num caminho que pode 
nos levar àquela situação. Nós estamos iludidos com 
algo que vai bem. Mas a Grécia também ia muito bem. 
A Espanha ia tão bem que estava comprando todo o 
litoral brasileiro alguns anos atrás. Portugal ia tão bem 
que era difícil ter um hotel no Nordeste que não fosse 
português. A Irlanda ia tão bem que estava investindo 
no resto da Europa. E, de repente, isso foi se diluindo, 
como também o mercado imobiliário americano, até 
2008, era de uma explosão constante, como se cos-
tumou chamar de bolha que enchia. Um dia explodiu.

Está na hora de termos a responsabilidade, aqui, 
de começarmos a trabalhar para evitar que aconteçam 
tragédias desse jeito. 

Se o nosso rei não está nu, é preciso dizer que 
ele não está plenamente vestido hoje. E eu vou dizer 
em que sentido e vou comparar um pouco com esses 
países europeus. Primeiro, os gastos públicos. Não 
apenas eles estão altos; eles estão altos, mas em ati-
vidades não produtivas. Aí se esgotam. Quando um 
governo gasta em atividade produtiva, o dinheiro volta 
depois. Mas quando gasta em atividade não produtiva, 
o dinheiro não volta.

Quer ver um detalhe? Claro que a gente deve 
continuar gastando, talvez até mais, no programa Bol-
sa Escola, que depois mudou para Bolsa Família. Mas 
uma coisa é a Bolsa Escola que dava educação, e outra 
coisa, a Bolsa Escola sem educação. A Bolsa Escola, 
dando educação, é produtiva. Esses meninos, depois 
de 10 anos de escola, vão produzir riqueza. E, aí, o 
dinheiro volta. Agora, se é num programa assisten-
cial, em que o dinheiro vai, é todo comido e nada fica 
de produtivo, é investimento justo, é um investimento 
ético, é um investimento decente, mas improdutivo 
e, portanto, não dura. É uma ilusão que a gente está 
criando. É possível ter as duas coisas.

Agora, para isso, temos que acabar com algumas 
ilusões. A Grécia fez Olimpíadas, e eles me disseram 
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que isso foi uma das causas da crise. Nós vamos fazer 
Olimpíadas e Copa. Os dois e mais trem-bala e mais 
Belo Monte, embora esse seja produtivo com clareza. 
Os outros não são tão produtivos. O trem-bala é tão 
produtivo quanto você melhorar a rede ferroviária do 
Brasil. Aliás, melhorar a rede ferroviária de todo País 
teria um impacto muito maior na economia do que 
fazer um trem-bala. Não traria a ilusão que um trem-
-bala vai dar.

Do mesmo jeito que é preciso ter coragem de 
dizer que quando foi para mandar soldados para o 
Haiti, que isso fazia do Brasil uma potência capaz de 
intervir em outro país – e eu fui favorável –, nós fize-
mos. Agora, na hora de receber alguns haitianos que 
estão passando fome lá, começa todo mundo a dizer 
que aqui não há lugar para haitianos.

Tudo o que da aparência bonita a gente faz, tudo 
o que não dá aparência bonita a gente não quer fazer. 
É preciso começar desde já, Senador, a discutir como 
vamos ter menos gastos improdutivos e mais gastos 
produtivos. É preciso discutir a política salarial deste 
País, do setor público.

Nós não podemos chegar um dia e fazer como 
a Grécia, que demite trabalhadores públicos porque 
não tem como pagar; não pode deixar chegar a esse 
ponto. Mas não dá para pagar a todos o salário que 
os funcionários de mais alto salário recebem, tem que 
fazer uma reforma salarial. E sabe que no caso do 
Brasil tem um agravante, se houver uma crise séria. 
É porque aqui a crise será constitucional. Eles podem 
demitir lá, aqui a gente não vai poder, aqui tem que fa-
zer uma revolução para demitir; aqui tem que fazer uma 
ditadura para demitir, porque aqui é anticonstitucional; 
ninguém quer chegar a esse ponto. Vamos começar 
então a trabalhar para evitar esse ponto. 

Nós sabemos que uma das causas da crise foi 
a perda de produtividade na Grécia por causa da sua 
moeda muito mais valorizada do que seu potencial. 
As pessoas precisam saber que a moeda tem mais 
força ou menos força não é dependendo de quantos 
zeros se usa, mas do potencial econômico. A moeda 
japonesa, se você colocar o número de zeros, vale 
menos que a nossa, mas eles têm um potencial mui-
to maior. A Grécia tem um potencial econômico mui-
to pequeno; ter uma moeda com o mesmo valor da 
Alemanha é suicídio, porque quebra a produtividade. 
Eles perderam 1/3 da competitividade deles. O Brasil 
pode estar nesse caminho. Nós não perdemos ain-
da 1/3 da nossa competitividade, mas manter o real 
sobrevalorizado, apreciado como ele é, pode levar a 
uma queda maior da produtividade que nós estamos 
sentido no setor industrial, quando a gente vê as lojas 
cheias de produtos importados, quando a gente vê o 

número de turistas que o Brasil tem hoje no exterior e 
que nos deslumbra dizendo: o Brasil é o País que mais 
gasta no exterior pelos turistas. Deslumbra-nos, mas 
é um rei nu. Não temos condições de manter isso por 
muito tempo. O real está sobrevalorizado, está apre-
ciado além do possível para nossa economia. Temos 
de saber como enfrentar isso. 

Eles perderam a produtividade pela incapacidade 
de inovação; a Grécia não consegue inovar nada. É 
incrível porque tudo que a gente tem foi a Grécia que 
fez, mas a Grécia antiga, a Grécia que inventou a de-
mocracia, o teatro, a Estética. Hoje não há um produ-
to aqui inventado na Grécia e poucos no Brasil. Esses 
seus microfones, os computadores daqui, os telefones 
celulares, todos foram inventados fora. Os remédios que 
a gente toma podem até ter sido fabricados aqui, mas 
inventados na Suíça. A falta de capacidade inovativa 
levará o Brasil a viver tragédias como a Grécia vive. 

A gente continua exportando muito soja e ferro. 
A China está comprando terra na África. Vai produzir 
soja na África, que é muito mais perto da China do que 
o Brasil. E não só a China; há empresários brasileiros 
comprando terras na África. Quando eles produzirem 
soja na África, vão ficar ricos, mas não vai melhorar a 
balança comercial do Brasil porque essa soja vai sair 
de Moçambique, vai sair da Tanzânia, não vai sair do 
Mato Grosso.

Nós precisamos cuidar da formação de capital 
humano. A Grécia não fez isso. Se a Grécia tivesse 
hoje fábricas de computador, se estivesse inventando 
equipamentos médicos, se a sobrevivência cardíaca 
dos europeus dependesse de aparelhos gregos, ela 
não estaria em crise, mas ela só tem para exportar 
azeite e receber turistas. Os turistas não vão mais para 
lá porque lá é caro demais, porque a moeda deles, que 
não é deles, é supervalorizada. Nós temos que nos 
preocupar aqui com a inovação, nós temos que nos 
preocupar com a educação. Nós temos que fazer, hoje, 
aquilo que a gente não quer fazer de maneira apres-
sada, quando o Congresso imporia ao povo brasileiro 
medidas que fariam o povo brasileiro ir para as ruas 
tocar fogo nas lojas, como terminaria acontecendo se a 
gente demitisse 150 trabalhadores. E olhe que o nosso 
tamanho é muito maior do que o da Grécia. Demitir 150 
lá é uma violência tal que a gente se pergunta como 
é que os parlamentares conseguiram votar isso. Não 
esqueçam que quatro Ministros renunciaram, porque 
não aceitavam isso, mas não disseram o que fazer.

Nós precisamos começar a discutir aqui, com mui-
ta convicção e coragem, se nós não temos que olhar 
para a Grécia outra vez, porque nós olhamos para ela 
2.500 anos atrás, quando não existíamos ainda, para 
aprender com Sócrates, Aristóteles e Platão o que eles 

FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL742



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 14 02519

fizeram. Agora está na hora de olhar para aprender o 
que não devemos, ou para parar de fazer o que não 
deveríamos fazer.

Por isso, eu quero concluir sugerindo que a nos-
sa CAE, da qual creio que todos nós três aqui faze-
mos parte, crie um grupo para acompanhar o que está 
acontecendo nesses países, para comparar o que está 
acontecendo nesses países com o que hoje é o Bra-
sil, para ver se não acontece, como eu li, um tempo 
atrás, num jornal espanhol, de o Brasil ser a versão 
Espanha 2.0, ou seja, a Espanha de hoje ser o Brasil 
de amanhã, Portugal de hoje ser o Brasil de amanhã, 
a Grécia de hoje ser o Brasil de amanhã. Não pode-
mos deixar que isso aconteça. Eu acho que, para que 
isso não aconteça, precisamos tomar algumas medi-
das cuidadosas hoje, devagar, sem interferência ex-
terna, para evitar o que hoje acontece lá: interferência 
externa e violência. Não falo da violência do povo na 
rua, eu falo da violência da política econômica que se 
está fazendo e que talvez nem tivessem outra a fazer. 

Era isso, Senador, que eu tinha para dizer. Eu 
gostaria de contar com o apoio dos senhores, para que 
possamos pedir ao Senador Delcídio que crie um pe-
queno grupo que fará um estudo sobre a crise europeia 
e a economia brasileira. Não o impacto dela aqui. Não! 
Disso, todo mundo está falando. Eu estou falando do 
retrato nosso no que acontece lá. Vejam bem: eu não 
estou querendo falar da repercussão da crise deles 
aqui, de a gente poder cair, com eles caindo, porque 
eles não vão poder comprar os nossos produtos. Não! 
Isso aí, qualquer economista faz. Eu quero analisar po-
liticamente e olhar se aquilo é ou não um retrato nosso, 
se é ou não um espelho nosso, com a defasagem no 
tempo. Se parece que é, vamos começar a tomar as 
medidas necessárias para evitar chegar àquele ponto 
e para evitar que, no fim, outra vez, volte o tal do Fun-
do Monetário para infernizar a nossa vida e que, outra 
vez, tenhamos de nos submeter a ele. 

Quanto a essa proposta que faço aqui, eu peço 
que o senhor, como Presidente, diga que ela foi feita 
ao Senador Delcídio e que, amanhã, na reunião que 
vai acontecer, a gente trabalhe a possibilidade dessa 
comissão. O Senado não pode ficar de fora dessa dis-
cussão. Nós não temos o direito nem de nos acovar-
darmos nem de nos iludirmos. Duas coisas trágicas: 
a ilusão e a covardia. Vamos enfrentar com coragem 
e com antecipação, para sabermos o que fazer, para 
que, se for preciso austeridade, ela não seja suicida 
como vai ser a deles e para que, se não for preciso, 
sabermos o que podemos fazer para recuperar a efici-
ência de uma economia que hoje está bem, mas que 
não vai bem, quando a gente olha o que vem adiante.

Era isso, Sr. Presidente, que eu tinha para falar. 

Durante o discurso do Sr. Cristovam Bu-
arque, o Sr. Pedro Taques deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Aloysio 
Nunes Ferreira.

O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira. 
Bloco/PSDB – SP) – Com a palavra o Senador Edu-
ardo Braga, como orador inscrito.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Caro Presidente Senador Aloysio Nunes Fer-
reira, caro Senador Cristovam, parece até que hoje 
– cheguei ainda há pouco à sessão – esta Casa tem 
um pensamento comum sobre o debate atual por que 
passa a Nação brasileira e por que passa a comuni-
dade internacional.

Pude ouvir atentamente, inclusive ainda no carro 
em deslocamento para o Senado, o discurso de V. Exª, 
Senador Aloysio, bem como os apartes e o discurso 
do nosso Senador Cristovam Buarque. E é verdade: 
é preciso ter uma grande preocupação para que o rei 
não fique nu novamente.

Nós não podemos esquecer de que o Brasil viveu 
décadas de uma crise econômica com impacto social 
gravíssimo neste País. Nós não podemos esquecer 
que fomos obrigados a conviver com uma geração que 
não tinha a cultura de viver sem a inflação. Nós che-
gamos a ter uma geração de brasileiros que convivia 
com uma inflação mensal de quase três dígitos e com 
juros mensais absolutamente estratosféricos, surreais. 
Àquela altura, o Brasil vivia um descontrole econômico, 
um descontrole fiscal, um descontrole monetário, um 
descontrole das dívidas públicas, um descontrole da 
balança comercial, um descontrole das políticas públi-
cas. E o que aconteceu com o Brasil, Senador Cristo-
vam Buarque? Nossa classe trabalhadora naufragou 
numa das mais profundas crises sociais de que este 
País já teve notícia.

Inúmeras foram as manifestações sindicais, inú-
meras foram as manifestações populares dos estudan-
tes, da classe trabalhadora para que o Brasil pudesse 
fazer um enfrentamento e superasse aquele momento 
de crise. Pois bem, custou muito a uma geração ou a 
mais de uma geração de brasileiros implantar medidas 
doloridas, sofridas que fizeram com que o País pudes-
se chegar ao Brasil de hoje.

Ora, ninguém poderia imaginar que o Brasil es-
taria vivendo um momento de crescimento em plena 
crise internacional, em plena crise de credibilidade se 
nós não tivéssemos a Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Ninguém poderia imaginar que se continuasse aquela 
farra que existia nas Unidades Federadas, nos Municí-
pios, com um absoluto descontrole sobre os salários 
públicos neste País, que o Brasil estaria hoje com o 
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risco de investimento tão baixo a ponto de nós conse-
guirmos captar investimento, num momento de crise, 
com a menor taxa de juros das últimas quatro ou cin-
co décadas, como este País já captou, seja do setor 
público, seja do setor privado.

Portanto, o que Grécia, Portugal, Espanha e Ir-
landa passam hoje o Brasil já passou e poderá voltar 
a passar. 

O que o Brasil vive hoje, Senador Aloysio, se-
nhoras e senhores que nos assistem pela TV Senado 
e pelas mídias sociais, é um grande momento, um 
momento muito especial, inclusive porque é fruto da 
construção de vários governos, mas que culmina efe-
tivamente agora com a Presidenta Dilma tendo a res-
ponsabilidade de conduzir o Brasil num crescimento 
econômico e, ao mesmo tempo, de aproveitar o que 
chamam os especialistas de bônus demográfico. 

Hoje, Senador Aloysio e Senador Cristovam, para 
cada brasileiro que está aposentado – e mesmo assim 
nós temos déficit na nossa aposentadoria e temos dé-
ficit nas nossas previdências, problemas graves nessa 
área –, repito, para cada brasileiro que está aposen-
tado nós temos pelo menos quatro trabalhando. Esse 
cenário não vai perdurar a vida inteira. 

Os Tigres Asiáticos tiveram esse cenário nos 
idos das décadas de 80 e 90 e souberam aproveitar. 
Aproveitaram por quê? Porque pegaram esse bônus 
demográfico, o momento em que sua mão de obra era 
barata, o momento da reestruturação que existia no 
consumo mundial e transformaram os seus países em 
verdadeiros tigres asiáticos. E esses Tigres Asiáticos 
são responsabilizados não apenas pela produção de 
que muitos até debochavam àquela altura, dizendo que 
tudo o que a Coreia e a China produziam era cópia ou 
do Japão ou dos Estados Unidos.

O investimento na educação, na ciência, na tec-
nologia, na inovação fez com que os Tigres Asiáticos 
deixassem de copiar para passar a inovar. E isso fez 
com que a Coreia do Sul, os países que compunham os 
Tigres Asiáticos pudessem ter se transformado no que 
se transformaram. E a China está aí nos mostrando um 
caminho. É claro que tem os seus problemas, é claro 
que tem as suas contradições, mas a verdade é que 
ela está aí a mostrar um caminho importante na área 
da inovação, na área da ciência, na área da tecnologia.

O Brasil não vai conseguir manter o financia-
mento da sua economia e do seu bônus demográfico 
por mais de 20, 25 anos baseado em commodities
minerais e em commodities agrícolas. Ou nós agre-
gamos valor ou nós transformamos o fato de sermos 
a sexta economia do mundo para sermos também o 
sexto país em ciência e tecnologia, o sexto país em 
inovação, o sexto país em educação, o sexto país em 

investimento em recursos humanos ou o Brasil, não 
mais da nossa geração, o Brasil da geração dos nos-
sos filhos, o Brasil da geração dos nossos netos pa-
gará um preço, do qual a nossa geração será cobrada 
pela irresponsabilidade de não ter tido a coragem de 
tomar essa decisão.

E aí, Senador Aloysio, efetivamente essa questão 
dos movimentos grevistas na Polícia Militar e na área 
de segurança está a preocupar todo o Brasil, porque 
esse movimento ocorre no momento em que o mun-
do vive essa crise. Acabamos de ouvir aqui o discurso 
de V. Exª e do Senador Cristovam Buarque dizendo: 
a Grécia está na iminência de ter que demitir. Decidiu 
hoje no seu congresso, mas haverá eleições gerais 
daqui a pouco.

Vejam a situação: o congresso votou, o povo foi às 
ruas, há um verdadeiro confronto social, neste momen-
to, na Grécia, mas a Grécia é uma democracia que vai 
às urnas. E, se esse modelo aprovado pelo congresso 
for derrotado pelo povo grego nas urnas, será que o 
novo governo vai implementar essas medidas? Será que 
esses 150 mil gregos serão efetivamente demitidos?

Ou será que estamos diante de mais uma mora-
tória na economia internacional? E uma moratória que 
pode ter efeito cascata, porque a moratória da Grécia 
não virá sozinha – o que é mais grave. Não é um fato 
isolado, como foi a moratória da Argentina, que perdurou 
por dois anos em profunda recessão e que ressurgiu 
com um crescimento e uma reestruturação novamente 
baseados em commodities agrícolas.

O mundo está mudando. Este momento da his-
tória vai mudar, e o Brasil não poderá repetir erros do 
passado ou repetir erros do presente do Antigo Conti-
nente, do nosso Velho Mundo, da nossa Europa, seja 
ela Ocidental ou não.

O Brasil precisa aprender com os acertos e com 
os erros, sejam os nossos próprios acertos e erros, 
sejam acertos e erros da comunidade internacional.

Eu venho, portanto, aqui manifestar a minha pre-
ocupação com essa situação, porque nós precisamos 
tomar uma decisão absolutamente inadiável neste País: 
que Brasil queremos construir para o nosso futuro, Se-
nador Aloysio Nunes Ferreira?

Nós não temos mais que estar aqui discutindo se 
privatização era bom ou ruim. Isso já aconteceu. Nós 
não temos mais que estar aqui discutindo se a con-
cessão dos aeroportos era boa ou ruim. Isso é uma 
necessidade, senão, não chegaremos a 2014 com o 
mínimo de condição de mobilidade aeroviária, de mo-
bilidade urbana, para enfrentarmos os eventos des-
portivos que o Brasil se propôs a oferecer ao mundo, 
a não ser com um brutal endividamento público, o que 
não seria saudável para a nossa economia.
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O que é verdadeiro e que nós precisamos discutir 
neste Senado não é mais a Novalgina ou a Cibalena 
que vamos ter que adotar para passar a dor imedia-
ta. Temos que discutir o pacto federativo. Temos que 
discutir como vamos financiar o Brasil que queremos 
para o futuro.

Como vamos financiar a educação que queremos 
para os nossos filhos? 

Como vamos financiar a saúde pública que que-
remos para os nossos filhos? 

Como vamos financiar a segurança pública neste 
País, para que nossas famílias possam transitar com 
segurança de norte a sul deste Brasil, e não apenas em 
ilhas de privilegiados, não apenas nas regiões menos 
violentas do Estado rico de São Paulo ou nas regiões 
mais ricas e menos isoladas da Amazônia, não apenas 
em regiões em que a mídia tem acesso e transforma a 
dor e o sofrimento em uma grande comoção nacional? 

Não dá mais para o Brasil conviver com uma con-
centração de renda da forma que está acontecendo na 
arrecadação do recurso público. Desde a Constituição 
para cá, nobres Senadores, o que vem acontecendo 
é novamente uma grande concentração de receita 
tributária não compartilhada por parte da União, com 
o empobrecimento e a diminuição dos recursos nos 
Estados e nos Municípios e na capacidade de inves-
timento e de manutenção da prestação de serviços 
públicos nos Estados e nos Municípios. 

Ainda há pouco, eu ouvia de forma brilhante o 
Senador Aloysio Nunes Ferreira dizer nesta tribuna: “O 
que acontecerá com o pacto federativo se os Estados 
não tiverem condição de prover seus próprios salários?”. 
Meu caro Senador, fui Governador do Amazonas por 
oito anos e digo a V. Exª: o Amazonas não tem como 
pagar o salário da PEC 300 com os recursos tributá-
rios que o Amazonas enfrenta. Não tem como pagar, 
num País em que a guerra fiscal continua, em que os 
Entes Federados descumprem o pacto federativo, até 
pela sobrevivência da atração de investimentos diante 
da inexistência de um plano nacional de industrializa-
ção que desconcentre a indústria neste País. Nós não 
temos como competir com o salário pago em certas 
regiões, e a unificação desses salários é absolutamente 
impossível, porque nós estaríamos tratando de Esta-
dos desiguais de forma igual.

O pacto federativo, portanto, precisa ser discutido. 
E aí, nobre Senador Cristovam Buarque, creio que a 
colocação de V. Exª vem em boa hora, porque é exa-
tamente nas comissões temáticas deste Senado que 
o pacto federativo precisa começar a ser discutido. É 
exatamente na CAE, Comissão de que nós Senadores 
aqui presentes fazemos parte, que precisamos come-

çar a discutir veementemente a questão do pacto fe-
derativo, a questão da receita tributária, a questão do 
compartilhamento da receita tributária, a questão das 
transferências de recursos. Assim como temos um Sis-
tema Único de Saúde hierarquizado, definido inclusive 
na nossa Constituição, que estabelece claramente o 
que é competência e responsabilidade do Município, 
o que é competência e responsabilidade do Estado, o 
que é competência e responsabilidade da União. Cria 
um mecanismo de financiamento claro, que este Se-
nado inclusive acaba de, bem ou mal, regulamentar 
a Emenda 29.

Vejam, Srªs e Srs. Senadores, também temos um 
sistema de educação. Primeiro, avançamos com o fi-
nanciamento que excluía o ensino médio. Hoje, temos 
o financiamento do ensino básico, o Fundeb. Temos 
a hierarquização do Sistema Nacional de Educação 
absolutamente claro, transparente. E o nosso Sistema 
Nacional de Segurança Pública? De que forma vamos 
financiá-lo? De que forma faremos com que o aparato 
da polícia possa, efetivamente, ser eficiente?

V. Exª foi brilhante quando disse que não é apenas 
a quantidade de policial. É preciso ter policiais qualifi-
cados, preparados, e policiais que não sejam corrup-
tos. A corrupção no meio policial é uma das maiores 
causas do problema de segurança pública neste País. 
Mas quando conversamos com o cidadão comum, Se-
nador Aloysio, ouvimos, em vários cantos deste País, 
o seguinte: “Como fazer frente ao crime organizado, 
quando eles possuem receita para oferecer, muitas 
vezes, recursos que são quatro, cinco vezes o salário 
de um soldado ou de um policial civil?”.

É claro que não são todos os policiais que ficam 
à mercê dessa situação. Ao contrário, a grande maioria 
dos policiais deste País são homens honrados, hones-
tos e que prestam bons serviços ao povo brasileiro, 
mas não têm condições de trabalho, não têm sequer 
equipamentos. Não existe sequer um cadastro único 
nacional de identificação que possa tratar o cidadão 
brasileiro do Rio Grande do Sul, da eminente Senadora 
Ana Amélia, ao Amazonas, com a mesma tranquilida-
de de que não haverá duplo prontuário de carteira de 
identidade. O brasileiro tem muitos documentos.

Por fim, quero dizer que esse debate vai longe 
neste Senado, Sr. Presidente. Daqui a pouco, na Co-
missão de Relações Exteriores debateremos a questão 
dos haitianos, que é absolutamente humanitária, mas 
que também precisa ser encarada como uma missão 
para a qual o Governo brasileiro precisa estar atento. 

Meu caro Senador Cristovam Buarque, o Estado 
do Amazonas, um Estado que tem grandes desafios 
– enormes desafios – recebeu mais de 50% do total 
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da imigração haitiana para o Brasil. E nosso povo, 
Senador Aloysio e Senadora Ana Amélia, o povo bra-
sileiro, é um povo muito especial, porque mesmo no 
Município de Tabatinga, um dos mais pobres deste 
País, os brasileiros de lá, sensibilizados com a dor 
dos haitianos, dividiram o pouco ou quase nada que 
tinham para prestar ajuda humanitária àqueles filhos 
de Deus que procuram no Brasil uma porta da espe-
rança. Mas a porta da esperança para os haitianos não 
pode significar a redução das condições para aqueles 
que já estão vivendo quase que isolados das políticas 
públicas neste País. É preciso que o Brasil, portanto, 
preste atenção, não apenas em relação ao Amazonas, 
mas também ao Estado do Acre.

Ouço V. Exª, Senadora Ana Amélia, com o maior 
prazer, sobre este tema.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador 
Eduardo Braga, hoje, na abertura dos trabalhos, abor-
dei a questão da greve das polícias. E quando V. Exª, 
como ex-Governador do Amazonas, com a experiên-
cia administrativa e política que teve, volta ao tema, 
recorrente nesta Casa, que é a Casa da Federação, 
do pacto federativo, eu fico confortada. Não só V. Exª, 
mas vários outros Senadores têm batido nesse tema, 
que é inadiável. E toda questão, inclusive essa rela-
cionada à situação dos policiais militares ou policiais 
civis, passa necessariamente por um entendimento, 
por uma revisão do tal pacto federativo. Não é possível 
que hoje a União continue concentrando 60% de tudo 
que é arrecadado, os Estados pouco mais de 20% e 
os Municípios, que é onde vivem as pessoas, 15%. 
V. Exª citou Tabatinga, que é um Município. Quantas 
dificuldades tem o Prefeito de Tabatinga para resol-
ver demandas como essa dos haitianos. Isso apenas 
reforça o argumento de V. Exª e da responsabilidade 
que nós nesta Casa teremos com essa questão, já 
que assim estaremos cumprindo com o nosso dever 
constitucional, sobretudo com a o que amazonenses, 
gaúchos, catarinenses, paranaenses, brasileiros de 
todos os cantos esperam de nós. Cumprimentos, Se-
nador Eduardo Braga, porque não podemos adiar e 
nem esperar mais por esse debate do pacto federativo.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Sr. Presidente, para concluir.

Primeiro, quero agradecer ao aparte de V. Exª e 
dizer que concordo plenamente com a necessidade 
imperiosa de o Senado da República discutir, sem ur-
gência, sem essa questão de que tem de se discutir no 
dá ou desce, no apagar das luzes de uma noite longa, 

numa madrugada tensa uma questão tão importante 
como o pacto federativo deste País. 

Mas, Sr. Presidente, para concluir, quero mos-
trar como este País tem muita esperança. E fico muito 
feliz de poder fazer isso na presença do meu colega 
Senador Cristovam Buarque. Porque esse programa, 
Senador, começou quando eu era governador do Es-
tado do Amazonas e V. Exª era Ministro da Educação. 

Sr. Presidente, àquela altura, nos idos de 2003, 
cheguei ao gabinete do então Ministro da Educação 
para apresentar um projeto ousado de combate ao 
analfabetismo no meu Estado. Sr. Presidente, não por 
coincidência, logo fui apoiado, estimulado e motivado 
pelo então Ministro da Educação, Cristovam Buarque, 
a implementar um programa chamado Reescrevendo o 
Futuro, com a participação do Governo do Estado, do 
Governo Federal, através do Ministério da Educação, 
e da Universidade do Estado do Amazonas. 

O Ipea, meu caro Senador Cristovam Buarque, 
acaba de publicar novos dados sobre educação. E ve-
jam V. Exªs: o Estado do Amazonas, segundo o Ipea, 
conseguiu, exatamente no quinquênio 2004-2009, 
portanto, a partir da implementação de uma nova po-
lítica pública, resultados extraordinários no combate 
ao analfabetismo. 

O Amazonas tem escolaridade, medida pela mé-
dia de anos de estudo da população, de 15 anos ou 
mais, maior do que a média do Norte do País e do que 
a média nacional em todos os anos, de 2004 a 2009, 
período de abrangência da pesquisa do Ipea. 

No Estado que represento nesta Casa essa média 
era de sete anos de estudos em 2004 e de 7,7 anos 
em 2009. Cresceu, portanto, 10% a permanência nos 
estudos dos nossos queridos alunos no Estado do 
Amazonas, quando no Norte, ela é de 6,2 em 2004 
e 7,1 em 2009, e no País, de 5,8 anos em 2004 para 
7,5 anos em 2009.

Observando-se os dados do analfabetismo de 
pessoas com 15 anos ou mais, o Amazonas também 
apresenta padrões mais favoráveis que a média nacio-
nal e do que a média do Norte do País. Em 2004, 8,6% 
dos amazonenses ainda não tinham tido oportunidade 
do letrismo, portanto, analfabetos, contra 12,7% dos 
nortistas e 11,4% dos brasileiros.

Em 2009, essa situação de vantagem – se é que 
podemos dizer que isso é uma vantagem, porque o ide-
al é a grande e sonhada meta do analfabetismo zero 
neste País –, os analfabetos do Estado do Amazonas 
compunham 7% da população amazonense, enquanto 
no Norte eles representavam 10,5% e no Brasil, 9,7% 
de analfabetos.
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Mesmo entre a população rural do Amazonas, 
que vive nas entranhas da floresta, a taxa de analfa-
betismo caiu sensivelmente nos últimos anos, passan-
do, Sr. Presidente, de 20,8% em 2004 para 12,5% em 
2009, uma redução de quase 50%, meu caro Senador 
Cristovam Buarque. Essa foi a grande diferença da co-
ragem e da vontade política de implementar o maior 
programa de combate ao iletrismo do País naquele 
que possui a maior área territorial do Brasil, que é o 
Estado do Amazonas.

Desenvolvemos o programa de letramento Rees-
crevendo o Futuro, então considerado o maior programa 
de alfabetização do Brasil, realizado pela Universidade 
Estadual do Amazonas, a Secretaria de Educação do 
Estado e o Ministério da Educação.

E aqui faço questão, Senador Cristovam Buarque, 
de agradecer a V. Exª por ter confiado àquele jovem 
governador e àquela jovem universidade a missão tão 
importante.

Entre 2003 e 2009, mais de 200 mil amazonen-
ses foram alfabetizados, principalmente os adultos. O 
programa de alfabetização foi desenvolvido e integrado 
com abordagens ambientais, para que os amazonen-
ses, à proporção em que aprendessem a ler, tomassem 
consciência da necessidade de conservar e preservar 
os recursos naturais e recebessem as primeiras in-
formações sobre como desenvolver o Amazonas de 
forma sustentável.

Outra iniciativa que teve papel importante na mu-
dança do quadro de analfabetismo no Amazonas e na 
conquista da liderança regional e, quem sabe, a intrepi-
dez daqueles com sentimento mais arraigado de dizer 
da liderança nacional nesse setor foi o programa de 
Ensino Presencial Mediado por Recursos Tecnológicos.

Trata-se de prática moderna de ensino à distância, 
alcançando os alunos em plena floresta, com tecno-
logia de IPTV, com sinal via satélite e completamente 
sob o caráter da interatividade. 

A transmissão das aulas é feita ao vivo, via saté-
lite, através de televisores nas salas de aula remotas, 
com a presença de professor em cada sala de aula, 
que elabora, aplica e corrige atividades didáticas para 
os alunos.

Quase 30 mil jovens excluídos do ensino médio 
passaram a estudar em suas próprias comunidades 
no interior da floresta e a terem novas e dinâmicas re-
lações com a própria natureza.

Sr. Presidente, eu não poderia deixar de registrar 
esse tento, e não poderia deixar de agradecer. Agra-
decer a todos os que acreditaram, do Presidente Lula 
ao nosso Senador Cristovam Buarque, passando pelo 
então Ministro Fernando Haddad, que deu continuida-

de a esse programa, e aos milhares de professores no 
interior do Amazonas, que, muitas vezes, de forma vo-
luntária, acreditaram, sonharam e estão transforman-
do o Amazonas em algo que se prepara para o futuro 
vencendo a falta de oportunidade para o letramento, 
dando oportunidade de ler e escrever e dando cida-
dania ao povo amazonense. 

Este é o Brasil que nós queremos. 
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Ferreira Nunes. 

Bloco/PSDB – SP) – Com a palavra, como orador ins-
crito, o Senador Marcelo Crivella.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, senhores teles-
pectadores da TV Senado, senhores ouvintes da Rádio 
Senado, companheiros presentes, ilustres membros da 
imprensa, eu agora falava com o Comandante da Po-
lícia Militar do Rio de Janeiro, e o felicitava, agradecia.

A condução da greve no Rio de Janeiro, diferente 
do que ocorreu na Bahia, tem sido civilizada. O coman-
dante tem mantido, com autoridade, com exemplo, a 
tropa na rua, tem feito um trabalho extraordinário. Que 
Deus o abençoe! Nós, do Rio de Janeiro, que sofremos 
tanto com a violência ficamos felizes quando podemos 
subir na tribuna para dizer que o processo de parali-
sação da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da 
Polícia Civil, no Rio de Janeiro, não trouxe os proble-
mas vistos no Nordeste do País.

Quero dizer, também, aos telespectadores e ao 
comandante, que, há sete anos, tomei uma iniciativa 
parlamentar que agora está na Comissão de Consti-
tuição e Justiça da Câmara dos Deputados.

Sou do Rio de Janeiro. Quatrocentos mil crimes 
por ano. Vocês imaginem: cinquenta e cinco mil veículos 
roubados. Furto? Cento e dez mil. Assaltos? Setenta 
mil. Homicídios? Mais de dez mil. Lesões corporais do-
losas? Cento e trinta mil. Quatrocentos mil crimes por 
ano. Imaginem o povo da minha terra como vive, quan-
do se fala na questão da segurança e da violência?!

Há sete anos pensei: “Podíamos melhorar a pre-
sença, a ação de presença das polícias nas ruas. Como 
faríamos isso? Abrindo concursos, contratando pesso-
as, mas, muitas vezes, não temos recursos para isso.” 
Então, fiz uma proposta, Senador Eduardo Suplicy. A 
proposta era simples.

O Relator da proposta foi o falecido Senador Je-
fferson Péres, que deixou saudades nesta Casa, Se-
nador pelo bravo Estado do Amazonas. Estava sempre 
aqui presente e atuante, até que Deus o levou.

Disse assim: “Podemos dobrar, em caso de neces-
sidade, o efetivo da polícia na rua. Não é um sonho. É 
possível! O que faríamos? Traríamos a reserva. Aque-
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les que se aposentaram nos últimos anos poderiam vir 
rapidamente, serem convocados pelo Governador de 
São Paulo, do Rio, da Bahia, para ocuparem a área 
administrativa.” Os senhores não imaginam quantos 
militares ficam na área administrativa. São 25%. Em 
uma força de trinta mil, chegam a sete mil. Eles que 
se aposentaram agora e que ainda têm vigor pode-
riam ocupar a área administrativa, e colocarmos es-
ses militares que estão mais bem treinados nas ruas. 
Em um momento de necessidade, rapidamente – são 
aposentados, têm salários, têm suas casas –, rece-
beriam uma complementação e nos ajudariam em um 
momento de conflito.

Sete anos tramitando... No Senado foi rápido. Fo-
ram dois anos. Dois anos aqui, e a gente fala que foi 
rápido. Fico até envergonhado. Mas na Câmara está 
há cinco anos! Em diversas comissões, agora está na 
CCJ, com a redação final. Quem sabe podemos ainda 
este ano dar esse instrumento?

No Exército é assim. A gente presta serviço mi-
litar, mas, nos próximos cinco anos, temos que nos 
apresentar todo ano ou mandar uma cartinha. Somos 
a Reserva: coronéis, capitães, majores, tenentes, ca-
bos, soldados, todos fazemos parte do batalhão de 
guerra, que é cinco vezes maior do que o batalhão de 
paz. E os oficiais de mobilização nos mantêm, todos, 
no cadastro. Se for necessário, nós somos convocados 
imediatamente. E já existe no quartel um plano de mo-
bilização: onde vão nos alojar, onde vamos conseguir, 
por exemplo, os uniformes... A Nestlé, por exemplo, vai 
ter que fazer ração, os prédios públicos vão ter que nos 
abrigar... Há todo um programa de mobilização. Fábricas 
de móveis vão passar a fazer coronha de armamentos, 
fábricas de batom vão fazer cartuchos... E o Exército 
já foi lá, viu os tornos, já preparou o plano de mobiliza-
ção, para que não sejamos pegos de calças na mão.

A mesma coisa nós podemos fazer com a nossa 
polícia e, rapidamente, colocarmos milhares de homens 
nas ruas, sem precisar de concurso, sem precisar pa-
gar novos salários.

Eu quando quero falar dessas coisas de segu-
rança, eu não quero ser pessimista. Eu não quero ser 
pessimista. Aliás, eu quero trazer uma boa notícia.

No meu Estado, Rio de Janeiro, falando não só de 
segurança interna, mas externa, segurança nacional, 
vocês precisam conhecer a Base Naval e o Estaleiro 
que estão sendo construídos na Ilha da Madeira, em 
Itaguaí. É uma obra primorosa.

Senador Aloysio, eu sou engenheiro civil, de 
profissão. Tenho 78 anotações de responsabilidade 
técnica, 78 edifícios neste País – Manaus, Salvador, 
Belém, Rio de Janeiro, São Paulo – que estão com a 

assinatura do Crivella, da fundação ao teto. Agora, eu 
gostaria de participar de uma obra dessas. Eu olhei o 
Estaleiro e a Base Naval da Ilha da Madeira e fiquei 
orgulhoso. Obra pública às vezes a gente olha e não 
quer ver nem detalhes: Ah, porque o concreto está bro-
cado, a gente que conhece obra vê que está fora de 
prumo, o acabamento não é aquele... Enfim, a fiscali-
zação é deficiente, quando vai o fiscal é do TCU, mas 
ele não é engenheiro; ele vai lá para ver cronograma, 
parte administrativa.

Aliás, o Senador Eduardo Suplicy foi Relator do 
Projeto de Lei nº 8.666 em que eu o alertei, porque 
muitas vezes o fiscal da obra se coaduna com o autor, 
o executor da obra, e eles fazem uma maracutaia. Por 
exemplo, vão pintar a fachada de um prédio, Suvinil 
acrílico, aí ele diz: não, é caro, vamos fazer um acordo. 
Eu boto cinco baldes de acrílico e quinhentos baldes 
de PVA. Quem vai descobrir? Ninguém! Só cinco anos 
depois, quando der mancha. Obra pública sofre com a 
questão da fiscalização.

E nós fizemos uma emenda, Eduardo Suplicy, 
que foi boa, que foi salutar. Agora, pela lei, não adian-
ta apenas você medir metro quadrado de pintura. É 
muito difícil ver se o sujeito usou Suvinil acrílico, ou 
misturou. Ele tem de mostrar a nota fiscal do mate-
rial que ele comprou para ser usado ali. Eu acho que 
esse detalhe que colocamos na lei de não só medir a 
execução física da obra, mas de conferir a nota fiscal, 
ah, nos ajuda muito!

Pois bem, aqui, eu olhei no detalhe. É uma obra 
de que eu gostaria de ter participado. Está no tempo, 
no cronograma. É uma obra de muita tecnologia; o 
maior acordo entre Brasil e França. Nós vamos fabri-
car aqui o primeiro submarino nacional movido a fissão 
nuclear. Os submarinos que nós temos são a diesel e 
elétricos. Então, a toda hora – a toda hora, não, mas 
frequentemente –, eles têm de subir à superfície para 
tirar o ar, para recarregar os seus tanques de oxigênio, 
senão não há queima do combustível. Agora, a princi-
pal característica de um submarino é não aparecer aos 
radares, aos sonares e aos satélites. Se ele aparece 
na superfície, ele perde um tanto da sua finalidade.

E detalhe, senhoras e senhores brasileiros, o Bra-
sil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. A nossa 
Amazônia azul são 3,5 milhões, mas nós estamos nas 
Nações Unidas pleiteando nossa Plataforma Conti-
nental. Nós vamos acrescer 1 milhão de quilômetros 
quadrados. Nós vamos ficar com metade do Brasil no 
mar, 4,5 milhões. Ali nós temos o quê? Petróleo, gás, 
mas temos também nossos nódulos polimetálicos; 
nós temos óxido de ferro; nós temos manganês; nós 
temos níquel e cobalto; nós temos cobre em grandes 
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reservas inexploradas. Mas a maior de todas não é o 
petróleo, não é o gás, não são os nódulos polimetálicos; 
é o peixe, é a proteína. E nós não temos uma fazenda 
marítima, que os países da Europa têm e que produ-
zem para o benefício do seu povo. Nós não temos uma 
ainda. Devíamos ter. Agora, o nosso Ministério da Pes-
ca deve incentivar isto, nós termos, estrategicamente, 
aqueles dispositivos em que o computador alimenta 
os peixes que são aprisionados em redes, por onde 
passa o mar e o oxigênio – portanto, são peixes sau-
dáveis – e uma vez por mês passa a frota de barcos 
pesqueiros, recolhe aquele peixe. E está lá a fazenda, 
permanentemente, como um colar de pérola no litoral 
dos países desenvolvidos para, como disse, o bene-
fício do seu povo.

Então, eu não poderia, como fluminense, deixar 
de vir aqui e parabenizar o nosso Almirante Julio So-
ares de Moura Neto, por uma obra que vou mostrar 
aos meus amigos. Gostaria de ver se a TV Senado 
depois não poderia fazer um programa, porque isso 
aqui é um alento.

Primeiro, está aqui o projeto. Ele mostra aqui, no 
papel, tipo papel-manteiga, o projeto, e aí você vira 
a página e tem a foto do real, de todas as estruturas 
que estão sendo feitas nessa base naval, que vai ter 
hotel de trânsito, que vai ter todas as instalações para 
os seus oficiais, vai ter um galpão de suprimento e, 
sobretudo, dos estaleiros moderníssimos, onde nós 
vamos ter, com tecnologia nacional recebida da Fran-
ça, o primeiro submarino nuclear. 

Mas, não vai ser só esse submarino nuclear não. 
Nós vamos fabricar ainda outros quatro submarinos 
da linha Tikuna. Esse é um projeto que nós já temos 
no Brasil. Nós temos cinco submarinos. É pouco, mas 
fabricados no Brasil. Em um deles, inclusive, no lan-
çamento, eu fui com o Presidente Lula, e estavam lá 
todos os operários, muito orgulhosos. São os nossos 
submarinos que prestam serviço de vigilância na nos-
sa costa, mas que não têm o poder estratégico que os 
nossos submarinos nucleares terão.

De tal maneira, Sr. Presidente, que eu venho 
aqui a esta tribuna apenas para extravasar esse meu 
contentamento, eu diria até ufanismo. Por quê? Porque 
lá na Ilha da Madeira, em Itaguaí, nós teremos uma 
base naval e um estaleiro que é um orgulho para a 
engenharia nacional.

Agora, vou terminar e dar um aparte ao Senador 
Suplicy, mas antes quero dizer o seguinte: esta Casa 
tem uma dívida com as Forças Armadas! Esta Casa 
tem uma dívida com as Forças Armadas, que é a PEC 
53, que apresentei, meu Deus, em 2004. Está aqui na 
Casa, esperando entrar em pauta.

Meu Deus, quais foram esses assuntos tão im-
portantes e relevantes que não permitiram que nós 
votássemos uma PEC que proíbe o Governo Federal, 
seja de qualquer matiz política, de contingenciar recur-
sos de investimento das Forças Armadas?

Meus amigos, a Internet é uma descoberta dos 
militares americanos. Quantas inovações saem dos 
centros de pesquisa da segurança?

Nós dominamos o ciclo de enriquecimento do urâ-
nio e temos grandes reservas, mas ainda não podemos 
enriquecê-lo completamente aqui, embora tenhamos 
três usinas nucleares, e queremos fazer mais uma. Por 
quê? Porque toda hora o investimento é contingencia-
do, a todo momento. 

Então, está lá um prédio em São Paulo, onde nós 
vamos transformar as pastilhas em gás. Sabemos fa-
zer, mas temos que fazer agora no Canadá. Mas por 
que nós não fazemos? Ah, contingenciam os recursos.

Recursos de investimentos contingenciados são 
prejuízo para o nosso País. Estratégico. Um prejuízo 
para o desenvolvimento científico, tecnológico, para a 
nossa proteção. Será que nós, brasileiros, não temos 
noção de que a coisa mais sublime e importante é a 
nossa soberania?

Nós precisamos cuidar disso. Nossos antepas-
sados cuidaram e nos legaram uma nação cujas fron-
teiras foram bem estabelecidas. E temos paz. Agora, 
num mundo convulsionado e em crise, nós não sabe-
remos se essa paz é duradoura. Nós precisamos, na 
nossa geração, de investir para que o Brasil seja so-
berano de verdade.

Vejam que vergonha! Nossas fronteiras, meu Deus 
do céu, são tão permeáveis! Entram drogas, armas e 
munições que infernizam o cotidiano dos brasileiros 
nas grandes cidades. Nós não temos condições de 
guardar. A verdade é essa. Mas por que não temos? 

Ah, porque os nossos projetos todos... Por exem-
plo, lá na USP, em São Paulo, eles fizeram um projeto 
maravilhoso. É um avião não tripulado. Ele tem dois 
metros de envergadura. Ele custa R$20 mil reais, se-
nhores brasileiros. É uma câmera fotográfica de alta 
potência, com asas, voadora. Os meninos da PUC en-
tregaram isso para as Forças Armadas e eles disseram: 
agora vocês podem aperfeiçoar para fazer uma linha 
de montagem e o Brasil terá, vigiando suas fronteiras 
terrestres, uma câmera fotográfica com asas, que voa 
cinco quilômetros de altura e 120 quilômetros por hora. 
Um colosso, uma coisa extraordinária da engenharia 
da Universidade de São Paulo, que nós todos temos 
que aplaudir!

Eu coloquei uma emenda. A minha emenda não 
foi privilegiada. E até hoje nós não temos...
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Agora, as fronteiras estão abertas. O Rio de Ja-
neiro e São Paulo, meu Deus, as pessoas não precisam 
ir longe para comprar cocaína. Agora, essa cocaína é 
plantada onde? Bolívia, Colômbia e Peru.

Então, ora, eu fico aqui clamando e pedindo: 
puxa vida, vamos votar essa PEC. Vamos dar recur-
sos para nós termos nossos aviões não tripulados. É 
engenharia nossa, coisa nossa. Eu sei que a Polícia 
Federal comprou um, mas comprou no Japão, e cus-
tou milhões de dólares. Aqui em São Paulo, há um que 
funciona, ligado a um centro de comunicação. É uma 
beleza! O Exército aprovou! Eles ficaram encantados 
e entusiasmados! Querem fazer linha de produção, 
mas não têm recursos.

Ouço V. Exª com muito prazer.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Pre-

zado Senador Marcelo Crivella, V. Exª mencionou as 
sugestões de aperfeiçoamento que fez na proposta de 
lei do Senado Federal. Na verdade, refere-se ao Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 32, que foi objeto de longo 
debate referente à Lei de Licitações, que justamente 
substitui a Lei nº 8.666, de Licitações, que foi aprovada 
em 1993, ao tempo em que não havia ainda a utiliza-
ção dos meios eletrônicos tão utilizados hoje, como a 
utilização da Internet, os leilões eletrônicos e assim por 
diante. Eu gostaria de relembrar que estamos no aguar-
do, aqui no Senado, de que esse projeto, já apreciado 
e debatido no âmbito das comissões, inclusive na Co-
missão de Assuntos Econômicos, onde fui Relator, V. 
Exª mencionou... Ali, houve um debate bastante intenso, 
houve audiências públicas. Com o Senador Francisco 
Dornelles houve alguns diálogos. Ele fez sugestões, 
e eu tinha outro ponto de vista. Estivemos ambos, na 
legislatura passada, em diálogo com o então Ministro 
do Planejamento Paulo Bernardo, hoje Ministro das 
Comunicações. E chegamos a um entendimento. O 
projeto está, portanto, pronto para ser apreciado. Eu já 
comuniquei, no início deste ano, ao Líder do Governo, 
Senador Romero Jucá, que, inclusive, de minha parte 
e da parte do Senador Francisco Dornelles, avaliamos 
que é importante logo votarmos esse projeto porque 
ele significará ter a incorporação de sugestões como 
as de V. Exª. Então, eu queria relembrar esse fato no 
momento em que V. Exª menciona a tramitação desse 
projeto tão importante. 

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Muito obrigado. E é importante mesmo. A Presidenta 
Dilma esteve agora no Norte e ficou triste de ver obras 
que estão completamente fora do cronograma.

Agora, uma vantagem das Forças Armadas é o 
projeto. Um projeto malfeito é um orçamento malfeito; 

é um contrato malfeito e é uma obra paralisada. As 
obras precisam ter projeto, projeto executivo.

Então, esse projeto que o Senador Eduardo men-
cionou trata dessas coisas todas – de projeto executivo, 
dos leilões por Internet – e tem também essa contri-
buição que eu dei. Não adianta chegar lá e medir: 50 
m2 de parede pintada. Mas está previsto acrílico; será 
que... Mostre a nota fiscal. É assim que a gente vai 
controlar e ter obra pública melhor.

Muito obrigado.

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira deixa a ca-
deira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Marcelo Crivella.

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – Sobre a mesa, requerimento.

REQUERIMENTO, DE 2012

Nos termos do art. 218, inciso VII, e do 
art. 221, inciso I, do Regimento Interno, inser-
ção em Ata de Voto de Pesar pelo falecimento 
do Deputado Estadual, pelo PT de São Paulo, 
José Cândido, aos 69 anos, de parada cardíaca, 
no Hospital Sírio-Libanês; apresentação de 
condolências à sua esposa, Laura Cândido, 
aos seus filhos, Adriana, Eduardo, Márcio, 
Alairton, Marcos e Marcelo Cândido, Prefeito 
de Suzano, e aos cinco netos.

V. Exª será atendido de acordo com o Regimento.

É o seguinte o Requerimento, na íntegra:

REQUERIMENTO N° 41, DE 2012

Requeiro, nos termos do art. 218, inciso VII, e art. 
221, inciso 1, do Regimento Interno do Senado Federal, 
inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento do 
deputado estadual pelo PT/São Paulo, José Candido, 
aos 69 anos, de parada cardíaca, no Hospital Sírio-
-Libanês, e apresentação de condolências à sua mu-
lher, Laura Candido, aos seis filhos, Adrana, Eduardo, 
Márcio, Alairton, Marcos e Marcelo Cândido, Prefeito 
de Suzano, e aos cinco netos.

Justificação

Nascido em 30 de setembro de 1942, na cidade 
de Sabino, no Oeste paulista, José Candido disputou 
sua primeira eleição em 1982, como líder comunitário 
do bairro Jardim Revista. Em 1988, conseguiu a vaga 
e assumiu uma das cadeiras da Câmara Municipal, 
sendo reeleito em 1992 e em 1996. Sempre marcou 
sua atuação por defender os mais necessitados. José 
Candido liderou o movimento para a criação de um 
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plebiscito entre bairros da divisa entre Suzano e Mogi 
das Cruzes. Na época, mais de dez bairros decidiram 
fazer parte de Suzano. Após a mudança, os bairros 
começaram a receber infraestrutura, como água, es-
goto, asfalto e luz.

Após o terceiro mandato como vereador, José 
Candido passou a atuar em movimentos sociais e no 
fortalecimento do PT no Alto Tietê. Em 2006, resolveu 
voltar à política .para defenderas conquistas que o PT 
havia implantado no País, com o governo Lula, e em 
Suzano, com a gestão de Marcelo Candido, seu filho.

Eleito deputado estadual pelo PT em 2010, com 
58.932 votos, José Candido manteve sua atuação liga-
da aos movimentos sociais. Mas também se destaca 
na defesa do meio ambiente, dos direitos humanos 
(é presidente dà.Comissão de Direitos Humanos da 
Assembleia) e em favor da igualdade racial e fim de 
quaisquer discriminações.

Formado no curso de torneiro mecânico, partici-
pou da fundação, em Suzano, da Comunidade Católica 
e da construção do Centro Comunitário da Sociedade 
Amigos de Bairro. Foi presidente nacional da Comu-
nidade Kolping e ministro da Palavra e Eucaristia na 
Igreja Católica.

Em nota, a bancada do PT na Assembleia Le-
gislativa de São Paulo afirma que “perde um virtuoso 
combatente da luta pela igualdade racial e inclusão 
dos menos favorecidos à sociedade”.

Representante do PT de Marília, Alonso Bezerra 
de Carvalho, manifestou seu pesar pelo falecimento do 
deputado. “Em nome do Partido dos Trabalhadores de 
MaríliaSP, manifesto os meus profundos sentimentos 
à família. Saibam que o deputado José Candido já 
estava ligado à nossa luta aqui em Marília bem como 
na região. Disposto, dinâmico, cheio de fé e esperan-
ça, acreditava e estava investindo na construção e no 
fortalecimento do partido no interior. Que possamos 
continuar a luta. Saudades”.

Também em nota, o presidente estadual do par-
tido, Edinho Silva lamenta a morte do deputado. “O 
Partido dos Trabalhadores perde uma grande liderança. 
Uma pessoa que ficará marcada na nossa memória 
pela sua retidão, pelo seu compromisso na construção 
de uma sociedade mais justa, por meio da luta intran-
sigente contra as desigualdades raciais e em prol da 
população mais sofrida”.

José Cândido tinha em Matin Luther King Jr. um 
de seus grandes inspiradores. Acreditava em suas re-
comendações de que deveremos sempre estar con-
frontando a força física com a força da alma. Eis porque 
quis tanto contribuir para que em breve apliquemos no 

Brasil os princípios de justiça de maneira que possamos 
estar todos juntos na mesa da fraternidade.

Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 2012. – Se-
nador Eduardo Matarazzo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Fora 
do microfone.) – Eu gostaria de justificar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – Pois não.

Com a palavra V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, nascido em 30 
de setembro de 1942, na cidade de Sabino, no Oeste 
paulista, José Cândido disputou sua primeira eleição 
em 1982, como líder comunitário do bairro Jardim Re-
vista. Na verdade, no Município de Oriente, havia, já 
aos 19 anos, sido presidente do Sindicato de Traba-
lhadores Rurais e se tornara um líder comunitário de 
grande relevância.

Em 1988, ele conseguiu a vaga e assumiu uma 
das cadeiras da Câmara Municipal, em Sabino, sen-
do reeieito em 1992 e em 1996. Sempre marcou sua 
atuação por defender os mais necessitados. José 
Cândido liderou o movimento para a criação de um 
plebiscito entre bairros da divisa entre Suzano e Mogi 
das Cruzes. Na época, mais de dez bairros decidiram 
fazer parte de Suzano.

Após a mudança, os bairros começaram a rece-
ber infraestrutura, como água, esgoto, asfalto e luz.

Após o terceiro mandato como vereador, José 
Cândido passou a atuar em movimentos sociais e no 
fortalecimento do PT no Alto Tietê. Em 2006, resolveu 
voltar à política para defender as conquistas que o 
Partido dos Trabalhadores havia implantado no País, 
com o governo Lula, e em Suzano, com a gestão de 
seu filho, Marcelo Cândido, atual Prefeito de Suzano.

Eleito Deputado Estadual pelo PT em 2010, com 
58.932 votos, José Cândido manteve sua atuação liga-
da aos movimentos sociais. Mas também se destaca 
na defesa do meio ambiente, dos direitos humanos 
– é presidente da Comissão de Direitos Humanos da 
Assembleia – e em favor da igualdade racial e fim de 
quaisquer discriminações.

Formado no curso de torneiro mecânico, partici-
pou da fundação, em Suzano, da Comunidade Católica 
e da construção do Centro Comunitário da Sociedade 
Amigos de Bairro. Foi presidente nacional da Comu-
nidade Kolping e ministro da Palavra e Eucaristia na 
Igreja Católica.

Em nota, a bancada do PT na Assembleia Le-
gislativa de São Paulo afirma que “perde um virtuoso 
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combatente da luta pela igualdade racial e inclusão 
dos menos favorecidos à sociedade”.

Representante do PT de Marília, Alonso Bezer-
ra de Carvalho manifestou seu pesar pelo faiecimento 
do Deputado: 

Em nome do Partido dos Trabalhadores de Ma-
rília-SP, manifesto os meus profundos sentimentos à 
família. Saibam que o deputado José Cândido já es-
tava ligado á nossa luta aqui em Marília bem como na 
região. Disposto, dinâmico, cheio de fé e esperança, 
acreditava e estava investindo na construção e no 
fortalecimento do partido no interior. Que possamos 
continuar a luta. Saudades.

Também em nota, o presidente estadual do par-
tido, Edinho Silva, lamenta a morte do Deputado:

O Partido dos Trabalhadores perde uma grande 
liderança. Uma pessoa que ficará marcada na nossa 
memória pela sua retidão, pelo seu compromisso na 
construção de uma sociedade mais justa, por meio da 
luta intransigente contra as desigualdades raciais e em 
prol da população mais sofrida.

José Cândido tinha em Martin Luther King Jr. 
um de seus grandes inspiradores. Acreditava em 
suas recomendações de que deveremos sempre es-
tar confrontando a força física com a força da alma. 
Eis por que quis tanto contribuir para que, em breve, 
apliquemos no Brasii os princípios de justiça de ma-
neira que possamos estar todos juntos na mesa da 
fraternidade.

Hoje eu estive ali no velório, no Ginásio Porte-
la, de Suzano, com a presença de dezenas de parla-
mentares, vereadores, prefeitos de toda região do Alto 
Tietê, inclusive com presença do Governador Geraldo 
Alckmin, de toda a sua família, de seus amigos.

Tendo em vista que José Cândido era um homem 
muito dedicado aos propósitos de sua religião, de sua 
fé, católico que era, mas com uma convivência mui-
to intensa entre evangélicos e pessoas de todas as 
religiões, inclusive as afrobrasileiras, eis que, depois 
de realizada a missa de corpo presente, houve um 
ato ecumênico, com a presença de grande número 
de moradores de Suzano, das cidades vizinhas. Ali, 
prestou-se uma homenagem muito bonita e merecida 
a esse valoroso Deputado Estadual, que perde por 
questões de saúde, aos 70 anos, a sua vida, mas dei-
xou muitos bonitos exemplos ao longo de sua vida. 
E as suas palavras tocam fundo em todos os seus 
seis filhos e cinco netos e em todos nós que tanto o 
admirávamos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – Nós é que agradecemos e nos solidari-
zamos com V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
O Senador Aloysio Nunes Ferreira também assinou o 
presente requerimento.

Muito obrigado.
E certamente, a Senadora Marta Suplicy, se aqui 

estivesse. Logo que a Senadora Marta Suplicy puder, 
vai assinar.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/

PRB – RJ) – Com certeza, Senador Eduardo Suplicy, 
nós todos do Senado, no momento em que presido a 
Casa, nos associamos aos votos de pesar e os senti-
mentos à família do ilustre Deputado.

Consulto à Secretaria da Mesa se há algum ex-
pediente para ser lido.

Se nada há mais a fazer, quero agradecer a Deus 
a sessão que tivemos hoje e aos brasileiros que nos 
assistiram.

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – Dou por encerrada a presente sessão, 
lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores que constará 
da próxima sessão deliberativa ordinária, a realizar-se, 
amanhã, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

Item único

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 1, DE 2012
(Proveniente da Medida Provisória nº 546, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 1, de 2012, que dispõe 
sobre a prestação de auxílio financeiro pela 
União aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios, no exercício de 2011, com o obje-
tivo de fomentar as exportações do Pais; altera 
a Lei nº 12.409, de 25 de maio de 2011, e dá 
outras providências (proveniente da Medida 
Provisória nº 546, de 2011).

(Lido no Senado Federal no dia: 9-2-
2012)

Relator Revisor: Senador Clésio Andrade
(Sobrestando a pauta a partir de: 14-

11-2011)
Prazo final prorrogado: 8-3-2012

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 19 horas.)
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(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-
-se às 20 horas e 31 minutos.)

É o seguinte o registro de compareci-
mento:

Ata da 8ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 14 de fevereiro de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência da Srª Marta Suplicy, do Sr. Waldemir Moka, da Srª Vanessa Grazziotin
e do Sr. Benedito de Lira

753ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



02540 Quarta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Há número regimental.

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

trabalhos.
Pois não, Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Eu gostaria de me inscrever para uma comunicação 
inadiável, Srª Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não, o senhor é o primeiro inscrito.

Senador Couto, por favor.

(Intervenção fora do microfone.)

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Não, Senador. Tem que registrar.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Para 
uma comunicação inadiável.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – V. Exª é o segundo inscrito.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Obrigado.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senador Jarbas Vasconcelos.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 
– PE) – É para me inscrever, para que V. Exª me ins-
creva para uma comunicação inadiável.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – V. Exª é o terceiro inscrito.

O primeiro orador inscrito é o Senador Rodrigo 
Rollemberg, que se encontra presente. Em seguida, 
nós temos o Senador Alvaro Dias e a Senadora Va-
nessa Grazziotin.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Antes de dar a palavra ao Senador Rodrigo 
Rollemberg, vou ler Ofício encaminhado à Mesa.

A Presidência recebeu o Ofício n° 72, de 2012,
da Presidência da Câmara dos Deputados, comuni-
cando ter sido verificada inexatidão formal nos autó-
grafos do Projeto de Lei de Conversão n° 1, de 2012 
(proveniente da Medida Provisória n° 546, de 2011), 
aprovado naquela Casa e encaminhado ao Senado 
Federal por meio do Ofício n° 46/2012, de 8 de fe-
vereiro último.

A Presidência determina a juntada do Ofício no 
processado da matéria e a republicação dos avulsos 
respectivos.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 72/12/SGM-P

Brasília, 14 de fevereiro de 2012

Assunto: Comunica inexatidão formal no texto dos 
autógrafos.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência ter sido verificada 

inexatidão formal nos autógrafos do Projeto de Lei de 
Conversão nº 1, de 2012 (Medida Provisória nº 546, de 
2011, do Poder Executivo), que “Dispõe sobre a pres-
tação de auxílio financeiro pela União aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios, no exercício de 
2011, com o objetivo de fomentar as exportações do 
País; altera a Lei nº 12.409, de 25 de maio de 2011; e 
dá outras providências”, encaminhado à consideração 
dessa Casa por meio do of. nº 46/12/SGM-P, de 8 de 
fevereiro de 2012.

2. Trata-se da renumeração de parágrafo cons-
tante do art. 7º do Projeto de lei de Conversão, tendo 
em vista sua inclusão.

3. Portanto, onde se lê: § 2º O extrato de contrato 
de financiamento beneficiado com a subvenção econô-
mica concedida pelo BNDES será publicado em sítio 
eletrônico da instituição, leia-se: § 1º-A O extrato de 
contrato de financiamento beneficiado com a subven-
ção econômica concedida pelo BNDES será publicado 
em sítio eletrônico da instituição.

Solicito substituição dos autógrafos enviados a 
essa Casa. – Deputado Marco Maia, Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Com a palavra o Senador Rodrigo Rollemberg.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Prezada Presidenta, Senadora Marta Suplicy, 
prezadas Senadoras e prezados Senadores, subo a 
tribuna na tarde hoje para registrar uma importante au-
diência pública realizada hoje, no âmbito da Comissão 
de Meio Ambiente, em que tivemos a oportunidade de 
discutir a participação brasileira no VI Fórum Mundial 
das Águas.

Tivemos a presença do Presidente da Agência 
Nacional de Águas, Dr. Vicente Andreu, tivemos a parti-
cipação do Dr. Benedito Braga, Presidente do VI Fórum 
Mundial da Água, de representantes do Ministério das 
Relações Exteriores e do Ministério do Meio Ambien-
te, além do Dr. Paulo Sérgio Bretas de Almeida Salles, 
representando os Comitês de Bacias Hidrográficas, no 
caso, o Comitê da Bacia do Paranaíba e do Paranoá, 
além do Presidente da Adasa no Distrito Federal.
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Mas é muito importante o papel que o Brasil vem 
desempenhando, o protagonismo que o Brasil vem de-
sempenhando nas questões relativas ao meio ambien-
te. E é muito importante, neste momento, às vésperas 
da Rio+20, que o Brasil esteja presidindo este Fórum 
Mundial das Águas.

Teremos uma agenda extremamente importante 
em que ali o que se busca são soluções para os pro-
blemas da água em todo o mundo. Não apenas solu-
ções do ponto de vista tecnológico, de como utilizar 
melhor a água, de como evitar o desperdício, de como 
garantir a qualidade da água, trocando experiências 
bem sucedidas no mundo todo, mas também promo-
vendo uma interação profunda entre legisladores de 
vários países sobre como os países tratam, do ponto 
de vista das suas legislações nacionais, a questão da 
água, bem como as políticas públicas desenvolvidas 
pelos países relativas ao tema água.

No momento em que o Brasil se prepara para 
sediar a conferência da ONU sobre desenvolvimen-
to sustentável (a Rio+20), ter propostas muito claras, 
muito concretas e avançadas em relação à água é 
importante porque, sem dúvida, na construção dos 
novos paradigmas para o desenvolvimento susten-
tável, a questão da água passa a ser algo absoluta-
mente essencial.

Nós teremos neste Fórum Mundial da Água seis 
temas que serão debatidos: água e saneamento, com 
os prestadores de serviço e gestão das águas urba-
nas; água e adaptação às mudanças climáticas – e 
há uma preocupação mundial com a ampliação, com 
o aumento dos níveis de reservação de água em fun-
ção das mudanças climáticas, como uma medida de 
segurança; a gestão integrada dos recursos hídricos, 
com o fortalecimento institucional, da legislação e dos 
instrumentos financeiros para essa gestão integrada 
dos recursos hídricos; água para alimentos; água 
para energia e a qualidade dos recursos hídricos e 
dos ecossistemas.

Não há dúvida de que a água, junto com a ques-
tão dos alimentos e junto com a questão energética, 
está entre os temas mais importantes e estratégicos 
para o futuro da humanidade.

E o Brasil avançou, avançou nos últimos anos, 
especialmente após a aprovação da Lei nº 9.433, Lei 
Nacional de Recursos Hídricos, que modificou alguns 
parâmetros do tratamento dessa questão no âmbito 
das políticas públicas, primeiro, com a introdução da 
bacia hidrográfica como unidade territorial de planeja-
mento, o que é fundamental. Mas, como foi muito bem 
lembrado pelo Prof. Dr. Paulo Sérgio Salles, nós preci-

samos fazer uma integração maior entre as diversas 
outras legislações, especialmente da legislação de 
ocupação e uso do solo com a legislação de proteção 
dos recursos hídricos.

Temos que avançar também na nossa cultura 
administrativa, porque um país que, ao longo de toda 
sua trajetória, sempre teve como unidade territorial de 
planejamento o município não é de um dia para outro 
que adota uma cultura de utilização da bacia hidrográ-
fica como unidade de planejamento. Nesse sentido, 
é muito importante a implementação dos comitês de 
bacias hidrográficas em todo País, porque hoje esses 
comitês estão concentrados notadamente nas regiões 
Sudeste e Sul do País.

A legislação brasileira também introduziu a ges-
tão compartilhada do uso das águas, com forte par-
ticipação da sociedade civil por meio dos comitês de 
bacia hidrográfica, também garantindo o uso múltiplo 
das águas, dando prioridade à utilização para abaste-
cimento humano e para dessedentação animal, mas 
garantindo também a utilização da água para agricul-
tura, indústria, geração de energia, mobilidade e tam-
bém para esporte e lazer.

Ficou claro que, além da participação do Brasil 
na construção de uma agenda internacional, espe-
cialmente nas contribuições que esse Fórum Mundial 
da Água poderá e deverá trazer para o enfrentamento 
dessa questão internacionalmente, por meio da Rio+20, 
quando os chefes de estado e chefes de governo se 
reunirão no Rio de Janeiro para assumir compromissos 
– e esperamos que assumam compromissos ousados 
em relação à questão do desenvolvimento sustentá-
vel –, certamente o Fórum Mundial da Água dará uma 
grande contribuição a esse debate.

Nós temos, também, de trazer e aproveitar as con-
clusões do Fórum Mundial da Água para a construção 
ou para o avanço de uma agenda nacional acerca do 
tema. No ponto específico de uma agenda nacional, 
quero lembrar três questões. A primeira diz respeito à 
Lei nº 9.433, que, depois de muitos anos de utilização 
e estando em vigor, precisa ser revista e atualizada. 
Precisamos identificar os seus gargalos para que ela 
possa ser aperfeiçoada e possa efetivamente cumprir 
os objetivos para o qual foi criada. Mas entendo tam-
bém que devemos ter um grande debate sobre o pa-
gamento de serviços ambientais, de como financiar o 
processo de recuperação de matas ciliares, previsto, 
aliás, no nosso Código Florestal. 

E me parece que temos uma grande oportunida-
de pela frente, com o encerramento, ao final de 2014, 
início de 2015, de uma quantidade muito grande de 
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concessões do sistema elétrico brasileiro, concessões 
na área de geração, de transmissão e de distribuição 
de energia elétrica. Um volume muito grande de recur-
sos que deverão ser repactuados, que poderemos e 
deveremos promover uma grande redução nas tarifas 
de energia elétrica no nosso País, mas deveremos 
aproveitar parte desses recursos para promover um 
grande programa de pagamento por serviços ambien-
tais, permitindo a recuperação das matas ciliares e ga-
rantindo água para prover essas usinas hidrelétricas, 
ao longo do tempo, dessa matéria prima fundamental 
para a geração de energia elétrica.

Também, como subproduto desse debate, nós 
queremos iniciar, como previsto no Código Flores-
tal aprovado no Senado, um debate sobre a Lei dos 
Biomas, especialmente a Lei do Cerrado brasileiro. 
O Cerrado, além de conter uma biodiversidade fan-
tástica, uma biodiversidade extraordinária – neste 
momento, o Brasil assume também uma importância 
cada vez maior nesse debate, pelo fato de um bra-
sileiro, um ex-secretário do meio ambiente, assumir, 
nos próximos dias, a Secretaria-Geral da Convenção 
sobre Biodiversidade –, também o cerrado é respon-
sável pelo abastecimento de grande parte do Brasil, 
grande parte. Mais de 70% das águas das bacias do 
Paraná, do Tocantins e do São Francisco nascem no 
cerrado brasileiro, o que só aumenta a importância 
do cerrado como estratégico para o desenvolvimento 
nacional, para a garantia de abastecimento de água, 
especialmente no momento em que o Atlas da Agên-
cia Nacional de Águas alerta que grande parte dos 
Municípios brasileiros sofrerão problemas de abas-
tecimento de água até 2015.

Portanto, fica esse registro. 
Voltaremos a esse tema várias vezes ao longo 

deste ano, trazendo inclusive as conclusões do Fó-
rum Mundial. 

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

Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy, para 
uma comunicação inadiável.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidenta Marta Suplicy, Srs. Senadores, Srªs 
Senadoras, resolvi voltar outra vez a São José dos 
Campos, nesse último domingo, para ali examinar em 
que condição estão os abrigados que foram forçados 
a sair daquele local denominado Pinheirinho. E pude 
acompanhar, inclusive, o trabalho de diversas pessoas 
voluntárias. São dezenas de voluntários que, preocupa-
dos com a situação daqueles moradores, resolveram, de 

forma apartidária e independente, realizar trabalhos de 
solidariedade e, sobretudo, escutar aquela população. 
E é tão importante que o Governador Geraldo Alckmin, 
o Prefeito Eduardo Cury, a Presidenta Dilma Rousseff, 
todos os três níveis de governo saibam o que se está 
passando em decorrência daquela decisão, que avalio 
ter sido precipitada, de realizar a reintegração e a de-
molição daquelas residências do Pinheirinho da forma 
como foi feita, ainda que tivéssemos solicitado, junto 
com Ivan Valente, Adriano Diogo e Carlos Giannazi, 
ao Juiz Beethoven Ferreira que desse pelo menos um 
prazo de 15 dias.

Eu aqui recebo um relato da Srª Andréa Luswarghi 
com informações muito relevantes a respeito do que 
ali está se passando nesses dias, desde 22 de janei-
ro, quando foi realizada a reintegração, com tamanha 
arbitrariedade e violência.

Caro Senador Suplicy,
Seguem as informações solicitadas so-

bre o que acontece aqui com os moradores 
do Pinheirinho. (...), entrevistei 2 pessoas que 
achei que ilustram de forma significativa nos-
sas preocupações sobre a condução por parte 
da prefeitura do destino dessas pessoas que 
sofreram aquela barbárie e agora continuam 
sofrendo diversos tipos de violência diaria-
mente, inclusive a psicológica, que, como co-
municadora, desconfio que não acontece por 
acaso. Como o anúncio das usanças de abrigo 
que é feito com pouca antecedência e nunca 
discutido, apenas informado.

Senador, é importante dizer que nessa 
situação me posicionei como cidadã joseen-
se, indignada com a forma como essa desa-
propriação foi conduzida. E muito importante: 
de forma totalmente apartidária, como todo 
o grupo de voluntários a que pertenço [e são 
dezenas], nenhum de nós está ligado ou apoia 
nenhum partido.

Estas informações são de relatos de mo-
radores e de observações feitas por mim dire-
tamente ao entrevistá– los:

1) Há preconceito das imobiliárias quando 
um morador do Pinheirinho chega procurando 
uma casa depois da imagem negativa que se 
criou a partir da cobertura da imprensa com a 
desapropriação violenta, mostrando essa po-
pulação como baderneiros descontrolados que 
incendeiam carros, inclusive um carro da TV 
Vanguarda, e destroem o patrimônio público. 
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Por outro lado, a maioria dos moradores não 
pode apresentar as garantias exigidas, invia-
bilizando de saída a locação porque pratica-
mente nenhum deles pode cumprir a exigência 
do fiador. Por outro lado, há relatos, como o 
da Srª Antônia Craveiro, que encontrou uma 
casa direto com o morador, mas era exigido o 
nome limpo, sem dívidas e uma comprovação 
de no mínimo 3 salários mínimos. Ela não podia 
atender nenhuma das exigências, caso similar 
à grande maioria dessa população. Portanto, 
consideramos uma falácia que a situação será 
resolvida com essa solução que prevê que 
o morador encontre a casa por ele mesmo. 
Isso está gerando desde a primeira semana 
situações de grande estresse e frustração. Os 
abrigados do Pinheirinho andam pelas ruas 
batendo nas casas e perguntando se existe 
alguma casa para locação. Como você pode 
ver no texto, de 7 de Fevereiro (...) publicado 
no meu mural do Facebook:

(...)
“Dona Marinilva informa que saiu do abri-

go Dom Pedro às 13h40 (7/2/12) em uma perua 
da prefeitura com outros cinco ex-moradores 
e o motorista da perua para procurar casa pra 
alugar. Eles estão batendo de porta em porta 
perguntando se sabe de casa para alugar na 
Vila Nair. Até o momento conseguiu um núme-
ro de telefone de alguém que pode saber de 
algo, para ligar depois das 18hs.”

Além disso, há condições como a falta de 
informações e a incerteza de qual será o seu 
destino, a falta de atividades, o sol escaldante 
durante toda a semana que passou. As pes-
soas ficaram em uma condição difícil, já que 
a maioria não tem carro e precisa andar sob 
o sol batendo de porta em porta e amargan-
do uma frustração grande no final da busca. 
Os que já tinham mais recursos e contatos já 
saíram dos abrigos. Alguns já alugaram com 
amigos que não fizeram exigências impossí-
veis, outros foram para a casa de parentes, o 
que não significa uma situação confortável, 
como relata a Srª Antônia Craveiro:

“Eu tenho um neto de 1 ano e meio que 
tem um problema de carne esponjosa no na-
riz que dificulta muito ele respirar e atingiu o 
ouvido. No dia 13/2 vou ao posto medico para 
marcar a cirurgia dele, enquanto isso não acon-
tece, não posso dormir com ele no abrigo, é 

barulhento e eu preciso vigiar a noite porque 
tem vezes que ele pára de respirar ou fica com 
o peito cheio. Na terça-feira passada (7/2), 
tive que correr com ele pro pronto socorro por 
causa disso. Ele também não pode beber leite 
integral, só leite de soja sem lactose, porque 
assim melhora bastante. Nessa situação, tive 
que pedir ajuda para a filha do meu marido, 
então fico no abrigo Dom Pedro durante o dia 
e, à noite, vamos dormir na casa dela. Mas a 
situação está difícil porque a casa é pequena 
e nós dormimos na cozinha, o Nicolas debaixo 
da mesa e eu do lado da geladeira. A dona da 
casa já está incomodada, ela não fala nada, 
mas demonstra, então estou me sentindo mal 
com a situação e quero sair o quanto antes, 
para não ter briga.”

2) A forma como está sendo conduzida 
a entrega dos cheques não dá garantias aos 
moradores de que continuarão a receber o 
benefício pelos 6 meses anunciados, nos do-
cumentos assinados, cujo conteúdo relevante 
está transcrito com exatidão abaixo, não há 
NENHUMA citação do tempo do beneficio.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP. Fazendo soar a campainha.) – Está encerrado, 
Senador.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Srª Presidente, solicito, então, que seja transcrito na 
íntegra tal relato e com as informações adicionais.

Também quero solicitar a transcrição do artigo 
de Janio de Freitas, “No chão de outrora” e “Adeus, Pi-
nheirinho”, a brilhante reportagem de Laura Capriglione 
e Marlene Bergamo, enviadas especiais da Folha a 
São José dos Campos, publicado no último domingo 
e que mostra muitos dos abusos que, infelizmente, ali 
têm sido cometidos, Srª Presidenta.

Solicito que haja atenção maior do Prefeito 
Eduardo Cury, do Governador Geraldo Alckmin e 
do próprio Governo Dilma Rousseff, solicitando, ao 
mesmo tempo, a garantia da integridade de pessoas 
como Andrea Luswarghi por estar relatando esses 
episódios.

Muito obrigado, Srª Presidenta.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY 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 Suplicy, a quem parabenizo 
pelo discurso solidário com a população do Pinheirinho.

Com a palavra o Senador Alvaro Dias. (Pausa.)
Não se encontrando presente, concedo a palavra 

à Senadora Vanessa Grazziotin, como oradora inscrita.
Já vou aproveitar para pedir a presença aqui, 

como oradores inscritos, que vão falar depois do Se-
nador Mário Couto, dos Senadores Valadares e Vital 
do Rêgo.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Srª Presidenta Marta Suplicy, Srs. Sena-
dores, companheiros e companheiras, o que me traz 
à tribuna hoje é um pronunciamento a respeito de uma 
recente decisão tomada pela direção do Basa no sen-
tido de alterar as regras de aplicação do Fundo Cons-
titucional do Norte (FNO). 

Entretanto, quero abrir um parêntese para fazer, 
de forma muito entristecida, Senadora Marta, um re-
gistro. Hoje, logo cedo, pela manhã, faleceu um menino 
de 13 anos de idade, filho do ex-Deputado Federal por 
meu Partido, PCdoB, Flávio Dino, que hoje preside a 
Embratur (Empresa Brasileira de Turismo), ligada ao 
Ministério que V. Exª já dirigiu, Senadora Marta.

Flávio Dino é um grande companheiro, um grande 
amigo, ex-juiz federal, ex-secretário do Conselho Nacio-
nal de Justiça, alguém que conseguiu conquistar muitos 
amigos durante apenas um mandato, Senador Jarbas.

O garoto ontem se sentiu mal ainda na escola, 
aqui em Brasília, foi para o Hospital Santa Lúcia e veio 
a falecer hoje pela manhã porque estava com uma 
crise de asma.

Estive pela manhã toda acompanhando o Pre-
sidente da Embratur, Flávio Dino, e há uma suspeita 
de que faltou socorro imediato e correto ao menino. 
Ninguém neste País morre de asma, muito menos um 
garoto sadio, jovem, com 13 anos de idade, internado 
numa importante unidade de saúde do Distrito Federal. 

Quero aqui lembrar que foi exatamente esse 
mesmo hospital que negou atendimento a um servidor 
público federal lotado no Ministério do Planejamento 
há pouco mais de um mês. Negou a internação, negou 
o atendimento porque aquela pessoa que estava ten-
do ataque cardíaco não tinha um cheque para fazer o 
depósito. Foi exatamente nesse hospital.

O corpo está agora no IML, passando por uma 
necropsia, para que possamos todos, inclusive a família 
principalmente, pai e mãe, chegar a uma conclusão.

Então quero aqui fazer esse registro, ao mesmo 
tempo em que hipoteco a minha mais irrestrita solida-
riedade a uma mãe e a um pai que não suportam ver 

um menino de 13 anos de idade partir, principalmente 
dessa forma que não se explica corretamente.

Senador.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Sena-

dora Vanessa, também quero hipotecar o apoio e a 
solidariedade neste momento difícil ao Flávio Dino, 
amigo de longa data. Flávio Dino foi juiz federal da 
mesma época em que exerci o cargo de Procurador 
da República, irmão do Nicolau Dino, Presidente da 
Associação Nacional dos Procuradores da República. 
Maranhenses da melhor qualidade, cidadãos de bem. 
Nestes momentos difíceis por que passa a família, fu-
gindo à ordem das coisas, à natureza das coisas: um 
pai enterrar um filho. Que fique aqui um abraço. E eu 
me somo a V. Exª neste momento triste dessa família 
enlutada.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Agradeço, Senador Taques, e tenho certeza 
e convicção de que não há palavra capaz de superar 
a dor de um pai e de uma mãe neste momento. Entre-
tanto, e talvez a revolta maior dos pais seja pela forma 
inexplicável como se foi a criança. Inexplicável! Uma 
traqueostomia poderia perfeitamente ter resolvido o 
problema. Inexplicável!

Mas, Srª Presidente...
Pois não, Senador Vital.
O Sr. Vital do Rêgo (Bloco/PMDB – PB) – Eu 

não poderia, Senadora Vanessa, deixar de apresen-
tar junto ao pronunciamento de V. Exª, como fez o Se-
nador Pedro Taques agora há pouco, a nossa imensa 
solidariedade. Não há palavras para decifrar a dor de 
um pai quando perde o seu filho de forma inesperada, 
como aconteceu com o nosso querido companheiro 
Deputado Flávio Dino, hoje Presidente da Embratur. 
Eu soube por intermédio da minha filha, que estava 
absolutamente consternada. Ela disse: “Painho, aca-
bou a aula”. Porque ela havia estudado com o garoto 
na Cultura Inglesa e fazia parte, até o ano passado, do 
Maristinha. Isso fez com que eu imaginasse que po-
dia ser ela e como eu estaria agora. E esse tamanho 
de dor, fiquei absolutamente fora do espaço. Esses 
últimos tempos têm sido difíceis, perdi um parente de 
31 anos de idade de forma extremamente violenta na 
Paraíba, e, agora, o meu amigo Flávio Dino perde um 
filho. V. Exª disse, há pouco, que não há palavras para 
explicar o tamanho da dor de um pai, somente uma 
palavra amigo, um aperto de mão, um beijo na face e 
um Deus te proteja, te dê fé, para continuar seguindo 
os caminhos. Receba V. Exª, que representa tão bem 
o PCdoB nesta Casa, esta manifestação do meu Par-
tido, o PMDB, mas muito mais deste Parlamentar que 
admira Flávio Dino porque foi seu companheiro de ban-
cada, seu companheiro de Comissão de Constituição e 
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Justiça da Câmara dos Deputados, uma das melhores 
inteligências a serviço do Governo Dilma e, hoje, está 
vivendo talvez uma dor insuportável. Encaminhe para o 
nosso companheiro essas palavras no pronunciamento 
de V. Exª cheio de dor, cheio de saudade.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Agradeço a V. Exª, Senador Vital e, sem dú-
vida nenhuma, essas suas palavras são dirigidas ao 
Flávio Dino e sua família,

Eu repito aqui, Senadora Lídice, a quem concede-
rei um aparte, que talvez a dor maior seja o fato de não 
haver uma explicação para uma morte tão repentina. 
Uma criança, aparentemente sendo atendida e assis-
tida em um hospital, Senador Vital, falece dessa forma. 

Durante o período em que estive com Flávio Dino 
e sua esposa, percebi o desespero daquelas pesso-
as e repito aqui: não quero, e seria um equívoco de 
nossa parte, Senadora Marta, fazer qualquer tipo de 
prejulgamento ou determinar culpa a quem sabe não 
a tenha. Entretanto, volto a lembrar um fato, Sena-
dor Vital. Um funcionário importante do Ministério do 
Planejamento...,aliás, uma das pessoas conversava 
hoje com o Ministro Paulo Bernardo, a seu respeito, 
ele que era responsável pela expansão do sistema de 
plano de saúde dos servidores públicos federais – uma 
pessoa extremamente dedicada – sentiu-se mal em 
uma madrugada aqui em Brasília; ele próprio pegou 
seu carro, dirigiu, foi ao hospital Santa Lúcia que lhe 
negou atendimento porque ele não tinha um cheque 
para dar como caução. Um cheque! Esse fato está 
sendo investigado!

Então, são essas coisas... Não é porque é filho 
de um ex-Deputado, Presidente da Embratur, um ser-
vidor do Ministério do Planejamento, mas isso nos 
remete a fazer uma análise da atuação das unidades 
de saúde deste País. Quantas pessoas perdem a vida 
por razões fúteis ou por falta de atendimento ou por 
negligência de unidades de atendimento. Enfim, acho 
que esse fato, como disse Flávio Dino, que sua vida, 
daqui para diante, será descobrir as causas que leva-
ram seu filho de forma tão precoce.

Concedo aparte a V. Exª, Senadora Lídice, com 
muito prazer.

A Srª Lídice da Mata (Bloco/PSB – BA) – Sena-
dora Vanessa, quero também trazer a minha solida-
riedade e a do PSB ao companheiro e amigo Flávio 
Dino, um dos mais brilhantes Deputados que passa-
ram pela Câmara dos Deputados, de rara inteligência 
e competência singular e um grande amigo à frente 
da Embratur. Conheci seu filho quando estavam em 
férias em Salvador. Realmente é algo com que todos 
nós ficamos perplexos. Quero me solidarizar... Estarei 
com ele, pessoalmente. Acho que é absolutamente 

antinatural um pai e uma mãe perder um filho na ida-
de desse menino

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Muito obrigada, Senadora Lídice. 

Senadora Marta, agradeço o tempo que V. Exª 
me concede. Não vou mais falar a respeito do pro-
nunciamento que me trouxe à tribuna. Faria um breve 
registro, entretanto, um registro que é muito mais que 
um registro. Vou fazer questão de que o Senado acom-
panhe muito de perto este caso, através da Comissão 
de Seguridade, da Comissão de Assuntos Sociais, que 
trata de assuntos relativos à saúde também. Nós preci-
samos, não para resgatar uma vida que não tem mais 
como voltar, Senadora Marta, mas, quem sabe, para 
evitar que outras vidas se percam de forma tão precoce. 

Se V. Exª permite, Senadora Marta, gostaria de 
conceder um aparte ao Senador Rollemberg, apenas 
para concluir.

O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF) – 
Prezada Senadora Vanessa Grazziotin, tive oportuni-
dade, na manhã de hoje, quando chegava para presidir 
a reunião da Comissão de Meio Ambiente, de receber 
de V. Exª essa notícia tristíssima do falecimento do filho 
do nosso querido amigo, ex-Deputado e agora Presi-
dente da Embratur, Flávio Dino. Não sei, porque saí 
da presidência da Comissão agora há pouco, em que 
circunstâncias aconteceu a morte dessa criança, desse 
jovem, parece que foi por choque anafilático. Efetiva-
mente, devem ser apuradas as reais circunstâncias e 
causas da morte dessa criança, mas o que me cabe 
neste momento é lamentar profundamente. Imagino o 
sofrimento dessa família, do pai, Flávio Dino, tão aten-
cioso, tão carinhoso com essa criança que morava em 
Brasília. Portanto, fica aqui a minha solidariedade, o 
meu abraço fraterno ao presidente da Embratur, meu 
amigo, Flávio Dino, dizendo que estaremos juntos com 
V. Exª, Senadora Vanessa Grazziotin, acompanhando 
muito de perto, com muito rigor, as condições em que 
isso aconteceu.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Agradeço a V. Exª, Senador Rodrigo e a todos 
os parlamentares que me apartearam. 

Concluo mandando aqui o meu mais profundo e 
sentido afeto, um abraço a toda a família. 

Obrigada, Senadora Marta.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senadora Vanessa Grazziotin. Aqui 
deixo também a minha consternação e indignação 
pelo relatado. Fico satisfeita que V. Exª se proponha 
a acompanhar a investigação desse caso, porque é 
extremamente sério, hoje, um menino de treze anos 
morrer de asma.
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Com a palavra o Senador Mário Couto, como 
segundo orador em comunicação inadiável.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente, Srs. Senadores, Senador Jarbas, 
acabei de ouvir com sentimento a palavra da Sena-
dora Vanessa. 

Senador Jarbas, a saúde no Brasil é um caos, 
Senador, é um caos. Provavelmente, mataram o ga-
roto, provavelmente mataram o garoto! 

Senadora Vanessa, a saúde no Brasil está muito 
difícil, Senadora, muito. Os hospitais, creia, Senado-
ra, 90% estão infectados. Quem entra num hospital 
pega infecção generalizada e morre, Senador Jarbas. 
Procure fazer um levantamento. Não sei se na sua ci-
dade, no seu Estado isso acontece. No meu Estado, 
os grandes hospitais estão matando. Você entra com 
uma dor de garganta simples, como o garoto de que 
falaram agora, que entrou com uma crise asmática. 
Isso não tem cabimento, isso cria revolta. O Ministério 
da Saúde não toma providência nenhuma. A saúde no 
Brasil é um caos, brasileiros e brasileiras, nós estamos 
perdendo parentes dessa maneira, como esse pai deve 
estar sofrendo a perda desse menino que entrou com 
uma crise de asma e morreu aos 13 anos de idade. 
Isso vem à tona porque ele é conhecido de políticos; é 
político e veio à tona, veio até o Congresso Nacional, 
veio ao Senado Federal, mas é comum, é normal, é 
diário o que está acontecendo neste Brasil. 

A saúde no Brasil está em crise. Nem era sobre 
isso que eu iria falar hoje. Eu falaria das privatizações. 
Eu escutava atentamente a oradora nesta tribuna e não 
pude deixar de falar.Tenho que deixar o assunto das 
privatizações para amanhã, pois não posso me calar 
diante de um fato como esse.

Paraenses, vocês sabem disto: há hospitais de 
grande porte em Belém. E, semana passada, dois ou 
três conhecidos entraram com pequenas crises que eu 
chamei de apendicite e acabaram falecendo ao contrair 
uma infecção generalizada em um grande hospital de 
Belém. E não é o primeiro caso. Há centenas de casos 
em que o paciente entra com uma simples doença e 
pega infecção generalizada no hospital, que é o que 
deve ter acontecido com esse jovem de treze anos de 
idade, Brasil!

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Te-
mos que falar mais alto, Senadora, temos que gritar na 
tribuna, temos que chamar a atenção das autoridades. 
O Ministro da Saúde tem que fazer alguma coisa neste 
País. Não podemos mais nos calar, Senador Jarbas 

Vasconcelos. Os brasileiros estão morrendo ao entrar 
nos grandes hospitais deste País. 

É preciso fazer uma fiscalização severa nesses 
hospitais. Os seus donos ficam ricos, e as pessoas 
que lá entram com uma doença simples saem mortas 
porque pegaram infecção generalizada. Isso acontece 
na maioria dos hospitais brasileiros. A família paga um 
plano de saúde caro, e um menino entra num hospital 
como esse com asma e sai morto. 

Brasil, Senadora, aí não tem cor partidária, aí 
não tem partido político. Nós temos que nos unir. Nós 
temos que nos unir! Esse caso não é o primeiro, Se-
nadora. No meu Estado é comum. Vou repetir: no meu 
Estado é comum; nos grandes hospitais do meu Es-
tado é comum. 

Nesses últimos meses, pelo menos uns dez ou 
vinte conhecidos meus entraram com problemas sim-
ples em grandes hospitais da minha terra e saíram 
defuntos! Saíram mortos! Isso é geral no Brasil!

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Mi-
nistro da Saúde, acorde! O Brasil está assim, Ministro!

Eu ia falar das privatizações, mas, ouvindo a 
Senadora, preferi alertar o Ministro e vou bater nessa 
tecla por muito tempo, por achar que, ainda, os hospi-
tais públicos e privados vão ceifar muitas vidas, as dos 
que entram nos hospitais com uma simples doença e 
saem mortos.

Senadora, eu sinto a morte desse jovem...

(Interrupção do som.)

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Fora 
do microfone.) – ... de 13 anos, mas externo que mui-
tos e muitos... 

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Encerre, Senador.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
...brasileiros já se foram pela irresponsabilidade do 
Ministério da Saúde.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senador Mário Couto.
Com a palavra, o Senador Antonio Carlos Vala-

dares. (Pausa.)
Não se encontrando, eu vou pedir para a Sena-

dora Vanessa assumir a Presidência, porque fiz uma 
permuta com o Senador Vital do Rêgo para fazer uso 
da palavra.

A Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupa-
da pela Sra. Vanessa Grazziotin, Suplente de 
Secretário.

773ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



02560 Quarta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Com a palavra, a Senadora Marta 
Suplicy, que falará como oradora inscrita, por permuta 
com o Senador Vital do Rêgo.

Com a palavra V. Exª, Senadora. 
A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Prezada Senadora Vanessa, prezados Senadores 
e Senadoras, quem nos assiste em casa, quem nos 
ouve pelo rádio, o assunto que me traz aqui hoje é 
muito espinhoso, muito triste, acredito, para todos nós. 
Trata-se de reportagem publicada no jornal O Globo
no penúltimo domingo. O texto denuncia a existência 
de cerca de meio milhão de mandados de prisão não 
cumpridos no Brasil. São 500 mil mandados de prisão 
não cumpridos. Será que isso é verdade? O número é 
tão alto! Considerando que a população carcerária do 
País é de cerca de 514 mil pessoas, é como se para 
cada cidadão preso, houvesse um cidadão foragido, 
que também deveria estar na cadeia.

O não cumprimento de mandados de prisão é um 
problema extremamente grave, que ameaça a vida dos 
cidadãos brasileiros ao se deixarem à solta criminosos 
perigosos que apostam nessa impunidade.

O número apresentado por essa matéria do jor-
nal O Globo é alarmante e deriva não só da falta de 
investimento e de capacidade das polícias, como do 
déficit de vagas prisionais. Afinal, a falta de vagas em-
perra todo o funcionamento do sistema criminal, crian-
do desincentivos para que as polícias estabeleçam a 
captura como prioridade.

O segundo aspecto alarmante do número – meio 
milhão de mandados – é justamente tratar-se de mera 
estimativa. Não há dados, números definitivos. As 
poucas bases de dados estaduais não são integra-
das nacionalmente. O Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) – agora, ninguém está mais questionando sua 
competência para tanto – deu início à implantação do 
Banco Nacional de Mandados de Prisão, previsto em 
lei aprovada por este Congresso em maio de 2011. 
Seu sucesso é fundamental para organizar o sistema 
e tornar possível um diagnóstico da situação de cada 
Estado brasileiro.

Aí, sim, vamos poder enfrentar a terceira ques-
tão que envolve o não cumprimento dos mandados de 
prisão no Brasil: a validade dos mandados, tanto do 
ponto de vista formal – considerando a data de sua 
expedição, prazos de prescrição e outras formalidades 
– quanto ao aspecto de mérito, se a prisão deveria ou 
não deveria ter sido decretada. De fato, com a implanta-
ção do Banco Nacional de Mandados de Prisão, ficará 
claro que, muitas vezes, a prisão não deveria ter sido 
decretada, que poderiam ter sido consideradas alter-

nativas às penas privativas de liberdade. Será possível 
também saber se determinado tipo de crime tem seus 
mandados menos cumpridos: será que mandados de 
prisão decorrentes de crimes de violência doméstica 
são negligenciados sistematicamente pelos policiais? 
Só a transparência de um banco de dados nacional nos 
revelará isso. Essa comparação com o cumprimento 
de outros mandados é importante para nós mulheres, 
haja vista o recente número de assassinatos.

Desde 2009, o CNJ tem promovido os chamados 
mutirões carcerários, em que são revisados processos 
criminais. Nesses mutirões, muitos erros são encon-
trados, até mesmo presos com penas já cumpridas. 
Da mesma forma, depois de implantado o Banco Na-
cional de Mandados de Prisão, creio que o CNJ terá 
de promover mutirões para a revisão dos mandados, 
especialmente tendo em vista as recentes alterações 
da legislação penal quanto às medidas cautelares.

Finalmente, com informações confiáveis e públi-
cas para formar um diagnóstico preciso da situação, 
vamos dispor de meios para cobrar várias soluções, 
para dar um encaminhamento nisso. Vamos cobrar das 
autoridades policiais uma maior dedicação ao cumpri-
mento dos mandados de prisão e vamos cobrar dos 
governos a construção de novas vagas em presídios 
e tudo o mais que o diagnóstico constatar. Assim, o 
Brasil vai deixar de ser o porto seguro daqueles que, 
já reconhecidos pela Justiça como perigosos, não são 
por ela alcançados e ficam livres para cometer crimes 
previsíveis e também evitáveis.

Também quero deixar aqui um comentário sobre 
o aumento da violência no País. Senadora Vanessa, 
assim como há cada vez mais assassinatos de mu-
lheres – parece que isso não tem fim nem diminuição 
–,vemos também a violência contra os homossexuais.

Hoje, o episódio do Galeão está em todos os 
jornais. Vi na televisão a entrevista do rapaz que foi 
agredido e que diz: “Mas não foi um ato que eu poderia 
dizer que foi homofóbico”. Às vezes, a pessoa não tem 
essa consciência. Parece-me que, realmente, o início do 
ato não foi homofóbico. Se eles não tivessem brigado 
com o taxista, que era clandestino – eles não quise-
ram entrar no carro clandestino e aí foram agredidos 
–, ele os teria levado normalmente como passageiros. 
Mas, na hora que eles disseram “não entramos neste 
táxi porque é clandestino”, aí veio todo o xingamento, 
que não quero repetir aqui, porque foram coisas muito 
grosseiras e degradantes.

Então, vemos como é importante termos mais 
consciência, como é importante haver uma lei que cri-
minalize a homofobia, porque essas situações estão 
cada vez mais sérias.
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Quero também comentar uma matéria divulgada 
recentemente sobre meninos e jovens do Norte e do 
Nordeste que estão sendo aliciados para se tornarem 
transexuais. São rapazes homossexuais que são ali-
ciados, nos quais são aplicadas injeções de tudo que 
é tipo para torná-los travestis. Isso é seriíssimo.

Sei que está marcada para amanhã uma reu-
nião da Chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, com 
autoridades, para que possamos inibir esse tipo de 
comportamento extremamente degradante e extrema-
mente nocivo à sociedade brasileira, que nos deixa a 
todos muito envergonhados pelo fato de uma situação 
como essa acontecer em muitos lugares e sair em to-
dos os jornais.

Era isso o que eu tinha a dizer.
Agradeço a V. Exª por ter ficado, durante esses 

minutos, na Presidência.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-

co/PCdoB – AM) – A Mesa é que cumprimenta V. Exª, 
Senadora Marta Suplicy, pelas preocupações mani-
festadas em seu pronunciamento.

Senadora Marta, devolvo a direção dos trabalhos 
a V. Exª e já convido para fazer uso da tribuna, para 
fazer seu pronunciamento, como inscrito no período de 
comunicação inadiável, o Senador Jarbas Vasconcelos.

A Sra. Vanessa Grazziotin, Suplente de 
Secretário, deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pela Sra. Marta Suplicy, 1ª 
Vice-Presidente.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB – 
PE. Para uma comunicação inadiável. Com revisão do 
orador.) – Senhora Presidente, Senhoras Senadoras e 
Senhores Senadores, meu objetivo em vir hoje a esta 
tribuna é para tratar de uma das obras mais importantes 
para o Nordeste brasileiro. Estou falando da Transpo-
sição das águas do Rio São Francisco, que, inclusive, 
foi a principal motivação da viagem que a Presiden-
te Dilma Rousseff fez à Região na semana passada.

A propósito, Srªs e Srs. Senadores, a Presiden-
te da República Dilma Rousseff está no Governo há 
9 anos, 1 mês e quinze dias. Foi Ministra de Minas e 
Energia, ocupou a chefia da Casa Civil, onde foi apeli-
dada de “Mãe do PAC”, depois candidata e, finalmente, 
Presidente da República.

Não faz dois anos que a Presidente foi ao Nor-
deste verificar as obras do rio São Francisco. Ela sabia 
de tudo, como candidata, ela viu os embaraços e os 
percalços da obra, os problemas com as empreiteiras, 
o percentual ínfimo que é destinado pelo Governo Fe-
deral para o andamento das obras. Repito, ela sabia 
de tudo. Então, transforma, mais uma vez, o Nordeste 

em palco das piores encenações, encenações que são 
costumeiras com relação ao Governo Federal.

Eu acompanho esse projeto desde o seu nasce-
douro, pois era Governador do Estado de Pernambuco 
quando foi assinado, em 2005, o acordo para a sua 
realização, com o então Ministro da Integração Nacio-
nal, Ciro Gomes. Como se vê, estamos completando 
sete anos desde a efetivação do projeto. 

A Presidente não pode, em uma visita ao Nor-
deste, surpreender-se, estranhar o mau andamento e 
o fraco desempenho da gigantesca obra da transpo-
sição do Rio São Francisco.

Em 1º de setembro de 2005, assinei dois docu-
mentos: O Termo de Compromisso para a Garantia da 
Operação Sustentável do Projeto de Integração do Rio 
São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nor-
deste Setentrional e o Termo de Compromisso Para 
Implementação de Projetos Complementares.

O primeiro texto foi subscrito também pelos go-
vernadores da Paraíba, do Rio Grande do Norte e do 
Ceará, e pelos Ministros Ciro Gomes, Dilma Rousse-
ff, da Casa Civil, e Marina Silva, do Meio Ambiente. 
O segundo documento foi subscrito por mim e pelos 
Ministros Ciro e Dilma.

Todos tínhamos noção da complexidade dessa 
obra, mas é evidente que o Governo Lula e depois o 
Governo Dilma Rousseff não trataram o empreendi-
mento com a devida atenção. Os erros foram se repe-
tindo, o orçamento estourou e o prazo previsto para 
sua conclusão foi empurrado agora para o ano de 2014.

A verdade é que a Transposição é prioridade 
apenas no papel, pois a prática do Governo mostra 
o contrário. Em 2011 como destaquei a obra recebeu 
apenas 13% dos recursos destinados a ela no Orça-
mento Geral da União. Logo, não se entende que o 
Governo diga de público que é uma obra prioritária, 
se em 2011, depois das eleições de 2010, quando 
ganhou a eleição, destinou para essa grandiosa obra 
apenas 13% do seu orçamento.

Uma olhada no Sistema Integrado de Administra-
ção confirma que essa é uma prática recorrente desde 
o final do governo anterior e não ocorre apenas com a 
Transposição, é uma regra que vem atingindo quase 
todas as obras que fazem parte do Programa de Ace-
leração do Crescimento, o PAC.

Senhoras e Senhores Senadores, na semana 
passada, antes da chegada da Presidente da Repú-
blica ao Nordeste, o Jornal do Commercio do Recife 
iniciou a publicação de uma série de reportagens inti-
tulada “Transposição – Novos obstáculos”. Com texto 
de Giovanni Sandes e fotografias de Priscilla Buhr, o 
material não só traz uma completa radiografia da im-
portância da Transposição, como apresenta, de forma 
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contundente, os erros cometidos pelo Governo Federal 
na execução dessas obras nos últimos anos.

Sugiro a todos que têm interesse pelas grandes 
questões nacionais a leitura dessa série jornalística do 
“JC”, publicada entre os dias 5 e 11 deste mês. São 
13 páginas de um gigantesco esforço de reportagem 
que merece todos os aplausos desta Casa. 

Por isso, Senhora Presidente, gostaria de pro-
por a inclusão nos Anais do Senado Federal da série 
“Transposição – Novos obstáculos”. Quero também 
apresentar meus sinceros cumprimentos públicos pela 
excelência desse trabalho ao Diretor de Redação do 

Jornal do Commercio, Ivanildo Sampaio, ao editor de 
Economia, Saulo Moreira, e principalmente aos repór-
teres Giovanni Sandes e Priscilla Buhr.

Era o que eu tinha a dizer, Senhora Presidente, 
sobre o andamento dessa obra que é importante para 
todo o Nordeste, a transposição do Rio São Francisco.

Muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR JARBAS VASCONCELOS 
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 Jarbas Vasconcelos. V. Exª 
será atendido de acordo com o Regimento.

Com a palavra o Senador Aloysio Nunes.
Com S. Exª não se encontra no plenário neste 

momento, passo a palavra ao Senador Eduardo Braga, 
em permuta com o Senador Pedro Taques.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Agradeceria se o Senador Jarbas Vasconcelos puder 
solicitar cópia da reportagem referida para alguns Se-
nadores. Eu gostaria de lê-la.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, telespectado-
res da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, usuários 
das redes sociais, senhoras e senhores, primeiro quero 
agradecer ao Senador Pedro Taques pela gentileza da 
permuta, tendo em vista que teremos, logo a seguir, 
uma audiência no Ministério da Justiça, mais precisa-
mente com o Secretário Executivo, nosso ex-Ministro 
Luiz Paulo Barreto, sobre a questão dos haitianos no 
Estado do Amazonas, questão esta que nos traz mais 
uma vez a esta tribuna, desta feita para reconhecer a 
presteza com que nosso ex-Ministro Luiz Paulo Barreto 
agenda uma reunião com diversos ministérios para uma 
ação imediata em relação a esse caso humanitário. O 
Senador Suplicy participou ontem de nossa audiência 
pública na Comissão de Relações Exteriores do Se-
nado da República, na qual ficou muito claro que há 
uma situação delicada na região.

Segundo informações da própria Polícia Federal, 
há aproximadamente quatrocentos haitianos no Muni-
cípio de Tabatinga, aquilo que a imprensa nacional está 
chamando de limbo, tendo em vista que eles chegaram 
pós-data 13 de janeiro, portanto, após a Resolução nº 
97, que disciplinou os vistos humanitários com relação 
aos haitianos, que, neste momento, estão notificados 
para deixar nosso País sem nenhuma condição de 
fazê-lo de Tabatinga e, ao mesmo tempo, sem uma 
solução encaminhada.

Agora, o mais grave de tudo isso, Senador Edu-
ardo Suplicy, é que, no decorrer do dia de hoje, eu 
mantive vários contatos com a Secretaria de Saúde 
do Estado do Amazonas, com as Unidades de Saúde 
do Estado, porque estamos muito preocupados com a 
situação de saúde desses haitianos, que chegaram de 
forma fragilizada ao Brasil, de modo geral, ao Amazo-
nas, ao Acre. Eles estão fazendo exames, alguns de-
les apresentando problemas graves de saúde, como 
hepatite C; problemas graves relativos aos índices de 
sífilis que eles possuem; problemas graves relativos 
à questão de serem portadores positivos do vírus da 

AIDS. Portanto, eles precisam de atenção especial, 
precisam de tratamento especial.

E que esta reunião que acontecerá daqui a pou-
cos minutos no Ministério da Justiça seja uma reunião 
secundada por uma visita de um grupo de trabalho 
composto de representantes do Ministério da Saúde, 
do Ministério da Justiça, do próprio Ministério da Ação 
Social do Governo Federal, bem como do Ministério 
dos Direitos Humanos, para que possamos ter uma 
resposta ao nível da demanda humanitária social ne-
cessária para esta questão.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sena-
dor Eduardo Braga.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) – 
Ouço, com muita satisfação, o Senador Eduardo Suplicy 
e, logo em seguida, a Senadora Vanessa Grazziotin.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Se-
nador Eduardo Braga, cumprimento V. Exª por ter le-
vantado o problema. Acho que o Ministro Luiz Paulo 
foi muito incisivo em logo marcar a reunião. Eu estava 
saindo para o Ministério da Justiça, a convite, quando 
ouvi suas palavras, e, então, aguardei um pouquinho, 
porque ele marcou às 15 horas. De maneira que acho 
muito importante e, certamente, aquilo que já se suce-
deu no Acre, onde houve uma cooperação importante 
com o Governo Tião Viana, poderá servir de um possível 
caminho. Mas há sugestões de todos os Senadores, da 
Senadora Vanessa Grazziotin, do Senador Cristovam 
Buarque, e acredito que todos colaborarão para a boa 
resolução do problema que precisa ser humanitaria-
mente resolvido. Meus cumprimentos.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Agradeço a V. Exª.

Ouço a Senadora Vanessa Grazziotin.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) 

– Da mesma forma, Senador Eduardo Braga, quero 
cumprimentar V. Exª pela iniciativa do debate de on-
tem, que foi uma audiência pública, atendendo ao re-
querimento apresentado por V. Exª. Penso que foi uma 
audiência pública extremamente resolutiva, tanto que 
estamos indo, não apenas V. Exª e eu como também o 
Senador Eduardo Suplicy e possivelmente o Senador 
Cristovam. O teor de todas as intervenções mostrou 
que esse é um problema do Brasil, não é um problema 
do Governo do Estado do Amazonas, porque, afinal 
de contas, são pessoas vítimas de desastres naturais, 
da pobreza permanente do Haiti e que buscam socor-
ro no Brasil, e precisam ser atendidos. O Governo do 
Estado tem mobilizado todas as suas forças para dar 
assistência – a sociedade civil do nosso Estado, gente 
muito generosa, entidades não governamentais, a Igreja 
Católica –, mas é necessário que o Governo Federal 
tome para si esse problema. Eles estão no Amazonas, 
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mas poderiam estar em São Paulo, poderiam estar em 
Rondônia ou em qualquer outro Estado. Então, tenho 
certeza de que essa reunião que participaremos logo 
mais será uma reunião muito importante e que, a partir 
de agora, nós veremos todos esses problemas graves 
que V. Exª levanta serem resolvidos. Cumprimento V. 
Exª, Senador Eduardo.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) – 
Eu agradeço a V. Exª e gostaria apenas de deixar claro 
que nós estamos diante de duas situações distintas.

Nossa querida Presidenta, Senadora Marta Su-
plicy, já estão, na cidade de Manaus, com visto regu-
larizado 4.127 haitianos, dados da Polícia Federal. 
Estes precisam desta ação humanitária na área de 
saúde, na área social, em que o Governo do Estado 
do Amazonas precisa do apoio do Governo Federal. 
Agora, existe outra situação: estão em Tabatinga 400 
haitianos, mais precisamente 343 haitianos, segundo 
informações também da Polícia Federal, que não têm 
autorização para entrar no Brasil. Estão em Tabatin-
ga, município a 1.500 km da cidade de Manaus, na 
fronteira com o Peru, na fronteira com a Colômbia, 
numa região extremamente isolada, e com problemas 
de saúde e problemas sociais. Eles precisam de uma 
decisão, porque estão notificados pela Polícia Federal 
para deixar o Brasil, eles não têm como deixar o Brasil. 
O Brasil precisa tomar uma decisão, porque eles estão 
em território brasileiro, e nós precisamos encontrar uma 
solução com o Ministério da Justiça, com o Governo 
brasileiro e, obviamente, com o conselho nacional de 
concessão imigratória. 

Mas eu gostaria também, Srª Presidente, de regis-
trar aqui o empenho, mais uma vez, do nosso Ministro 
Luiz Paulo Barreto e a forma célere com que marcou 
esta reunião no Governo. Quero aqui, portanto, reco-
nhecer a presteza, a eficiência e a dedicação deste 
competente funcionário de carreira, que já chegou até 
a função de Ministro de Estado da Justiça.

Mas quero também, Srª Presidente, neste pouco 
tempo que me resta, deixar aqui, mais uma vez, um 
registro extremamente importante.

V. Exª já foi Prefeita de São Paulo e já me ouviu 
fazer aqui um pronunciamento sobre essa questão, 
Senador Pedro Taques, do abastecimento de água 
na cidade de Manaus. Vejam que Manaus não está 
no sertão do Nordeste, nem no deserto do Saara, Ma-
naus está à beira do maior rio do mundo em volume 
de água e em extensão. E pasmem, senhores brasi-
leiros que nos assistem neste momento: meio milhão 
de manauaras continuam, em pleno século XXI, sem 
direito a água tratada e encanada.

Enquanto não existia a capacidade de tratamento 
para atender com água tratada essa população, havia 

sempre uma justificativa. Agora, o Governo do Estado 
do Amazonas, com financiamento da Caixa Econômi-
ca Federal, preparou, investiu mais de 360 milhões de 
reais, Senadora, para aprontar um novo sistema de 
abastecimento de água. Como a água fora privatizada, 
a poder concedente, que é a Prefeitura de Manaus, e 
a concessionária não reconhecem e não assinam com 
o Governo do Estado o termo de compromisso que foi 
registrado em cartório e que viabilizou todo o inves-
timento do Governo do Estado. Formos ao Ministério 
Público, e o Ministério Público concedeu, Senador Pe-
dro Taques, uma coletiva à imprensa dizendo que está 
atento, que está se movimentando, que está prestando 
as informações, que está formando um grupo de tra-
balho e que não será movido pelo calendário eleitoral.

Ora, eu espero que o Ministério Público não seja 
movido pelo calendário eleitoral, mas eu espero tam-
bém que o Ministério Público não espere mais doze 
anos, porque Presidenta, há doze anos o sistema de 
água da cidade de Manaus foi privatizado. Faz seis 
anos que não cumprem as metas e submetas desse 
contrato de concessão. E por mais seis anos eles pror-
rogaram, estabeleceram uma nova anuência e também 
não foram cumpridas as metas e submetas.

Eu tenho fé, esperança e confiança de que o Mi-
nistério Público do Estado do Amazonas e o Tribunal 
de Justiça do Estado do Amazonas cumpram o direito 
de cidadania, o direito constitucional dos brasileiros 
manauaras e amazonenses de terem acesso à água 
tratada. 

Não se trata mais de não ter a água tratada. Não 
se trata de não ter água. Nós vivemos na Amazônia e 
no Amazonas. Trata-se, agora, de ter uma decisão que 
imponha ao poder concedente aquilo que ele assinou 
e contratou com o Governo do Estado, para garantir 
água tratada ao povo mais humilde e empobrecido da 
zona norte e da zona leste de Manaus.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Obrigada, Senador Eduardo Braga. V. Exª, no 
seu pronunciamento tão contundente, fez-me lembrar a 
questão dos prefeitos no meu Estado. Não é idêntica a 
situação, mas me fez lembrar quando os presídios foram 
para o interior de São Paulo e muitos dos seguidores 
dos presos, suas famílias, também para lá foram. Os 
prefeitos não tinham verba a mais para tratar da saúde 
ou da educação daquelas famílias que acompanharam 
seus pais e mães, e foi seriíssima a consequência, pois 
se formaram enormes favelas, houve aumento da vio-
lência. No caso que V. Exª está relatando, também há 
uma preocupação humanitária, pois há pessoas que 
trazem consigo graves problemas de saúde.

Espero que, nessa audiência com o Secretário 
Executivo do Ministério da Saúde, Dr. Barreto, para 
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a qual V. Exª, o Senador Suplicy e outros estão indo 
agora, consigam dar um bom encaminhamento para 
essa questão. É seriíssima a questão de Tabatinga! 
Não adianta esperar, tem de se resolver! Concordo 
com V. Exª: é preciso resolver essa questão. Para lá 
ou para cá, tem de se resolver!

Foi muito bom esse alerta todo. Foi um pronun-
ciamento muito contundente esse de V. Exª, alertando 
para um problema muito sério que o País está vivendo.

Concedo a palavra ao Senador Pedro Taques, 
que fez permuta com o Senador Eduardo Braga.

O SR. ZEZE PERRELLA (Bloco/PDT – MG) – 
Peço a palavra pela ordem, Srª Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Tem a palavra V. Exª.

O SR. ZEZE PERRELLA (Bloco/PDT – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Senador Pedro Ta-
ques, eu queria fazer um apelo ao senhor, como Líder 
do nosso partido. Nós sabemos que vai haver uma 
reunião agora, em que se vai discutir a pauta para 
este semestre. Eu queria pedir aos Líderes que prio-
rizassem a questão dos royalties do petróleo, porque 
isso é importante demais para Minas Gerais, para o 
Estado do Pará.

Têm dois projetos tramitando, um do Senador 
Clésio Andrade e outro do Senador Flexa Ribeiro, e o 
Relator é o Senador Aécio Neves.

Então, o apelo que eu faria para os Líderes é 
priorizar esse projeto que é de importância relevante 
para Minas Gerais. Nós sabemos que o encurtamento 
da pauta deste ano devido às questões municipais... 
Vai haver, obviamente, um encurtamento grande e 
por isso eu queria fazer um apelo para esses Líderes.

Como foi importante a discussão dos royalties
do petróleo, é importante demais para Minas e para 
todos os Estados produtores também a votação desse 
projeto o mais rápido possível.

Muito obrigado, Srª Presidente. 
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, 
Senador Zeze, eu sou o Vice-Líder e como o Líder se 
encontra em viagem, eu devo representá-lo e ao PDT 
nessa reunião.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nós esta-
mos debatendo de há muito o chamado Pacto Federa-
tivo. O que significa pacto? Significa acordo, significa 
tratado. O que significa federativo? Significa união, 
reunião. Pacto Federativo nada mais significa do que 
a união, a reunião, em um tratado, das pessoas jurí-
dicas com capacidade política, União, Estados e Mu-
nicípios e, mais particularmente no Brasil, a questão 
do Distrito Federal.

Nós temos sido aqui desta tribuna, Srª Presidente, 
um crítico ao Pacto Federativo existente na República 
Federativa do Brasil. Pensamos que ele deva sofrer 
um novo olhar. Nós devemos tratá-lo sob uma nova 
dimensão, sob um novo enfoque.

E, em razão disso, Srª Presidente, eu fiz um re-
querimento, Requerimento nº 25, a S. Exª o Presidente 
do Senado da República, para que fosse constituída 
uma comissão especial de estudiosos para repensar o 
Pacto Federativo. Dessa comissão, em sendo deferido 
esse requerimento, farão parte economistas, cientis-
tas políticos, juristas, em sendo o caso, para debater 
essas relações entre essas pessoas jurídicas com 
capacidade política.

Alguns dizem que, no Brasil, quando você não 
quer fazer absolutamente nada, você cria uma comis-
são e depois marca uma reunião. Mas eu penso que, 
aqui no Senado, essas comissões que estão sendo 
criadas pela Presidência da Casa para debater atra-
vés de um primeiro olhar de especialistas têm dado 
resultado, Srª Presidente.

Poderíamos citar a Comissão Especial de Juris-
tas que está a tratar da legislação eleitoral, presidida 
pelo Ministro Dias Toffoli; poderíamos citar a Comissão 
Especial de Juristas que está a tratar de alterações 
no Código de Defesa do Consumidor, presidida pelo 
Ministro Herman Benjamin, do STJ; e também a Co-
missão Especial que está a pensar um novo Código 
Penal para a nossa realidade, presidida pelo Ministro 
Gilson Dipp.

A Federação é uma notável construção da teo-
ria política norte-americana do século XVIII. A forma 
federativa de estado se mostra, ainda hoje, como a 
maneira mais adequada de conciliar a necessidade 
de unidade em nações dotadas de grande extensão 
territorial e grande contingente populacional com res-
peito às suas necessidades regionais, como é o caso 
do Brasil, como é o caso dos Estados Unidos. Isso 
porque tal configuração estatal permite o exercício de 
autonomia dos estados federados, conferindo-lhes 
autogoverno, auto-organização e autoadministração, 
sem lhes conceder soberania, portanto, concedendo-
-lhes autonomia. Assim, essas unidades parciais po-
dem tratar dos seus assuntos locais.

Muito bem. A nossa Federação, como nós todos 
sabemos, foi uma cópia da Federação americana. É 
possível, Senador Zeze, nós copiarmos uma consti-
tuição de um outro Estado, como os Estados Unidos 
da América. Isso é possível. Agora, não é possível 
copiarmos a sociologia, não é possível copiarmos a 
história dos Estados Unidos da América. A Federação 
americana surge, como nós todos sabemos, de treze 
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estados independentes, enquanto a Federação brasi-
leira surge de um Estado unitário que existia até 1889.

Qual é a consequência disso? A consequência 
disso são aquelas grandes discussões que se revelam 
em uma pergunta: por que, lá nos Estados Unidos, al-
guns estados membros têm pena de morte e outros 
estados não? Por que, nos Estados Unidos, a legis-
lação estadual é muito mais forte do que a legislação 
nacional? Isso em razão dessa história, em razão da 
sociologia, da criação da Federação americana, que 
é diversa da Federação brasileira no seu nascedouro. 
Portanto, é possível copiarmos a constituição, mas isso 
traz, para a República Federativa do Brasil, prejuízos 
nas relações entre as pessoas jurídicas com capaci-
dade política.

A nossa Federação, no decorrer da história, como 
nós todos sabemos, passa por modificações. Quase 
ela se extinguiu, em 1937, com a unidade do Estado 
a partir dessa Constituição autoritária trazida a lume 
por Getúlio Vargas.

A Constituição de 88 busca descentralizar as 
autonomias estaduais – os Estados membros – e as 
autonomias municipais – os aqui no Brasil chamados 
Municípios.

No entanto, temos algumas questões que preci-
sam ser mais bem debatidas nesse novo olhar, nessa 
nova dimensão, sob o que se denomina federação. E 
nós ousamos sugerir ao Presidente Sarney que essa 
comissão especial de juristas, economistas, cientistas 
políticos, possa debater o seguinte tema, Srª Presi-
dente: federalismo fiscal, com vistas a evitar a guerra 
fiscal vertical e horizontal. Isso em várias áreas, inclu-
sive na questão ambiental. Poderíamos aqui também 
debater, nesse grupo de estudos, o aperfeiçoamento 
dos mecanismos de controle da aplicação de recursos 
federais no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios. Nós vivemos, no Brasil, o chamado 
federalismo cooperativista. V. Exª, que já foi Prefeita 
de São Paulo, Senadora Marta Suplicy, sabe o que 
passam os prefeitos em razão da falta de recursos. 
Os Municípios possuem muitas atribuições e poucos 
recursos para fazer frente a essas atribuições. Daí os 
prefeitos do Brasil, a cada ano, mais de uma vez por 
ano, comparecem ao palácio do governador, ao Pa-
lácio do Planalto, solicitando recursos da União para 
os Municípios. É uma distorção da nossa Federação. 
Nessa comissão, poderíamos debater esta questão: 
repasse de recursos da União para os Estados e os 
Municípios no que se denomina de federação ou fe-
deralismo cooperativista.

Também nessa comissão poderia ser debatido 
o Projeto de Lei nº 289, dos Senadores Randolfe Ro-
drigues e Romero Jucá, que trata do FPE – Fundo de 

Participação dos Estados. De acordo com o Supremo 
Tribunal Federal, a partir do dia 31 de dezembro de 
2012, este ano, a lei que traça os critérios de distribui-
ção do FPE será inconstitucional. Portanto, nós aqui 
no Senado, a chamada Casa da Federação, temos o 
dever fundamental de regrar esse federalismo fiscal na 
tratativa de novos critérios para a divisão do Fundo de 
Participação dos Estados. Também nessa comissão, 
poderá ser debatida a distribuição de recursos finan-
ceiros, royalties, Senador Zeze, oriundos das diversas 
riquezas naturais brasileiras e de suas reservas. É o 
caso dos Estados de Minas Gerais e do Pará no que 
tange à mineração. É o caso dos royalties de petróleo.

Esse grupo de estudiosos poderia debater a or-
ganização de sistemas de segurança pública no âmbito 
nacional, delimitando as tarefas e competências entre 
os entes federativos.

A União tem responsabilidade na segurança pú-
blica, mas o que nós acompanhamos sempre, todos 
os dias, é a União jogando a responsabilidade para os 
Estados membros e os Estados membros jogando a 
responsabilidade para a União Federal.

Tive a honra, Srª Presidente, de participar da 
comissão externa de acompanhamento da aplicação 
dos recursos federais no chamado PAC da seguran-
ça, e nós chegamos ali a informações estarrecedoras.

Por exemplo, o Programa Calha Norte tem ações 
de construções de embarcações, manutenção de ae-
ródromos, implantação de infraestrutura. Dotação or-
çamentária: R$484 milhões; execução: não chegou 
a R$15 milhões – menos de 3% foram efetivamente 
executados.

Cito outro programa: aprimoramento da execução 
penal, com ações de construções de escolas peniten-
ciárias e outros. Investimentos, a dotação: R$125 mi-
lhões; atualmente a execução é de R$28 milhões, 22%.

E cito outro exemplo muito importante. O Sistema 
Único de Segurança Pública tem ações como: inte-
gração da educação e valorização profissional, ações 
preventivas de segurança para a Copa do Mundo de 
2014. Dotação: R$620 milhões; execução: R$48 mi-
lhões – menos de 7,7%.

E um último dado: o Programa Nacional de Se-
gurança Pública com Cidadania, o chamado Pronasci, 
ações como concessão de bolsas formação, implan-
tação de postos e outros. Dotação: R$2 bilhões; exe-
cução: R$600 milhões – menos de 30%.

Já concedo um aparte a V. Exª, Senadora Ana 
Amélia.

Isso mostra que esse federalismo fiscal, fede-
ração cooperativista, entre a União, os Estados e os 
Municípios não vem cumprindo o seu papel.
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Para minha honra, concedo um aparte à Sena-
dora Ana Amélia.

A Srª Ana Amélia (Bloco/ PP – RS) – Caro Se-
nador Pedro Taques, é confortador ouvi-lo e, especial-
mente, saber que está em muito boas mãos a condu-
ção desse reexame institucional do chamado pacto 
federativo, sobre o qual esta Casa tem uma enorme 
responsabilidade. E V. Exª trata de uma questão que 
conhece bastante bem: a questão da segurança. Nós 
saímos de uma greve prolongada da Polícia Militar da 
Bahia. Ela não teve muito sucesso no Rio de Janeiro, 
mas isso não significa dizer que há tranquilidade no 
setor de segurança. Quando levantei esses proble-
mas, verifiquei que, no chamado PAC da segurança, 
na verdade, os volumes gerais, incluindo o Pronasci e 
todos os outros demais nesse programa do Governo 
Federal, eram mais de R$6 bilhões, dos quais nem 
64% foram aplicados nesse programa. E o Bolsa For-
mação, Senador Pedro Taques, era R$720,00, que era 
uma suplementação no fundo, embora o objetivo fosse 
ajudar no aperfeiçoamento profissional deste soldado, 
ele acabou sendo suprimido e voltou à estaca zero, 
um programa que poderia ser a saída. Não podem 
os Estados hoje bancar a PEC 300 por conta dessas 
dificuldades financeiras. Enquanto a União ficar com 
60% da arrecadação, os Estados, com 23%, 25%, e 
os Municípios, com 15%, não é possível fechar essa 
conta. E é preciso, sim, um compartilhamento muito 
mais equilibrado em relação à distribuição de compe-
tências e com receita. Então, cumprimento V. Exª por 
abordar, com tanta propriedade e competência, este 
tema do federalismo e do pacto federativo.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Mui-
to obrigado, Senadora Ana Amélia. No tocante à greve 
dos policiais da Bahia,...

(Interrupção do som.)

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Fora 
do microfone.) – ... a Constituição expressa uma ve-
dação de greve de policiais militares. Está expresso 
ali. Raciocínios outros são contrários à Constituição. 
Nós, inclusive, já debatemos isso. Na nossa opinião, a 
Constituição veda expressamente tal prática.

Srª Presidente, esperamos que o Presidente Sar-
ney atenda a esse requerimento. Porque penso, salvo 
melhor juízo, que este tema seja um dos principais 
nesta Sessão Legislativa da 54ª Legislatura.

Muito obrigado, Srª Presidente.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (PR – AM) – Srª 

Presidente, peço a palavra pela ordem. Quero usar a 
palavra em nome da Liderança do Partido da República.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – V. Exª já está inscrito, e já chegou a troca.

Com a palavra, o Senador Alfredo Nascimento, 
pela Liderança do seu Partido, o PR.

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (PR – AM. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, 
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, o Brasil retoma hoje 
sua rotina de normalidade, e nosso povo já pode res-
pirar mais aliviado. Sufocada a greve da Polícia Militar 
da Bahia e abortada a paralisação que levaria ao caos 
também o Rio de Janeiro, fica, para nós, homens pú-
blicos, o desafio de restabelecer o debate em torno da 
segurança pública e de articular soluções que garantam 
à população brasileira seu direito inalienável de ir e vir.

O saldo da greve baiana e da ameaça de para-
lisação do Rio de Janeiro é um só: a constatação de 
que não é mais possível adiar a discussão em torno 
da modernização e do fortalecimento de nossas po-
lícias, tema que envolve um debate sincero em torno 
da carreira policial e tudo o que deve estar a ela as-
sociado, plano de carreira, capacitação, reciclagem e 
uma política salarial que traduza a importância desses 
profissionais para o bem estar da população e para a 
manutenção da ordem.

De nossos policiais é cobrado um verdadeiro sa-
cerdócio, que arrisquem suas próprias vidas na defesa 
de cada um de nós, muitas vezes, sem o preparo nem 
o apoio necessários, mas pouco tem sido feito para dar 
a eles as condições favoráveis ao bom desempenho 
de suas tarefas. Veja o caso do meu Estado, Srª Pre-
sidenta. O Governo do Amazonas garante ter investido 
R$250 milhões em segurança pública no ano passado, 
mas, como eu, toda a população tem se perguntado 
onde foi parar esse dinheiro. No ano de 2011, certa-
mente, os índices de violência atingiram seu ápice no 
Amazonas, especialmente na cidade de Manaus. Não 
farei, aqui, o raciocínio simplista de quem considera 
que, em outros Estados, a situação é muito pior, mas 
não se pode contemporizar com a violência e com 
seus efeitos na vida das pessoas. Cabe a nós, homens 
públicos, apontar os problemas e buscar as soluções.

Um dos problemas da segurança pública do Es-
tado do Amazonas é a má gestão. O Governo do Es-
tado não tem conseguido implantar uma política efeti-
va, dispersando recursos públicos em ações que não 
surtem efeitos. É preciso avançar na modernização 
das ferramentas, especialmente as de inteligência po-
licial. É preciso equipar as polícias e treinar e reciclar 
os nossos policiais, para que possam fazer melhor uso 
de novas técnicas. É preciso enfrentar os gargalos do 
sistema prisional, hoje sobrecarregado e sem condi-
ções de atender à demanda. Para que se tenha uma 
ideia, a população carcerária do Estado do Amazonas 
cresceu 24% em 2011. Estamos falando de quase 6,5 
mil pessoas internadas em presídios sem a menor 
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condição de funcionamento, a maior parte na cidade 
de Manaus. A população carcerária de nossa Capital 
registra pouco mais de 4,2 mil pessoas. O Governo do 
Estado do Amazonas promete construir cinco novos 
presídios, mas, até agora, não conseguiu sequer de-
finir a localização desses presídios.

Penso, Srª Presidenta, sem a menor dúvida, que 
também é preciso criar uma política de valorização do 
policial, investindo não apenas na sua capacitação, 
mas também em uma remuneração condizente com a 
importância e o risco inerentes ao exercício da função.

V. Exªs sabem o quanto ganha um policial militar 
no Amazonas? Dois mil e cento e vinte reais, alguns 
reais menos que os policiais baianos e alguns centavos 
– eu disse centavos – mais que os policiais do Rio de 
Janeiro. Reunidas dias atrás em Manaus, lideranças 
da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros deixaram 
claro o descontentamento da corporação com o Go-
verno do Estado, que não cumpriu as promessas de 
recuperação salarial feitas durante a campanha política.

É por situações como essas que não se pode 
demonizar o debate em torno da PEC nº 300. O piso 
salarial nacional tem de ser examinado de modo a 
buscar uma solução que valorize e faça justiça ao 
policial brasileiro, sem quebrar as finanças estaduais. 
Certamente, uma melhoria na gestão do setor ajudará 
a ampliar os recursos destinados à folha salarial dos 
policiais, esvaziando de vez um desconforto que pode 
custar muitas vidas.

O Estado do Amazonas teve um crescimento 
substancial no número de homicídios. Nós somos a 
vigésima sexta cidade mais violenta do mundo! Não é 
possível que continuemos de braços cruzados, vendo 
isso acontecer nos Estados. É preciso a participação 
efetiva do Governo Federal, mas também é preciso 
que os governos estaduais invistam verdadeiramente 
em segurança pública, para que se obtenham bons 
resultados e para que a população brasileira viva em 
segurança.

O Sr. Vital do Rêgo (Bloco/PMDB – PB) – Gosta-
ria de subscrever, Senador Alfredo, seu pronunciamento. 
Eu gostaria de subscrevê-lo mesmo! Esse assunto foi 
motivo de três ou quatro dias de debates desde que 
voltamos do recesso. O exemplo do Rio e, mais proxi-
mamente, o da Bahia não fizeram com que acabasse 
o problema, muito pelo contrário. Ontem, o Senador 
Agripino o chamou de “fogo de monturo”. Não sei se o 
senhor conhece isso no interior da Paraíba. Nós temos 
a necessidade de trazer esse debate ao Congresso Na-
cional e de discutir o Sistema Nacional de Segurança 
Pública. V. Exª está fazendo isso com o nosso apoio 
e com o apoio de todos aqueles que entendem que é 
necessário participar e dividir responsabilidades. Não 

se pode jogar tudo para o Governo Federal nem para 
os Estados, mas é preciso chamar todos para uma 
grande negociação, para que se devolva dignidade 
salarial e condições de trabalho a esses profissionais.

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (PR – AM) – 
Obrigado pelas suas observações, Senador.

Não é possível que se ignore a PEC nº 300. Pode 
não ser o ideal, mas é fundamental que se concedam 
bons salários para os policiais tanto do meu Amazonas 
quanto da sua Paraíba e de todo o País.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senador Alfredo Nascimento. Esse 
é, realmente, um problema sério. É aquele que não 
pode ficar para se solucionar daqui a pouco, tem de 
ser solucionado de um jeito ou de outro agora.

Com a palavra o Senador Lauro Antonio.
O SR. LAURO ANTONIO (PR – SE. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidenta, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, hoje, 
gostaria de iniciar a minha fala na tribuna desta Casa 
registrando o meu pesar pelo falecimento de um grande 
sergipano. Falo de Camilo Calazans, ex-presidente do 
Banco do Brasil e do Banco do Nordeste, considerado 
por muitos como o maior presidente do Banco do Bra-
sil de todos os tempos. Quero aqui transmitir os meus 
sentimentos à sua família.

No Nordeste, a região do baixo São Francisco, 
localizada entre os Estados de Sergipe e Alagoas, é 
uma área de ocupação histórica muito antiga. João Ri-
beiro, autor de um livro sobre história do Brasil, refere-
-se ao rio São Francisco como o grande caminho da 
civilização brasileira, o que demonstra a importância 
desse rio desde os primórdios da colonização. O baixo 
do São Francisco foi um cenário importante durante a 
colonização holandesa no Nordeste. Foi durante o do-
mínio batavo que Maurício de Nassau fundou o Forte 
de Maurício, onde surgiu a atual cidade de Penedo, 
em Alagoas. A região foi explorada e ocupada pelos 
agentes da Companhia das Índias Ocidentais. Durante 
a expulsão o baixo São Francisco foi o teatro da guerra. 

É fato que o surgimento das cidades brasileiras 
na fase colonial aconteceu por motivação religiosa, 
comercial ou militar, e o povoamento da nossa região 
não foi diferente. Contudo, o baixo São Francisco, ape-
sar de ter sido uma das áreas mais agredidas e de-
gradadas pelo homem desde a descoberta do Brasil, 
restando pouco da fauna e flora nativas, é, por incrível 
que possa parecer, a região onde temos um dos mais 
belos trechos do rio e certamente o mais povoado, 
proporcionalmente. Tem uma diversidade de solos e 
clima notáveis, abrangendo desde a região semiárida, 
passando por trechos agrestinos, até a Zona da Mata, 
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chegando à foz com uma vegetação típica do litoral 
composta por restingas e manguezais.

E é justamente nessa diversidade que percebe-
mos no turismo uma grande possibilidade de desen-
volvimento para a região e para todo o contingente 
populacional que vive nos municípios do baixo São 
Francisco, tanto no lado sergipano, quanto no lado 
alagoano do rio.

Quando falo em turismo, falo em segmentos tu-
rísticos que se adequem ao que os municípios têm a 
oferecer, respeitando a culinária, o artesanato e a cul-
tura das populações tradicionais.

Entretanto, para que isso seja possível, precisa-
mos desenvolver, em parceria com as comunidades e 
com as esferas de governos, ações que possibilitem a 
criação de infraestrutura necessária para que os pro-
jetos sejam implantados e que tenham continuidade, 
gerando segurança de renda para as populações e de 
divisas para os municípios envolvidos,

Quando falo em ações e projetos turísticos para 
região do baixo São Francisco, é de fundamental im-
portância que sejam consideradas as duas margens 
do rio; caso contrário, essas ações e projetos estariam, 
sem dúvida, fadados ao insucesso. 

Certamente a construção de uma ponte sobre o 
Velho Chico, fazendo a ligação entre Sergipe e Alagoas, 
trará para os municípios do baixo São Francisco, nos 
dois Estados, uma grande possibilidade de desenvol-
vimento turístico, gerando empregos, renda, fixando 
as pessoas às suas terras e aumentando a autoestima 
de toda a região, que é riquíssima em belezas natu-
rais e em história.

O espaço de que estamos falando é amplo. Só 
para se ter uma ideia, em Sergipe são 14 Municípios; 
em Alagoas, são nove. Daí a importância da somação 
de esforços entre os dois Estados. 

Apenas para se ter uma pequena noção da di-
versidade do potencial turístico dessa região, vou ci-
tar alguns exemplos. O primeiro deles é Pacatuba, 
em Sergipe, que fica localizado entre a foz do São 
Francisco e a reserva de Santa Isabel, também co-
nhecida como Pantanal Nordestino. Isso mesmo, Srªs 
Senadoras, Srs. Senadores, pantanal! E não é verdade 
de pescador, não, possui uma área verde de 40 km2

que reúne pântanos, manguezais, dunas, mar e mata 
atlântica, formando um belíssimo e harmonioso cená-
rio de fauna e flora. 

Já Santana do São Francisco, que até bem pouco 
tempo era conhecida como Carrapicho, é um impor-
tante polo de produção artesanal de cerâmica. Suas 
belas peças são exportadas para todo o Brasil e po-
dem ser encontradas também mundo afora. E o del-
ta sergipano do rio São Francisco é, portanto, quase 

todo pertencente ao Município de Brejo Grande, com 
aproximadamente toda sua área formada por dunas e 
restingas, entremeadas por lagoas e apicuns.

Do lado alagoano, não podemos deixar de falar 
da histórica cidade de Penedo, que se ergue imponente 
sobre um rochedo às margens do rio São Francisco, 
um relicário vivo que conserva um patrimônio artístico 
e cultural de grande valor, tendo sido palco de acon-
tecimentos importantes do Brasil colonial, como men-
cionei no início deste pronunciamento.

Portanto o que precisamos é fortalecer nossas 
ações em todos os segmentos do turismo em nosso 
País. Embora o número de turistas estrangeiros visi-
tando o Brasil tenha batido recorde em 2011, ainda 
estamos muito atrás de países como França, Estados 
Unidos, Espanha e China, por exemplo.

E o que nos falta? Na nossa região, especifica-
mente na região do baixo São Francisco, falta-nos infra-
estrutura básica para que possamos criar uma eficiente 
infraestrutura turística. Acredito que unidos seremos 
mais fortes, que a somação de esforços entre Sergi-
pe e Alagoas será de fundamental importância para o 
desenvolvimento de toda essa região que compõe os 
dois Estados, que é riquíssima em belezas naturais, 
cultura, artesanato e história.

Srª Presidenta, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, 
tenho certeza de que a construção da ponte sobre o 
Velho Chico, ligando Sergipe com Alagoas, trará um 
enorme desenvolvimento para todos os municípios que 
compõem o baixo São Francisco.

E, aproveitando o momento, gostaria de convi-
dar a todos os colegas Parlamentares para estarmos 
juntos em Aracaju no dia 19 de março, para mais uma 
reunião da Subcomissão de Desenvolvimento do Nor-
deste – da qual tive o prazer e a honra de ser eleito 
Vice-Presidente.

O Sr. Vital do Rêgo (Bloco/PMDB – PB) – Se-
nador Lauro, concede-me um aparte?

O SR. LAURO ANTONIO (PR – SE) – Pois não.
O Sr. Vital do Rêgo (Bloco/PMDB – PB) – Eu 

gostaria de me somar ao seu pronunciamento, meu 
querido Senador Lauro Antonio, para falar da felicida-
de de tê-lo aqui, usando as prerrogativas que o povo 
de Sergipe ofereceu a V. Exª e ao Senador Eduardo 
Amorim. V. Exª o substitui à altura e na grandiosida-
de de seu mandato, e trata de um assunto que quem 
conhece o pequenino e grandioso Estado de Sergipe 
imagina ser fundamental às aspirações econômicas 
daquele povo. Não se pode imaginar Sergipe sem tu-
rismo, até porque suas belezas naturais – V. Exª citou 
duas, agora há pouco – impõem isso ao Brasil. V. Exª, 
falando, parecia um canto de convite a cada um de nós, 
para irmos ao Estado de Sergipe. Por isso, as atenções 
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do Senado estarão voltadas para esse encontro que 
vamos fazer, da Comissão de Desenvolvimento Regio-
nal. Tem sido assim em todas as capitais da Paraíba 
e, certamente, com a presença e o comando de V. Exª 
na Comissão e com a presença de todos os membros, 
nós vamos aprofundar esse debate sobre turismo ru-
ral, sobre turismo religioso, sobre turismo ecológico, 
sobre turismo de aventura, que é fundamental quando 
você tem a graça de ter o Velho Chico chegando até o 
seu território. Parabéns pelo pronunciamento de V. Exª.

O SR. LAURO ANTONIO (PR – SE) – Obrigado 
pelo carinho, Senador Vital do Rêgo. O povo sergipano 
também agradece e está lá, de braços abertos, para 
receber todos daqui.

Para encerrar, iremos, nesse evento, debater, pro-
por soluções e, tenho certeza de que, juntos, vamos 
encontrar soluções criativas, viáveis e eficientes para, 
através do turismo, desenvolvermos ainda mais a nos-
sa região, valorizando todo o potencial do nosso povo.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senador Lauro Antonio. Eu compar-
tilho dos elogios que V. Exª acabou de receber, como 
ex-Ministro do Turismo. 

Realmente, o desenvolvimento regional focado 
no turismo também é muito importante, principalmente 
porque traz um desenvolvimento econômico extraordi-
nário ao País. Como já foi mencionado pelo Senador 
Vital, são pouquíssimos os países que têm o que nós 
temos para oferecer. 

Então, compartilho desse sentimento dos dois Se-
nadores. Que possamos avançar no turismo brasileiro, 
principalmente agora, com a Copa e as Olimpíadas.

Estava lembrando de uma pesquisa segundo a 
qual, em uma Copa, as pessoas fazem turismo a até 
três horas de locomoção da sede do evento a que ela 
está assistindo. Então, precisamos realmente ter pron-
tos a três horas de locomoção, restaurantes, hotéis, 
pousadas, recuperação de atividades e com todas as 
belezas naturais que Sergipe tem, que realmente são 
extraordinárias.

Parabéns pelo pronunciamento.
Chamo, agora, à tribuna o Senador Crivella. (Pausa.)
Não se encontrando, Senador Casildo como ora-

dor inscrito. (Pausa.)
Ah, desculpe. 
Era o Senador Vital. Foi erro meu. Houve tanta 

mudança, que...
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Fora 

do microfone.) – V. Exª já o chamou. Eu queria privar 
do direito de ouvi-lo. Depois, falo eu.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Desculpe, Senador Vital do Rêgo.

Por gentileza do Senador Vital do Rêgo, o Sena-
dor Casildo Maldaner faz uso da palavra.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Fico muito grato. Fico muito grato e sei que 
o Senador Vital do Rêgo, como relator dos royalties
aqui no Senado, foi extraordinário. Mexeu com o Brasil.

Eu sempre o tive como médico, e aliás é médico 
na nossa querida Paraíba. Além disso, é advogado, 
do Direito, entende das questões. É polivalente, como 
agora deu uma demonstração no aparte que ofereceu 
ao eminente Senador Lauro, que vem aqui representar 
o Sergipe, enaltecendo-o, apesar do pouco tempo aqui. 
Demonstrou a grandiosidade das aptidões, dos privi-
légios, da cultura e, principalmente, do turismo nesta 
Casa. O Senador Lauro demonstra isso.

Quero me associar também, inclusive não só 
às palavras do Senador Vital do Rêgo, como também 
às da nossa Presidente, Senadora Marta Suplicy, em 
relação ao que disse aqui o Senador Lauro. Nossos 
cumprimentos.

Muito obrigado, mais uma vez, Senador Vital do 
Rêgo, para que eu possa fazer esta exposição que in-
teressa, talvez, a todos nós.

Srª. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ontem, a 
Petrobras, maior empresa do País, viveu um momen-
to único em seus 58 anos de história: a posse da sua 
primeira presidente mulher. A engenheira Maria das 
Graças Silva Foster, funcionária de carreira da compa-
nhia, a quem faço questão de cumprimentar, assume 
esta missão com grandes desafios pela frente.

Quinta maior empresa de energia do mundo, se-
gundo ranking da PFC Energy, a Petrobras teve um 
lucro líquido de R$33 bilhões em 2011. Este valor foi 
5% inferior ao alcançado em 2010, apesar do cresci-
mento do volume de vendas no mercado interno ter 
ficado 6% superior ao do ano anterior.

Isso se explica pelo incremento de despesas 
operacionais e de maiores custos com aquisição de 
petróleo e importação de derivados. Justamente neste 
ponto encontra-se um dos grandes nós a serem desa-
tados pela nova presidente.

A produção nacional de petróleo, em 2011, su-
perou a marca de dois milhões de barris de petróleo 
por dia. Inegavelmente, são números expressivos. Mas 
a expectativa é de que aumentem consideravelmente 
com o pleno funcionamento da operação nos Campos 
do Pré-Sal.

Hoje, a produção do pré-sal está em pouco mais 
de 100 mil barris/dia. Em 2017, apenas com os polos 
de extração na bacia de Santos, a produção crescerá 
para 1 milhão de barris por dia. Repito: somente na 
Bacia de Santos!
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No entanto, nossa capacidade de refino ainda 
está muito aquém do volume extraído e a tendência é 
de que este déficit seja ampliado, mesmo com os in-
vestimentos previstos. As 12 refinarias da Petrobras, 
operando com 92% de sua capacidade – um dos ín-
dices mais altos do mundo –, processaram 1,8 milhão 
de barris/dia, no ano passado.

Entre os derivados de petróleo, a gasolina apre-
sentou o maior índice de crescimento de consumo 
interno. O volume médio de consumo do combustível 
saltou de nove mil/barris por dia, em 2010, para 43 mil 
barris em 2011, registrando um aumento de 378%. A 
tendência, sem dúvida, é de crescimento da demanda. 
Especialistas já falam em 55 mil barris/dia para este 
ano de 2012.

Em seu Plano de Negócios para o período 2011-
2015, estão previstos investimentos da ordem de US$70 
bilhões no segmento de Refino, Transporte e Comer-
cialização.Especificamente no refino, são US$35,4 
bilhões, aproximadamente R$64 bilhões.

Além da reforma e ampliação de refinarias já 
existentes, já está em andamento a construção de cin-
co novas refinarias, nos Estados de Pernambuco, Rio 
de Janeiro, Maranhão, Ceará e Rio Grande do Norte.

A previsão é de que a capacidade de refino seja 
ampliada em 1,5 milhão de barris por dia em 2013 e 
2017. Ora, se somarmos a extração atual à previsão 
para a bacia de Santos, além do crescimento da de-
manda nos índices atuais, não é difícil deduzir que 
ainda enfrentaremos deficiências na relação extração-
-refino, e muito grande. É muito fácil chegarmos a essa 
conclusão.

Já tive oportunidade de expor essa situação ou-
tras vezes: a Região Sul do País, que conta com forte 
atividade econômica, seja na agricultura, indústria ou 
comércio, continuará sendo abastecida por duas re-
finarias: uma delas no Estado do Paraná – a Repar, 
em Araucária; e outra no Rio Grande do Sul – a Re-
fap, em Canoas.

Vale lembrar que ambas, construídas nos anos 
de 1960 e 1970, foram feitas numa época em que o 
Brasil importava petróleo, ou seja, com especificações 
diferentes do petróleo brasileiro. Mesmo assim, já ope-
ram em seu limite de capacidade produtiva. Já estão 
no limite as duas: a de Canoas e a de Araucária.

O Estado de Santa Catarina, com apenas 1,1% 
do território e 3% da população, ostenta o sexto PIB 
nacional. Contamos com uma boa infraestrutura logís-
tica, levando em conta a localização de nossos portos 
e dos campos do Pré-Sal.

Além disso, contamos com mão de obra extre-
mamente qualificada. No ano passado, a Universidade 
do Estado de Santa Catarina – Udesc lançou o curso 

de Engenharia de Petróleo, que vai capacitar seus 
egressos a trabalhar em todos os ramos relacionados 
à indústria petrolífera. Ela começou no ano passado, 
com a primeira turma, já passou para a segunda e vai 
aumentando cada vez mais.

Por essas razões, tenho lutado para que a Pe-
trobras analise a possibilidade de construção de uma 
refinaria em meu Estado. Aliás, o pleito, que conta com 
o apoio irrestrito da bancada catarinense no Congresso 
Nacional, dos nossos colegas Senadores Luiz Henrique 
e Paulo Bauer, inclusive do fórum catarinense como 
um todo, já foi apresentado aos Ministros de Minas e 
Energia, Edison Lobão, e de Relações Institucionais, 
Ideli Salvatti.

Neste momento em que apresento meus since-
ros votos de sucesso à nova Presidente da Petrobras, 
Graça Foster, peço que inclua Santa Catarina nos pla-
nos da companhia. Posso garantir que os benefícios 
serão não apenas dos catarinenses, mas de todos os 
brasileiros.

Trago, nobre Presidente, essas considerações, 
porque, prevendo, pelos estudos que temos na mão, 
a demanda, que o Brasil cada vez mais...

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – ... tende a aumentar em relação a isso – já con-
cluo, nobre Presidente –, não há como aguardarmos. 
Precisamos pensar mais longe, porque a produção 
que começa com as novas refinarias em 2013 e que 
se estenderá até 2017 vai equilibrar o que precisamos 
importar, praticamente. 

Hoje o Brasil importa derivados de petróleo. Ele 
caminha para a autossuficiência na produção do petró-
leo bruto, mas, quanto aos derivados, não temos capa-
cidade para isso, ainda mais se somarmos a produção 
do pré-sal. Se a tendência é a demanda subir, já que 
o Brasil não pode estagnar seu consumo, não vamos 
ter os caminhos previstos. Precisamos olhar um pouco 
além do horizonte. Temos de levantar a cabeça e mirar 
lá adiante, para nos precavermos em relação a isso.

É por isso que Santa Catarina coloca-se à dispo-
sição da Ministra Graça Foster em relação a isso. É o 
empenho que fazemos e é também uma decisão do 
Fórum Catarinense, para participarmos desse processo.

Muito obrigado, nobre Presidente e caros colegas.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senador Casildo.
Aproveito, aqui, também, para parabenizar, por 

parte da Mesa do Senado, a Presidenta pela posse 
ontem, o que nos deixou a todos extremamente emo-
cionados, principalmente por causa do discurso que 
fez a Presidenta Dilma, referindo-se à primeira mulher 
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Presidenta e à primeira mulher Presidenta da maior 
empresa de petróleo do mundo, Graça Foster.

Foi muito bonito, muito emocionante, muito forte, 
e todos estamos, como V. Exª também, muito empol-
gados com o que virá e com o trabalho da nova Pre-
sidenta Graça Foster.

Com a palavra o Senador Vital do Rêgo. Peço 
desculpas, novamente, pela confusão da inversão.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Senador Casildo Maldaner, é sempre um momento 
muito feliz ouvir V. Exª. E não foi por coincidência, mi-
nha querida Presidenta Senadora Marta Suplicy, mas 
por obra do destino: o Senador Casildo trouxe um as-
sunto que me interessa muito na condição de relator 
do projeto dos royalties, que certamente voltará da 
Câmara para uma nova deliberação desta Casa, já 
que ele é originário do Senado. V. Exª trouxe números 
que mostram de forma inequívoca o quanto V. Exª, eu 
e mais de setenta Srs. Senadores estávamos certos 
quando votamos aquele substitutivo. Os números que 
eu trouxe, Senadora Marta, e que foram contestados 
à época, já são menores do que os que a realidade 
apresenta em termos de prospecção de petróleo e gás. 
Por isso, é muito bem-vinda essa pessoa séria, correta, 
uma mulher decente como a Presidenta Graça Foster. 

São esses os fatos que nos alegram neste novo 
Brasil que estamos vivendo.

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – 
Senador Vital do Rêgo, quero apenas cumprimentá-lo 
pelo fato de ter V. Exª relatado os royalties e por ter fei-
to um grande estudo sobre o potencial disso no Brasil, 
até para que possa o Brasil participar, seus Estados 
e Municípios. E é essa também a razão dessa nossa 
análise, a colocação de Santa Catarina para participar 
desse processo. Quero até aproveitar, com a permissão 
de V. Exª, para ressaltar que a capital do oeste catari-
nense, Chapecó, se faz presente neste instante: estão 
aqui nos honrando, nas galerias do plenário, o Prefeito 
da cidade, Caramori, e o Vice-Prefeito.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Seja bem-vindo, Prefeito. Com certeza, Chapecó e 
outros 5,6 mil Municípios do Brasil vão ter um reforço 
de caixa considerável com a aprovação do substituti-
vo. Minha atenção e um abraço ao povo de Chapecó.

Srª Presidenta, V. Exª soube do ocorrido e já fez, 
em nome do Senado, as honras da Casa. Todos nós 
estamos enlutados com a morte de uma criança, um 
adolescente de treze anos, o menino Marcelo Dino, 
filho do Presidente da Embratur Flávio Dino, ex-De-
putado Federal comigo, companheiro de Comissão 
de Constituição e Justiça. É imensurável essa dor. Eu 
espero que Deus me dê a ventura de não passar em 

vida por esse sentimento de perda. Eu prefiro milhões 
de vezes, tendo o direito de decidir – esse direito não é 
dado a mim, porque nós somos obra e graça de Deus, 
e Deus faz um programa na nossa vida. Não sei o que 
vai acontecer no próximo segundo. Mas, se eu pudes-
se decidir o destino, jamais queria passar a dor que 
Flávio Dino está passando neste momento. 

Meu sentimento profundo.
Srªs e Srs. Parlamentares, hoje vou falar de agri-

cultura e da fome.
Com prodigalidade, a história mostra que, em sua 

admirável jornada pelo Planeta, a humanidade teve a 
desventura de enfrentar, em inúmeras ocasiões, a de-
sesperadora situação da fome.

Adversidades que atingem não apenas algumas 
poucas pessoas, o que já é por si mesmo devastador, 
senão vastos contingentes de humanos, por longos 
períodos de tempo.

Ainda hoje, em pleno século XXI, quando nos jac-
tamos dos notáveis avanços científicos e tecnológicos 
e da consolidação da sociedade de consumo, milhões 
enfrentam a cada dia a insuficiência de alimentos.

Não será inapropriado sublinhar a perversa rea-
lidade que nos permite cotejar sociedades abastadas, 
nas quais muitos têm a saúde afetada pelo excesso de 
alimentos e o contraponto da fome, a afligir inúmeras 
populações por ausência de alimentos, como o caso 
da Somália e do Sudão do Sul.

A questão reveste-se de tanta importância que 
monopoliza instituições multilaterais como a Organi-
zação das Nações Unidas para Agricultura e Alimen-
tação, FAO, vários governos, organizações humanitá-
rias e filantropos pensam nesta questão, espalhados 
pelo Planeta. 

Contudo, a despeito esforços de uma enorme 
rede de referência e amparo, ainda não conseguimos 
garantir um mínimo de três refeições diárias para 850 
milhões de pessoas. 

Em termos relativos, o percentual vem sendo 
gradualmente reduzido, mas segue elevadíssimo, na 
frieza dos números, diante de uma população mundial 
que ultrapassou a marca de 7 bilhões de habitantes.

O Brasil vem-se debatendo desde sempre com 
esse grave problema.

Como se sabe, o governo do Presidente Lula 
instituiu o Fome Zero, admirável e impostergável ini-
ciativa que se mantém com forte presença e atuação 
ainda hoje, no Governo de sua sucessora, a Presidenta 
Dilma Rousseff.

Apesar dos esforços governamentais, conjugados 
com o singular desempenho da economia nacional, 
que provocou uma das mais radicais recomposições 
de nossa pirâmide social, segundo a FAO, o Brasil ain-
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da abriga 11,7 milhões de pessoas subnutridas, que 
representam 6% da população.

Tiramos, nos últimos anos, 26 milhões de brasi-
leiros da miséria e, certamente, haveremos de resgatar 
aqueles que remanescem nesta triste condição. 

Daí a importância, como já tive a oportunidade 
de destacar e elogiar, sem medo, do plano “Brasil sem 
Miséria”.

E não se tratou de um mero exercício retórico.
Na Comissão Mista de Orçamento, tive a satis-

fação de verificar o cumprimento das metas do plano 
em 2011, dando sinal verde para elevar o orçamento 
do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome, que conduz o “Brasil sem Miséria”, de R$ 44 
bilhões, no ano passado, para R$ 54 bilhões neste 
exercício.

Ouvimos várias vozes que acompanham e es-
tudam com afinco e seriedade a questão da fome em 
todo o mundo.

O moçambicano Hélder Muteia, representante da 
FAO no Brasil, alerta para a enormidade do desafio de 
alimentar uma população mundial que chegará, em me-
ados de quatro décadas a 9 bilhões de habitantes, num 
mundo cada vez mais sensível ao aquecimento global. 

Lembra Muteia, a produção mundial de cereais 
decresceu 1,1% entre 2010 e 2011, e eventualmente 
pode se transformar em uma sinistra tendência.

O jornalista australiano Julian Cribb, vulgarizador 
da ciência, lançou em 2010 o livro com o seguinte tí-
tulo: “A fome que chega: a crise alimentar global e 
o que podemos fazer para evitá-la”.

Na obra, não usa meias palavras para caracte-
rizar a questão da fome na atualidade como uma das 
mais urgentes e relevantes da história da humanidade.

Como observamos, o tema está a exigir atenção 
e ação ainda maiores e mais intensas.

Ambas, de novo, começam com governos e or-
ganizações multilaterais para logo alcançarem as pró-
prias sociedades.

Não é de hoje que reivindico para a Paraíba a 
instalação de escritório da FAO.

Por suas peculiaridades socioeconômicas e sua 
posição geopolítica, a Paraíba é um destino natural para 
um escritório regional de tão importante organismo.

No final do ano passado, o próprio diretor-geral 
da FAO, o eminente brasileiro José Graziano, defendeu 
a abertura de três escritórios no País, um no Paraná, 
outro na Amazônia e um no Nordeste.

Nada mais razoável que a Paraíba seja contem-
plada com este importante birô voltado para a agricul-
tura e a alimentação. 

Espero que Graziano, Muteia e o ilustre Ministro e 
companheiro Mendes Ribeiro Filho percebam a impor-
tância desta iniciativa para o toda a Região Nordeste. 

Enfim, Srª Presidente, permita-me encerrar com 
um provérbio espanhol recuperado por Cribb, que diz: 
o que separa a civilização da barbárie são apenas 
sete refeições.

Não bastasse a incontornável obrigação moral 
que todos temos diante dos semelhantes menos afor-
tunados, parece um grande e imperdoável equívoco 
colocar em risco todo o aparato cultural e civilizacional 
que construímos ao longo de milênios. 

Para concluir, Srª Presidente, V. Exª que gosta de 
poesia, trago um texto musicado pela turma dos Para-
lamas do Sucesso, chamado A Novidade, composição 
de Torquato Neto e do nosso ex-Ministro Gilberto Gil, 
tão própria para o dia de hoje, véspera de carnaval.

A Novidade, cantada pelos Paralamas, e eu não 
vou cantar, eu não me atrevo a fazer o que o Suplicy 
faz aqui, porque ele tem todo o jeito, mas o texto diz:

Ô mundo tão desigual
Tudo é tão desigual
De um lado este carnaval
De outro a fome total.

Esse é o texto da música dos Paralamas, compos-
to por Torquato e Gilberto Gil. Bem próprio, falando da 
fome, na véspera deste evento maravilhoso que mostra 
o Brasil para o mundo, o nosso carnaval.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Obrigada, Senador Vital do Rêgo. E viva 
o Paralamas!

Agora, com a palavra o Senador Flexa Ribeiro. 
(Pausa.)

Não se encontrando presente, o Senador Welling-
ton Dias. (Pausa.)

Não se encontrando, tem a palavra o Senador 
Humberto Costa.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, 
ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Se-
nado, antes de iniciar minha fala, eu queria apresentar 
aqui, como outros já apresentaram, um voto de pesar 
à família do Presidente da Embratur Flávio Dino, pelo 
falecimento do seu filho Marcelo, em condições extre-
mamente trágicas e que nos leva não somente a refletir 
sobre o sistema suplementar de saúde, mas também 
a cobrar uma apuração rigorosa sobre os fatos.

Eu quero aqui me associar à família, solidarizar-
-me com sua dor e esperar que seja possível superar 
essa situação tão difícil.
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Mas, no dia de hoje, quero registrar a importância 
dos investimentos feitos na área de segurança pública 
no Município de Caruaru, no agreste pernambucano – 
vou falar também sobre saúde –, Município este situado 
a 130 quilômetros do Recife. A capital do forró, como é 
conhecida, está em franco desenvolvimento e, portan-
to, necessita de investimentos em áreas fundamentais.

Eu gostaria de parabenizar o Prefeito José Quei-
roz, que doou um terreno de quase sete mil metros qua-
drados para a construção da nova sede da Delegacia 
Regional da Polícia Federal no Município.

Sou autor de uma emenda, no valor de R$ 300 
mil, que permitirá o início da construção da delegacia 
e me comprometo, na medida do possível, a enca-
minhar outras emendas para melhorar as estruturas 
físicas de atendimento à população. Vale lembrar que 
a Delegacia Regional da Polícia Federal de Caruaru, 
em Caruaru, é responsável por uma extensa área de 
circunscrição envolvendo 69 outros Municípios.

Aproveito para lembrar que, consciente da impor-
tância estratégica do Município de Caruaru, também 
indiquei emenda já aprovada, no valor de R$ 29 mi-
lhões, para a construção do Hospital Mestre Vitalino, 
situado às margens da BR-104. Trata-se de hospital 
geral de médio porte para atendimento de média e alta 
complexidade, que beneficiará mais de 1,2 milhão de 
habitantes de Caruaru e de todos os 32 Municípios 
do entorno.

Aproveito também essa oportunidade, Srª Pre-
sidenta, para registrar, com muita satisfação, alguns 
números divulgados esta semana, pelo Governo Fe-
deral, que merecem nossa atenção. Eles confirmam o 
sucesso do programa de distribuição de medicamentos 
Saúde Não Tem Preço e os progressos do Sistema 
Nacional de Transplantes. 

Esses dados refletem a importância de o Governo 
continuar apostando nessas ações e do nosso apoio, 
caros colegas Senadores e Senadoras.

Em um ano do programa Saúde Não Tem Preço, o 
número de diabéticos e hipertensos que recebem me-
dicamentos de graça na rede de farmácias populares 
do País triplicou. Ao fazer um balanço do Programa, a 
Presidenta Dilma Rousseff informou que 7,8 milhões 
de brasileiros e brasileiras que sofrem dessas doenças 
receberam medicação gratuita.

Apenas em janeiro, foram 3,2 milhões de pesso-
as beneficiadas.

O Saúde não tem Preço é uma inovação do pro-
grama Farmácia Popular, que tive a alegria de implantar 
quando Ministro da Saúde, no governo do Presidente 
Lula. A ideia foi viabilizar e facilitar o acesso a medi-
camentos com descontos para a população brasilei-
ra. A Presidenta Dilma e o Ministro Alexandre Padilha 

aperfeiçoaram essa política, com o lançamento da 
gratuidade de remédios para hipertensão e diabetes 
dentro da rede de farmácias populares, cujas unidades 
também continuam em expansão.

Hoje, são 20.300 farmácias em 3.200 Municípios 
que distribuem de graça os remédios para diabetes e 
hipertensão. Além deles, esses estabelecimentos ofe-
recem descontos de até 90% para os medicamentos 
para asma, colesterol, colesterol alto, osteoporose, ri-
nite, bem como anticoncepcionais e fraldas geriátricas.

Essas ações garantem a continuidade no trata-
mento dos doentes, pois o custo dos medicamentos 
compromete a renda das famílias mais carentes. Es-
sas políticas demonstram ainda como o Estado pode 
ser proativo e fazer diferença na vida de cada cidadão 
e cidadã.

Já o Sistema Nacional de Transplantes, caros 
colegas, caras colegas, atingiu novo recorde em nú-
mero de cirurgias em 2011. Em uma década, o Brasil 
mais que dobrou o número de transplantes. Hoje, o 
País tem o maior sistema público de transplantes de 
órgãos do mundo. Vejam, senhores e senhoras, este 
é um retrato do Sistema Único de Saúde que muitas 
vezes é ignorado: 95% dos transplantes do País são 
realizados no SUS e de forma totalmente gratuita para 
a população. E não falo apenas da cirurgia em si, mas 
de toda a assistência que o paciente transplantado re-
cebe, incluindo exames periódicos e os medicamentos 
pós-transplante.

Enfim, precisamos não somente modernizar e 
corrigir as falhas do SUS, mas valorizar, acreditar e 
apoiar as ações que dão certo, para que sirvam de 
exemplo e inspiração para outras políticas e para que 
encontrem o apoio necessário de todos nós.

Aqui, no Senado Federal, teremos um importante 
trabalho a desenvolver neste ano. Vamos discutir o fi-
nanciamento da saúde pública. Um decisivo passo foi 
dado no final do ano passado, quando aprovamos a 
regulamentação da Emenda nº 29, garantindo o cum-
primento dos recursos mínimos à saúde por parte dos 
Estados, Municípios e da União.

Tive a felicidade de relatar a emenda e sugeri, 
naquela época, a criação de uma comissão especial 
para debater de onde buscar mais recursos para a 
saúde. O Presidente Sarney já aprovou a criação da 
comissão. Vamos ter a oportunidade de nos debruçar 
melhor sobre este tema. Como também podemos propor 
aperfeiçoamentos na gestão da saúde pública. Tenho 
um projeto de lei tramitando na casa, o PLS 174/2011, 
que cria a Lei de Responsabilidade Sanitária. Peço o 
apoio de todos os Senadores e Senadoras no debate 
e aprovação dessa matéria. Ela cria mecanismos as-
segurando a transparência na execução e fiscalização 
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das políticas públicas de saúde, define procedimentos 
de ajuste de conduta em situações de não cumprimento 
das responsabilidades e estabelece punições adminis-
trativas e criminais para casos de gestão fraudulenta.

Srs. Senadores e Srªs Senadoras, o SUS é uma 
conquista de todos nós, brasileiros. Foi um sistema 
universal democrático e bem estruturado. Apresenta 
problemas, sim, mas cabe a nós – junto com o Gover-
no Federal, os profissionais de saúde, os usuários, a 
sociedade de um modo geral – aperfeiçoá-lo e pode-
mos fazer isso com toda certeza.

Muito obrigado, Srª Presidente.
Muito obrigado, Srªs e Srs. Senadores.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senador Humberto Costa.
Com a palavra, Senador Paulo Davim. (Pausa.)
Não se encontrando, Senador Jorge Viana. (Pausa.)
Senador Paulo Bauer. (Pausa.)
Senador Ferraço. (Pausa.)
Senador Sérgio. É o último inscrito do dia.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – 
Srª Presidente, Senadora Ana Amélia, Srs. Senadores, 
caros telespectadores das TV Senado, caros ouvintes 
da Rádio Senado, estamos ainda em ritmo lento com 
os trabalhos do plenário nesta Casa. Mal iniciamos o 
ano legislativo e já temos uma medida provisória tran-
cando a pauta do Senado Federal. Temos notícias de 
que mais de uma dezena de medidas provisórias estão 
para chegar a esta Casa nas próximas semanas. Essa 
é uma preocupação de todos os Srs. e Srªs Senadores: 
resta-nos pouco tempo para debater e aprofundar as 
nossas meditações no que diz respeito aos estudos dos 
assuntos que são de interesse, importância e relevân-
cia nacional. Chegam à Casa de maneira atropelada 
e temos notícia de que algumas medidas provisórias 
devem chegar na semana que vem e que o prazo de 
votação já será na semana seguinte. 

Fico, de certa forma, indignado com a postura que 
vem adotando a Câmara dos Deputados em relação 
ao Senado Federal e às medidas provisórias. Se a Câ-
mara dos Deputados é a Casa onde se aprofundam os 
estudos, no que diz respeito às matérias legislativas, 
e nós somos a Casa revisora, temos também o direi-
to, pelo menos, de ter, no mínimo, uns 15 dias para 
estudar e debater, dentro das lideranças, dos partidos 
políticos, das comissões, se possível, essas matérias. 
A maioria chega e vai direto ao plenário e muitas são 
incluídas na pauta de forma precipitada, para que dê 
tempo de votá-las, e não são dados os prazos neces-
sários aos debates.

Então, Srª Presidente, gostaria, primeiramente, de 
manifestar a minha preocupação com relação a esse 

tema. Sabemos da luta que o Senado enfrentou o ano 
passado no encaminhamento da PEC de iniciativa do 
Presidente Sarney para que redefiníssemos os prazos 
para a questão da medida provisória.

Srª Presidente, está sobre a mesa um requeri-
mento de minha autoria que já tramitou pela Comissão 
de Relações de Exteriores. Chega como um requeri-
mento da Comissão de Relações Exteriores para que 
possamos formar uma comissão externa temporária 
de Senadores para irmos ao Congresso paraguaio 
discutir a situação dos brasileiros e dos paraguaios, 
descendentes de brasileiros, que vivem naquele país.

Hoje, durante a reunião semanal da Frente Parla-
mentar da Agricultura, tive o privilégio, Senadora Ana 
Amélia, de ser escolhido como coordenador político 
da Frente Parlamentar da Agricultura na vaga deixada 
por nosso amigo querido, Deputado Moacir Michelet-
to, que receberá uma justa homenagem da Câmara 
dos Deputados nos próximos dias. Estão preparando 
uma homenagem que vai marcar e vai deixar o nome 
do Micheletto para todo o sempre no cotidiano da le-
gislação brasileira. 

Naquele momento, vários Deputados e Parla-
mentares que ali se encontravam discutindo diversos 
assuntos da agricultura brasileira levantaram também a 
questão dos brasiguaios e essa preocupação. Também 
os Deputados da Frente Parlamentar vão promover, 
perante a Câmara dos Deputados, uma gestão, uma 
ação muito parecida com aquela que fizemos aqui, 
juntamente com a Senadora Ana Amélia, o Senador 
Moka, o Senador Mozarildo Cavalcanti e tantos outros 
Senadores, como, por exemplo, o Senador Maldaner, 
de fazer lá também uma comissão externa de Depu-
tados. Sugerimos, então, que, na sequência, conver-
sássemos, as duas Casas, Câmara e Senado, para 
que fizéssemos uma única missão de Parlamentares, 
Deputados e Senadores.

Então, Srª Presidente, eu trago a notícia de ter 
sido escolhido como coordenador político da Frente 
Parlamentar da Agricultura, trago-a aos ouvintes da 
TV Senado, aos Srs. Senadores e às Srªs Senadoras. 
Assumi essa incumbência com muita honra e terei o 
compromisso e a dedicação, mesmo que empenhando 
o meu tempo ainda mais em favor da sociedade bra-
sileira, mas me dedicarei diuturnamente às questões 
de interesse do agronegócio, da agricultura familiar e 
da agricultura como um todo do meu País, começando 
pelas questões do Código Florestal, ainda pendente 
de votação na Câmara dos Deputados. Foi aventada 
a possibilidade de votação agora, nos dias 6 e 7 de 
março, ou seja, daqui a poucos mais de quinze dias, 
provavelmente teremos a votação do Código Florestal 
lá, na Câmara dos Deputados. 
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Neste momento, acontece uma reunião no Mi-
nistério do Meio Ambiente, em que está presente, 
representando o Senado, o Relator, o Senador Moka 
e outros parlamentares. Eles estão discutindo com a 
Ministra Izabella o relatório final perante a Câmara dos 
Deputados, e amanhã, às 14h30min, estaremos juntos 
numa reunião com o Ministro da Agricultura, o Ministro 
Mendes Ribeiro, tratando desse assunto.

Srª Presidente, venho à tribuna da Casa trazer a 
notícia do cargo que passarei a ocupar junto à Frente 
Parlamentar da Agricultura. Também venho manifestar 
a minha preocupação, mais uma vez, com relação à 
aprovação desse requerimento para que, o mais rapi-
damente possível, possamos formar a comissão tem-
porária externa de Senadores que vai conversar com 
o congresso americano, que retoma os seus trabalhos 
a partir do próximo dia 1º de março. Assim, podere-
mos conversar com aqueles parlamentares e saber 
os detalhes e as posições do parlamento paraguaio 
no que diz respeito às questões dos brasileiros e dos 
descendentes de brasileiros que vivem naquele país.

Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senador.
Sobre a Mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 42, DE 2012

Requeiro, na forma do disposto no artigo 40 do 
Regimento Interno, autorização para representar o Se-
nado Federal, nos termos do convite formulado pelo 
Presidente José Sarney, através do Of. nº 27/2012-PRE-
SID., de 9 de fevereiro de 2012 no VI Fórum Mundial da 
Água: Tempo de Soluções, organizado pelo Governo 
da França, a realizar-se em Marselha, na República 
Francesa, no período de 12 a 17 de março de 2012.

Requeiro, adicionalmente, que seja justificada 
minha ausência aos trabalhos da Casa e nos termos 
do art. 39, II do mesmo Regimento Interno informo que 
me ausentarei do País neste período.

Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 2012. – Se-
nador Aloysio Nunes Ferreira.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – O requerimento que acaba de ser lido vai 
à publicação.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Peço 
a palavra pela ordem, Srª Presidente Marta Suplicy.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Tem a palavra V. Exª.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Srª Presidente, eu 
queria apenas registrar que, hoje, pela manhã, diante 

do problema que ocorreu com as próteses mamárias 
de silicone de marcas importadas da França e também 
da Holanda, a Comissão de Assuntos Sociais fez uma 
longa audiência, talvez a mais longa das audiências 
públicas deste início de Legislatura, para debater a 
questão com o Presidente da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa), Dr. Dirceu Barbano, com 
autoridades da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plásti-
ca (SBCP) e também com representantes das vítimas 
desses implantes, além do Vice-Presidente da Socie-
dade Brasileira de Mastologia (SBM). Foi uma reunião 
de grande valia e de muitas informações prestadas.

Essa audiência foi realizada, em conjunto, pela 
Comissão de Assuntos Sociais e pela Comissão de Di-
reitos Humanos e Legislação Participativa, por meio de 
requerimento do Senador Paulo Paim – na Comissão de 
Assuntos Sociais, o requerimento foi de minha autoria. 
A Senadora Vanessa Grazziotin também havia feito um 
requerimento para tratar da questão dos mutirões de re-
constituição de mama que acontecem no mês de março, 
por iniciativa da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

Então, eu queria transmitir isso e ressaltar a im-
portância das informações trazidas pelo Dr. Dirceu 
Barbano sobre todos os procedimentos adotados no 
âmbito do Governo, da Anvisa, que é a responsável 
pela avaliação técnica da qualidade da prótese forne-
cida no mercado brasileiro. Então, foram mostradas as 
providências tomadas.

Também o representante do Ministério da Saúde 
apresentou iguais informações sobre os procedimentos 
determinados pelo Ministro Alexandre Padilha nesse as-
pecto, e a própria Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica 
falou sobre como esse problema vem sendo enfrentado. 
Há uma proposta da Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Plástica sobre a confecção de um cadastro de todas as 
mulheres que se submeteram a tais próteses, para haver 
um controle melhor e mais adequado do ponto de vista da 
saúde da mulher ou de quem se submete a tais próteses.

Então, eu queria fazer esse registro, agradecen-
do a presença ao Presidente da Anvisa e aos demais 
convidados que compareceram à reunião. Foi extre-
mamente relevante esse debate que aconteceu hoje 
no âmbito da Comissão de Assuntos Sociais.

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

SP) – Obrigada, Senadora Ana Amélia. Realmente, um 
assunto de grande relevância para todos nós, principal-
mente as vítimas dessa tragédia que foi esse implante 
e, agora, é muito bom ter tido a presença aqui do Pre-
sidente da Anvisa e os encaminhamentos necessários 
que vão ser tomados também com o Ministério da Saúde.

Parabenizo todos que tornaram possível esse 
tão rico debate.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – 

ORDEM DO DIA

Tendo em vista que transcorre hoje o segundo 
dia em que consta da pauta o Projeto de Lei de Con-
versão nº 1, de 2012, e não tendo a Presidência infor-
mação das Lideranças no sentido de sua apreciação, a 
matéria constará da Ordem do Dia da próxima sessão.

É o seguinte o item:

Item único

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 1, DE 2012
(Proveniente da Medida Provisória nº 546, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 1, de 2012, que dispõe
sobre a prestação de auxílio financeiro pela 
União aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios, no exercício de 2011, com o obje-
tivo de fomentar as exportações do Pais; altera 
a Lei nº 12.409, de 25 de maio de 2011, e dá 
outras providências (proveniente da Medida 
Provisória nº 546, de 2011).

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Próximo inscrito, Senador Paulo Davim.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 
Srª Presidente, pela ordem.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – Srª 
Presidente, há sobre a mesa o requerimento...

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Um momento, Senador.

Está aqui e vou fazer a votação agora mesmo.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 

Muito obrigado, Srª Presidente. Agradeço.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – A sessão foi aberta, não vai ter nenhuma vo-
tação, a não ser esta do requerimento de V. Exª.

Item extrapauta:

REQUERIMENTO Nº 30, DE 2012

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 30, de 2012, de iniciativa da Comis-
são de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
solicitando a criação de Comissão Temporária 
Externa, composta por cinco Senadores, com 
o objetivo de visitar o Congresso Nacional do 
Paraguai para estreitar as relações com os 
Senadores paraguaios, tratar da crise que en-
volve os agricultores brasileiros no Paraguai e 

conhecer as ações que estão sendo realizadas 
pelo Governo daquele país para proteger os 
brasileiros no conflito de terras que envolve os 
chamados “carperos” e “brasiguaios”.

Votação do requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Srª Pre-

sidente, pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/

PT – SP) – Será cumprida a deliberação do Plenário.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Pois não, Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Sem revi-

são do orador.) – Srª Presidente, eu gostaria de enca-
minhar à Mesa e solicitar a possibilidade de fazer com 
que o Plenário possa apreciar dois requerimentos: um 
que trata de realizar sessão em homenagem aos 100 
anos do falecimento do Barão do Rio Branco, que é 
o Pai da Diplomacia Brasileira, e outro requerimento, 
que solicita sessão especial para a celebração dos 50 
anos de criação do Acre como Estado.

Gostaria de solicitar de V. Exª a possibilidade 
de colocar em apreciação esses dois requerimentos.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Está encerrada a Ordem do Dia.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Antes de passar a palavra ao Senador Paulo 
Davim, vou ler estes dois que têm de ser lidos depois 
da Ordem do Dia. Nós já o aprovaremos, Senador 
Jorge Viana.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Em sessão anterior foram lidos os Requeri-
mentos n°s 1.576, de 2011; e 2, de 2012, do Senador 
Jorge Viana e outros Senadores, solicitando a reali-
zação de Sessão Especial destinada a homenagear 
o Barão do Rio Branco no ano de seu centenário de 
falecimento, a realizar-se no dia 5 de março.

Em votação os Requerimentos.
As Senadoras e os Senadores que os aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Srª 

Presidente, pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Pois não, Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem 

revisão do orador.) – Eu gostaria que a senhora tam-
bém submetesse à deliberação do Plenário o Reque-
rimento nº 27, que convoca uma sessão solene para 
homenagear os 40 anos da Ajufe.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não, Senador, já está aqui.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Em sessão anterior, foram lidos os Requeri-
mentos n°s 1.575, de 2011; e 1, de 2012, do Senador 
Jorge Viana e outros Senadores, solicitando a realiza-
ção de Sessão Especial destinada a comemorar os 50 
anos de criação do Estado do Acre, a realizar-se no 
dia 18 de junho.

Em votação os requerimentos.
As Senadoras e os Senadores que os aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Em sessão anterior, foi lido o Requerimento
n° 27, de 2012, do Senador Alvaro Dias e outros Se-
nadores, solicitando a realização de Sessão Especial, 
destinada a homenagear os quarenta anos da criação 
da Associação dos Juízes Federais do Brasil – Ajufe, 
a realizar-se no dia 9 de abril.

Em votação o requerimento.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Com a palavra, Senador Paulo Davim, por 20 
minutos, como orador inscrito, após a Ordem do Dia.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obri-
gado, Srª Presidente.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Gover-
no brasileiro acaba de dar um passo importante para 
que o País atinja as metas estabelecidas na Política 
Nacional sobre Mudança do Clima. O Ministério do 
Meio Ambiente e o Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Económico e Social – BNDES, lançaram uma 
linha de crédito para estimular investimentos privados, 
municipais e estaduais que desenvolvam projetos e 
tecnologia visando, principalmente, energia limpa. O 
Programa Fundo Clima, que terá R$230 milhões, vai 
ajudar o Brasil a reduzir a emissão de gás carbónico 
em 40% até 2020.

O fundo vai ter seis linhas prioritárias de financia-
mento: 1) transportes eficientes para reduzir a emissão 
de gases de efeito estufa; 2) energias renováveis, como 
a eólica, solar e a das ondas e marés; 3) aproveitamento 
energético dos resíduos urbanos, principalmente nas 
cidades-sede da Copa do Mundo de 2014 (energia 
de biomassa); 4) máquinas e equipamentos novos e 
nacionais com maiores índices de eficiência energé-
tica; 5) melhora na eficiência da produção de carvão 

vegetal; 6) por fim, e não menos importante, a restau-
ração de biomas e atividades produtivas sustentáveis 
de madeiras nativas, fibras e frutos da região Nordeste.

O lançamento dessa linha de crédito, Srª Presi-
dente, embora com algum atraso, é importante para 
que o Brasil seja, de fato, um protagonista mundial no 
combate à emissão de gases provocada pelo uso in-
discriminado de combustível fóssil. Hoje, as principais 
potências mundiais, mesmo com graus específicos, 
estão atentas para a questão dos efeitos adversos 
das mudanças climáticas. E o Brasil tem que estar 
preparado para enfrentar e, principalmente, competir 
mundialmente no novo cenário que se vislumbra: o 
de uma economia baseada no baixo teor de carbono.

A despeito disso, o Senado Federal, por meio da 
sua Comissão de Meio Ambiente, tem dado a sua contri-
buição. Hoje mesmo, realizou-se nessa Comissão uma 
audiência pública preparativa para o VI Fórum Mundial 
da Água. Nós sabemos que a água está presente em 
mais de 70% do Planeta, a água está presente em mais 
de 70% do corpo humano, é de vital importância para 
a vida, é importante na produção no País. 

Entretanto, ainda, no Brasil, esse elemento não 
tem a prioridade governamental que nós gostaríamos 
que tivesse. Eu não compreendo, um país como o 
Brasil, com seis biomas, com 12% da água doce do 
Planeta em nosso território, com grandes bacias hi-
drográficas, entretanto, com uma má distribuição de 
recursos hídricos. Temos regiões que sofrem com os 
recursos hídricos escassos. O que torna necessária, 
por demais, uma política priorizando esse recurso, 
uma política voltada para a preservação e a distribui-
ção acessível e democrática da água.

Eu não consigo vislumbrar nenhuma política nes-
se sentido que não passe por um conteúdo pedagó-
gico, educativo, da importância dos recursos hídricos 
do Brasil, da importância das bacias hidrográficas, 
do compromisso dos governos federal, estaduais e 
municipais na implantação dos comitês de bacias, na 
proteção de nossas bacias, na conscientização mas-
sificada de todo o povo brasileiro da importância da 
preservação dos nossos recursos hídricos.

No VI Fórum Mundial da Água, que se realizará 
de 12 a 15 de março, em Marselha, na França, será 
discutida a importância de se estabelecer uma políti-
ca voltada para essa preservação. Ao mesmo tempo, 
acho que o Brasil deveria levar, como sua contribuição, 
o pleito para que a ONU estabelecesse um organismo 
internacional para cuidar desse recurso tão raro e tão 
necessário. Da mesma forma que existem instituições 
como a Organização Mundial da Saúde – ligada à ONU 
–, a Unesco, a FAO, nós defendemos que seja criado na 
ONU um departamento voltado para os recursos hídri-
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cos do mundo inteiro. E hoje, nessa audiência pública 
da Comissão de Meio Ambiente, foi discutido, com a 
presença de várias autoridades no assunto, esse tema.

A propósito, vários jornais da grande imprensa 
nacional publicaram hoje uma matéria interessante. O
Globo traz uma matéria intitulada “Sede implacável”.

Diz a matéria:

Sinal vermelho no campo: a agricultura, 
como praticada hoje na maior parte do mun-
do, é insustentável e apodera-se de 92% da 
água doce do planeta. O alerta, publicado na 
revista científica (...), é assinado pelos pesqui-
sadores holandeses Arjen Hoekstra, criador do 
conceito “pegada hídrica”, e Mesfin Mekonnen. 
A expressão refere-se à quantidade de água 
usada em toda a cadeia produtiva.

E diz a revista, diz a matéria: “O Brasil é, hoje, o 
quarto país [do mundo] com maior consumo deste re-
curso”. A matéria diz que o brasileiro consome 3.780 
litros de água por dia. É um número elevado, um núme-
ro que nos deixa assustados. Mas justifica: “(...) 3.780 
litros de água por dia, entre o que vêm de casa (5%) 
e de produtos industriais e agrícolas (95%)”. E dá o 
exemplo. “Só uma xícara de café exige 140 litros de 
água, considerando o líquido necessário para plantio 
e produção da bebida”. 

Portanto, o brasileiro consome, em média, 3.780 
litros de água por dia. Precisamos do uso racional da 
água, precisamos de uma agricultura com prática mo-
derna, uma prática que se preocupe mais com o ex-
cessivo consumo de água e que preserve esse bem 
vital importante para a vida. 

Portanto, fica o registro dessa atividade que hoje 
aconteceu na Comissão de Meio Ambiente e o regis-
tro, que foi publicado em todos os jornais do Brasil, a 
respeito do excessivo consumo de água por dia. 

Sr. Presidente, outro tema que gostaria de abor-
dar, pois me chamou a atenção, diz respeito ao inte-
rior do meu Estado, uma cidade pequena chamada 
Goianinha. 

Goianinha implantou o Peti (Programa de Erra-
dicação do Trabalho Infantil) em 2001. Esse programa 
absorveu as crianças catadoras de latinhas, flaneli-
nhas, carregadoras em feiras livres, trabalhadoras na 
agricultura, no matadouro público, trabalhadoras na 
lavoura, sobretudo na lavoura de cana – a cidade de 
Goianinha tem usina de cana-de-açúcar –, trouxe essas 
crianças para o Programa de Erradicação do Trabalho 
Infantil e passou a treiná-las e educá-las musicalmen-
te. As crianças de 7 a 13 anos foram colocadas em 
um coral. Aprenderam a cantar, aprenderam música. 
O Município implantou a Escola de Música Municipal 

e, no ano passado, esse coral gravou seu primeiro CD. 
Corangelis é o nome do coral do Peti, do Programa de 
Erradicação do Trabalho Infantil. Um belíssimo exem-
plo dado pela Prefeitura, um belíssimo exemplo dado 
pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil lá 
no interior do Rio Grande do Norte.

Atualmente, o Corangelis, o coral dessas crian-
ças, é composto por 43 alunos. Antes, esse coral era 
formado apenas por crianças do Peti (Programa de 
Erradicação do Trabalho Infantil). Hoje, é composto por 
crianças alunas do Peti (Programa de Erradicação do 
Trabalho Infantil), do Programa ProJovem e da rede 
pública de ensino.

Atualmente, são 43 alunos que estudam na Es-
cola de Música Municipal e participam do Corangelis, 
o coral municipal. Já fizeram várias apresentações, 
como, por exemplo, na EcoNatal; no Nordeste Cantat, 
um festival em Maceió, em 2009; no Gran Finale, em 
2004, na Sala São Paulo; na Caravana do Peti, que 
veio, em 2004, se apresentar para o Presidente Lula; 
no Festival Internacional de Corais, em Belo Horizon-
te, em 2010; e no Festival internacional de Corais, em 
João Pessoa, em 2010. Portanto, um belíssimo exem-
plo dado pela Prefeitura Municipal de Goianinha, no 
interior do Rio Grande do Norte.

E aqui eu quero chamar a atenção e parabenizar 
principalmente dois baluartes desse programa vitorio-
so que está tirando as crianças do trabalho infantil, da 
lavoura, do serviço de catadores de latinha e de flaneli-
nhas, do trabalho na lavoura de cana-de-açúcar. Quero 
parabenizar a coordenadora da Secretaria de Cultura, 
a professora Ana Maria Barreto Teixeira, e o Maestro 
José Fernandes. São exemplos como esse que nos dei-
xam orgulhosos, pois testemunhamos um trabalho de 
abnegação, de dedicação, de crença, de esperança e 
de compromisso social da Prefeitura Municipal de Goia-
ninha e dos professores Ana Maria e José Fernandes.

A coroação desse esforço é um belíssimo CD 
gravado com essas crianças, com vozes infantis, que 
permite que várias pessoas ouçam o belo trabalho do 
Corangelis, o coral de crianças do Peti do Município 
de Goianinha.

Portanto, Sr. Presidente, eram os dois assuntos 
de que eu gostaria de falar na tarde de hoje. 

Ficam aqui, mais uma vez, minhas congratula-
ções à Prefeitura Municipal de Goianinha e, sobretudo, 
à Professora Ana Maria e ao Professor José Fernan-
des pelo belíssimo trabalho que desenvolveram com 
as crianças do Programa de Erradicação do Trabalho 
Infantil e pela gravação do seu primeiro CD, o CD do 
Corangelis.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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Durante o discurso do Sr. Paulo Davim, 
a Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pela 
Sr. Benedito de Lira.

O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – A Mesa agradece ao nobre Senador Pau-
lo Davim.

Antes de conceder a palavra ao próximo orador 
inscrito, que é o Senador Jorge Viana, vou submeter 
à apreciação dos Srs. Senadores requerimento de au-
toria do Sr. Senador Walter Pinheiro.

REQUERIMENTO Nº 7, DE 2012

Requerimento nº 7, de 2012, por meio do qual 
solicita, nos termos do art. 40 do Regimento Interno, 
autorização para participar dos eventos que menciona; 
e comunica, nos termos do art. 39, §1º, do Regimento 
Interno da Casa, sua ausência do País durante o pe-
ríodo de realização dos referidos eventos. 

O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/PP 
– AL) – A matéria depende de parecer da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

Nesse sentido, nos termos do § 4º, art. 40 do 
Regimento Interno, encontra-se sobre a mesa parecer 
favorável oferecido à matéria pela Comissão de Rela-
ções Exteriores e Defesa Nacional, que será publicado, 
na forma regimental. 

É o seguinter o Parecer:

PARECER Nº 67, DE 2012

Da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, sobre o Requerimento 
nº 07, de 2012, do Senador Walter Pinheiro, 
que “requer, nos termos dos arts. 39 e 40 
do Regimento Interno do Senado Federal, 
autorização para participar dos seguintes 
eventos nos respectivos países: visitar a 
fábrica e o escritório central da Laerdal 
Medical, na cidade de Stavanger – Norue-
ga, entre os dias 14 e 18 de fevereiro de 
2012; conhecer a utilização da Faixa de 
450 MHz, na capital Estocolmo – Suécia, 
entre os dias 19 e 21 de fevereiro de 2012; 
visitar o Laboratório de B. Braun, em Mel-
sungen – Alemanha, entre os dias 22 e 25 
de fevereiro de 2012; participar do ‘GSMA 
Mobile World Congress 2012’, que será 
realizado na cidade de Barcelona – Espa-
nha, entre os dias 26 de fevereiro de 1º de 
março de 2012”.

Relatora: Senadora Ana Amélia

I – Relatório

A Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional é chamada a se pronunciar sobre o Reque-
rimento nº 07, de 2012, de autoria do Senador Walter 
Pinheiro, que requer, “nos termos dos arts. 39 e 40 do 
Regimento Interno do Senado Federal, autorização 
para participar dos seguintes eventos nos respectivos 
países: visitar a fábrica e o escritório central da Laerdal 
Medical, na cidade de Stavanger – Noruega, entre os 
dias 14 e 18 de fevereiro de 2012; conhecer a utilização 
da Faixa de 450 MHz, na capital Estocolmo – Suécia, 
entre os dias 19 e 21 de fevereiro de 2012; visitar o 
Laboratório da B. Braun, em Melsungen – Alemanha, 
entre os dias 22 e 25 de fevereiro de 2012; participar 
do ‘GSMA Mobile World Congress 2012’, que será re-
alizado na cidade de Barcelona – Espanha, entre os 
dias 26 de fevereiro e 1º de março de 2012”.

II – Análise

O art. 13 do Regimento Interno do Senado Fe-
deral expressa as situações em que o Senador não 
será considerado ausente, quais sejam; “se estiver 
em licença, ou em representação a serviço da Casa, 
ou, ainda, em missão política ou cultural de interesse 
parlamentar, previamente aprovada pela Mesa, obe-
decido o disposto no art. 40”.

O art. 40, do Regimento Interno do Senado Fe-
deral, por sua vez, prevê que “a ausência do Senador, 
quando incumbido de representação da Casa ou, ain-
da, no desempenho de missão no País ou no exterior, 
deverá ser autorizada mediante deliberação do Plená-
rio, se houver ônus para o Senado”, estabelecendo, 
ainda, em seu parágrafo 4º, a necessidade de que seja 
ouvida a Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, ou a Comissão que tiver maior pertinência.

Em cumprimento ao disposto no art. 39, inciso 
I, do Regimento Interno, o Requerente comunica que 
estará ausente do País no período de 14 de fevereiro a 
1º de março de 2012. Sua Excelência, o Senador Walter 
Pinheiro, solicita diárias para os dias 15 de fevereiro a 
1º de março de 2012, informando que as passagens 
aéreas serão sem ônus para ao Senado Federal.

III – Voto

Diante do exposto, e em vista da importância da 
missão, meu voto é pela aprovação do Requerimento 
nº 7, de 2012.

Sala da Comissão, 9 de fevereiro de 2012. – Se-
nador Fernando Collor, Presidente – Senadora Ana
Amélia, Relatora.

FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL804



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 15 02591805ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



02592 Quarta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012

O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – Em discussão o requerimento. (Pausa.)

Não havendo quem queira discutir, em votação.
Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que 

aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/

PP – AL) – Senado Federal, 14/02/2012.
Em atendimento às lideranças partidárias reuni-

das nesta data, a Presidência informa que a sessão 
do Senado do dia 16 de fevereiro, na próxima quinta-
-feira, será não deliberativa.

O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – Dando sequência, concedo a palavra a S. 
Exª o Sr. Senador Jorge Viana, que terá vinte minutos. 

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é com satisfação 
que me dirijo a todos que nos assistem na TV Senado, 
na Rádio Senado, e também aos colegas Senadores 
presentes nesta sessão. 

Queria agradecer o apoio dos colegas e registrar 
a satisfação – penso eu – de todo o povo acriano pela 
aprovação, na tarde de hoje, de dois requerimentos, 
o de nº 1.575, de 2011, de minha autoria, que traz 
também a assinatura do Senador Aníbal e outros, que 
propõe a realização de uma sessão especial em co-
memoração aos 50 anos da criação do Acre Estado. 
É um momento especial que vamos viver em 2012 e, 
obviamente, em entendimento com a direção da Casa, 
vamos ver a melhor data. 

Também foi aprovado nesta tarde requerimento 
de minha autoria, com assinatura de outros Senadores, 
inclusive a do Senador Aníbal Diniz, do Senador Sar-
ney, Presidente da Casa, e de outros colegas, para a 
realização de uma sessão especial em homenagem ao 
centenário de falecimento do Barão do Rio Branco, que 
é o patrono da diplomacia brasileira e está diretamente 
ligado à história do povo acriano e da incorporação do 
Acre à República Federativa do Brasil.

Cheguei hoje do meu Estado do Acre, onde es-
tive esses dias conversando e procurando ajudar no 
entendimento da Frente Popular. Conversei com com-
panheiros do PC do B, com o Governador em exercí-
cio César Messias, meus colegas de partido e outros 
representantes de outras forças políticas, na busca de 
estabelecer um entendimento e nossa unidade para 
enfrentarmos as eleições municipais, especialmente 
a eleição em Rio branco. 

O PT tem, na candidatura de Marcos Alexandre, 
uma candidatura que une todo o Partido dos Trabalha-
dores. Agora estamos finalizando as conversas com 

os companheiros do PC do B, para que possamos ter 
a União da Frente Popular na busca da sequência do 
trabalho tão bem conduzido pelo Prefeito Raimundo 
Angelim na Prefeitura na Prefeitura de Rio Branco, que, 
com o apoio do Governador Tião Viana, segue levando 
adiante, aprofundando as mudanças começadas quan-
do eu ainda era Governador e, depois, pelo Governador 
Binho. Agora o Governador Tião Viana inova, além de 
manter e aperfeiçoar o trabalho iniciado.

Tive a honra, ontem, no final do dia, de participar 
das comemorações dos 32 anos do PT, no Acre, numa 
celebração muito bonita com colegas de partido de 
todos os Municípios e também com os companheiros 
das outras forças políticas que nos ajudam a mudar e 
a melhorar a vida do povo acriano.

Mas, colegas Senadores e Senadoras, Sr.. Pre-
sidente, venho a esta tribuna porque ontem também 
tive a honra de participar, antes das comemorações 
dos 32 anos do PT, de uma celebração e ,dar um 
abraço em uma pessoa muito especial, que é a Irmã 
Juliana, que completou 100 anos de vida, colega Capi, 
cheia de vitalidade, andando de um lado para o ou-
tro, trabalhando. Eu fui lá, acompanhado de meu pai, 
e queria fazer uma breve leitura de parte da história 
de vida dessa pessoa e parte do que ela conversa, 
ensinando-nos e nos mostrando a história bonita que 
ela teve o privilégio de presenciar, já que o Acre tem 
pouco mais de 100 anos.

Quando nasceu, em Iguatu, no Ceará, no dia 13 
de fevereiro de 1912, foi chamada Maria Juliana Ferrei-
ra de Souza, a mais nova de uma família de seis filhos 
de José Ferreira de Souza e Joana Ferreira de Souza, 
que constituíam uma família bem situada socialmen-
te em sua terra natal. Mesmo assim, Antônio, irmão 
de José Ferreira, seu pai, que já morava, junto com a 
mãe, também chamada Maria, em Sena Madureira, 
no Acre, convidou-os para fazer uma experiência na 
Amazônia, como aconteceu em muitas famílias. Para 
surpresa de todos, mesmo sendo uma família bem 
situada socialmente, eles aceitaram e, já em 1917, 
quando a pequena Maria Juliana tinha apenas cinco 
anos de idade, chegaram para morar em Sena Madu-
reira, junto com seus parentes.

Importante destacar que, nessa época, Sena Ma-
dureira era a principal cidade acriana. Diferentemente 
das outras cidades, ela tinha luz elétrica – estou falando 
de 1917 – e era servida por uma linha de bondes. A 
única cidade a ter bondes no Acre era Sena Madurei-
ra. Ali, foram instaladas diversas repartições públicas 
federais, tais como Correios, coletoria de impostos fe-
derais, tribunal de justiça, o que visava preparar essa 
cidade para ser a capital do Território Federal do Acre, 
que, nesse período, ainda estava dividido em quatro 
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prefeituras departamentais. Entretanto, em 1920, o 
Governo brasileiro decidiu unificar a administração 
acriana, instalando a capital em Rio Branco e não em 
Sena Madureira, como todos esperavam, o que cau-
sou grande revolta na população. 

Segundo a Irmã Juliana, ela se lembra perfeita-
mente da ocasião em que vieram buscar o motor de luz 
que gerava energia para a cidade, para levá-lo para a 
nova capital do Território, o que fez com que toda so-
ciedade sena-madureirense pegasse em armas para 
impedir que aquela injustiça acontecesse.

Da mesma forma também se lembra, com muita 
clareza, do dia em que chegaram a Sena Madureira, 
vindas da Itália, as irmãs da Ordem Servas de Maria 
Reparadoras. A pequena Maria Juliana tinha apenas 
nove anos de idade, mas aquele dia 14 de novembro 
de 1921 iria marcar e mudar completamente toda a 
sua vida daí por diante.

Logo a menina Juliana foi estudar com as irmãs 
Servas de Maria no colégio que foi fundado por elas 
e que, coincidentemente, se chamava Colégio Santa 
Juliana. Não demorou muito para tornar-se uma impor-
tante colaboradora das irmãs, a ponto de logo começar 
a dar aulas de artes e de prendas para outras meninas. 
E, quando as irmãs foram chamadas de volta à Itália 
pela Ordem, Juliana ficou tomando conta do colégio 
e continuou dando suas aulas durante cinco anos, até 
que as irmãs retornassem para o Acre.

A vida de educadora e de pessoa dedicada aos 
serviço religiosos se consolidou e nem os problemas 
de saúde que ela teve que enfrentar ainda muito moça 
impediram que ela logo se tornasse também uma Ser-
va de Maria Reparadora. É ela mesma que costuma 
dizer: “Depois que vesti a roupa de Serva de Maria 
Reparadora, jamais tirei”.

Já como irmã deu aulas no Colégio Divina Pro-
vidência, em Xapuri, e, mais tarde, no Colégio São 
José, em Rio Branco. Mas foi no Colégio Imaculada 
Conceição, também em Rio Branco, que ela perma-
neceu mais tempo. Lá, há 47 anos, ela trabalha tanto 
dando aulas de prendas, como ajudando na pequena 
cantina do Colégio. Aliás, ainda hoje, aos cem anos de 
idade, a irmã Juliana faz questão de continuar ajudan-
do na cantina em pequenas atividades e nas outras 
ações da paróquia.

Diante dessa linda e especial trajetória de vida, 
não é difícil compreender que o Acre ontem viveu um 
dia muito especial, pois nesse dia 13 de fevereiro de 
2012 a nossa querida irmã Juliana completou cem anos 
de vida com uma surpreendente vitalidade, lucidez e 
atenção, que lhe permitem ainda cuidar do cotidiano 
da nossa comunidade, do Colégio e das outras irmãs 
da Ordem.

E são essas últimas que nos contam que todos 
os dias, pela manhã, a Irmã Juliana acorda bem cedo, 
escuta o noticiário pelo rádio e, mesmo tendo alguma 
dificuldade para leitura, lê as manchetes dos jornais e, 
depois, se encarrega de passar aos outros o que está 
acontecendo no Acre, no Brasil e no mundo, quando 
fala de todos os assuntos do dia – incluindo a atuação 
da Presidente Dilma – e do que acontece na política 
brasileira e neste agitado mundo dos dias de hoje.

Por isso, não podemos estranhar que a cerimônia 
ocorrida ontem à tarde tenha enchido a Capela Ima-
culada Conceição e tenha sido muito emocionante. De 
fato, foi muito bonita. Havia pessoas antigas, jovens, 
crianças e muitos religiosos. Lamentavelmente, o nosso 
Bispo Dom Moacyr – que é Arcebispo em Porto Velho 
e já está com a sua aposentadoria estabelecida pela 
Igreja –, não pôde celebrar a missa por conta de um 
problema de saúde, do qual, espero, ele possa se res-
tabelecer em breve. Mesmo assim, era grande o nú-
mero de padres que estavam lá. Foi uma tarde muito 
emocionante, uma celebração marcante, comemorando 
os cem anos de vida da nossa querida Irmã Juliana. 

Nessa ocasião, sua sobrinha Telma deu um in-
tenso testemunho da importância da Irmã Juliana nos 
momentos mais dramáticos da sua vida e de vários ou-
tros membros da sua família. Outro sobrinho, que está 
muito enfermo, fez um esforço muito grande para sair 
de Sena Madureira e ir até Rio Branco. O nosso querido 
Agnaldo Chaves é uma das lideranças importantes de 
Sena Madureira; farmacêutico antigo, há muito tempo 
está enfermo, é uma personalidade em Sena, também 
tendo sido Prefeito, fez questão de ir participar dessa 
importante celebração.

Queria também dizer que tudo o que tem sido 
feito é sempre no sentido lembrar a importância da 
nossa querida Irmã Juliana. Queria também ressaltar o 
carinho que o Governador Tião Viana tem por ela. Ain-
da em janeiro, em homenagem a personalidades que 
ajudaram o Estado do Acre a se firmar, cada vez mais, 
como uma boa e positiva referência diante do Brasil 
e do mundo, uma das homenageadas com a Ordem 
da Estrela do Acre, a nossa principal ordem, pelo Go-
vernador Tião Viana, foi a nossa querida Irmã Juliana.

Por isso fiz questão de, acompanhado por meu 
pai, ontem à tarde, participar dessa tão importante ce-
lebração, ir ao encontro da Irmã Juliana, dar-lhe um 
abraço pessoalmente, porque a história de vida dela 
dignifica, honra, emociona as famílias acrianas.

Testemunha dos bons e maus momentos por que 
o Estado passou no último século, desde o tempo em 
que tinha apenas cinco anos de idade, a vida da Irmã 
Juliana é o mais eloquente exemplo da dedicação e 
do amor que sentimos pelo Acre e por nosso povo.
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Não posso esquecer que, mesmo aos 100 anos 
de vida, pelo menos uma vez por mês a Irmã Juliana 
pega uma carona, sai da escola e do lugar em que 
vive, Imaculada Conceição, e vai até a casa do meu 
pai e da minha mãe, em Rio Branco, para, junto com 
minha mãe, que tem uma dificuldade de saúde, rezar 
e pedir saúde para a minha mãe. Ou seja, ela segue 
fazendo um trabalho muito bonito com a minha família 
e com muitas famílias em Rio Branco.

Não poderia, portanto, deixar de registrar nos 
Anais do Senado Federal a grande alegria que todos 
nós, acrianos, sentimos por sermos merecedores de 
uma pessoa tão bondosa, tão generosa como a Irmã 
Juliana, que, do alto do seu um século de vida, nos 
dá diariamente novas e continuadas lições de dedi-
cação, amor, fé e esperança na grandeza do espírito 
humano. Ela é a expressão mais pura, mais linda do 
espírito humano.

É isso, Sr. Presidente, que eu queria que cons-
tasse. Faço um apelo para que conste dos Anais do 
Senado este simples discurso que, de alguma maneira, 
homenageando a Irmã Juliana, homenageia todas as 
matriarcas e as mulheres que nos ajudam a construir 
a sociedade acriana junto com os homens.

Então, parabéns à Irmã Juliana, parabéns a to-
das e a todos que têm o privilégio da convivência com 
ela, aos queridos amigos de Sena Madureira, que 
adotou a Irmã Juliana como sua filha, e ao povo do 
Acre por ter uma pessoa tão especial como parte da 
nossa sociedade.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR JORGE VIANA

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, quando nasceu em Iguatú, no Ceará, no 
dia 13 de fevereiro de 1912, foi chamada como Maria 
Juliana Ferreira de Souza. A mais nova de uma famí-
lia de seis filhos de José Ferreira de Souza e Joana 
Ferreira de Souza, que constituiam uma familia bem 
situada socialmente em sua terra natal. Mesmo assim 
António, irmão de José Ferreira, que já morava, junto 
com a mãe (também chamada Maria) em Sena Madu-
reira, no Acre, convidou-os para fazer uma experiência 
na Amazónia. E para surpresa de todos, eles aceitaram 
e, já em 1917, quando a pequena Maria Juliana tinha 
apenas cinco anos de idade, chegavam para morar em 
Sena Madureira junto com seus parentes.

Importante destacar que nesta época Sena Ma-
dureira era a principal cidade acreana. Diferente das 
outras cidades, tinha luz elétrica, era servida por uma 
linha de bondes e ali foram instaladas diversas repar-

tições federais, tais como os Correios, a Coletoria de 
Impostos Federais e o Tribunal de Justiça, que visavam 
preparar esta cidade para ser a capital do Território Fe-
deral do Acre, que neste período ainda estava dividido 
em quatro prefeituras Departamentais. Entretanto, em 
1920, o governo brasileiro decidiu unificar a adminis-
tração acreana instalando a capital em Rio Branco e 
não em Sena Madureira, como todos esperavam, o 
que causou grande revolta na população. Irmã Julia-
na diz que lembra perfeitamente da ocasião em que 
vieram buscar o motor que gerava luz para a cidade 
para leva-lo para a nova capital do Território, o que fez 
com que toda a sociedade senamadureirense pegasse 
em armas para impedir aquela injustiça.

Da mesma forma que também lembra com muita 
clareza do dia em que chegaram a Sena Madureira, 
vindas da Itália, as irmãs da Ordem Servas de Maria 
Reparadoras. A pequena Maria Juliana tinha apenas 
nove anos de idade, mas aquele dia 14 de novembro 
de 1921, iria marcar e mudar completamente toda sua 
vida dai por diante.

Logo a menina Juliana, foi estudar com as irmãs 
Servas de Maria, no colégio que foi fundada por elas 
e que, coincidentemente, se chamava Colégio Santa 
Juliana. Não demorou muito para torna-la uma impor-
tante colaboradora das irmãs, a ponto de logo começar 
a dar aulas de artes e de prendas para outras meninas. 
E quando as irmãs foram chamadas de volta a Itália 
pela Ordem, Juliana ficou tomando conta do colégio 
e continuou dando suas aulas durante cinco anos, até 
que as irmãs retornassem novamente para o Acre.

A vida de educadora e de pessoa dedicada ao 
serviço religioso se consolidou e nem os problemas 
de saúde que ela teve que enfrentar ainda muito moça 
impediram que ela logo se tornasse também uma Ser-
va de Maria Reparadora. É ela mesma que costuma 
dizer que: “depois que vesti a roupa como Serva de 
Maria Reparadora jamais tirei”.

Já como irmã deu aulas no Colégio Divina Pro-
videncia , em Xapuri. E, mais tarde, no Colégio São 
José, em Rio Branco. Mas foi no Colégio Imaculada 
Conceição, também em Rio Branco que ela permane-
ceu mais tempo. Aqui, há 47 anos, ela trabalha tanto 
dando aulas de prendas, como atuando na cantina do 
Colégio. Aliás, ainda hoje, irmã Juliana faz questão de 
continuar ajudando na cantina (em pequenas ativida-
des) e nas outras ações da Paróquia;

Diante dessa linda e especial trajetória de vida, 
não é difícil compreender que o Acre ontem viveu um 
dia muito especial, pois neste dia 13 de fevereiro de 
2012, a nossa querida irmã Juliana completou cem anos 
de idade com uma surpreendente vitalidade, lucidez e 
atenção, que lhe permitem ainda cuidar do cotidiano 
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da nossa comunidade, do Colégio e das outras irmãs 
da Ordem. E são estas ultimas que nos contam que 
todos os dias pela manhã, Irmã Juliana, escuta todas 
as noticias pelo rádio e, mesmo sem enxergar bem, 
passa a vista nas manchetes dos jornais e depois se 
encarrega de passar para as outras o que está acon-
tecendo no Acre e no Brasil, quando fala de todos os 
assuntos do dia: da atuação da Presidente Dilma, aos 
acontecimentos que agitam o mundo em nossos dias.

Por isso, não podemos estranhar que a cerimo-
nia ocorrida ontem a tarde tenha enchido a Capela de 
Imaculada Conceição e tenha sido muito emocionante. 
Nesta ocasião sua sobrinha Telma deu intenso teste-
munho da importância de Irmã Juliana nos momentos 
mais dramáticos de sua vida ede vários outros menbros 
de sua família. E seu outro sobrinho, Sr. Agnaldo Cha-
ves, proeminente personalidade de Sena Madureira, 
onde já foi Prefeito e ocupou diversas outras funções 
importantes, que está passando por graves problemas 
de saúde, fez questão ir a cerimonia, revelando clara-
mente a importância desta corajosa e dedicada mulher.

Por isso, fiz questão de, acompanhado de meu 
pai, ir até lá, ao encontro de Irmã Juliana, dar-lhe um 
abraço pessoalmente. Porque a história de vida dela 
diginifica, honra e emociana as familias acreanas. Tes-
temunha, do bons e maus momentos que o Estado do 
Acre passou no ultimo século, desde os tempos em 
que tinha apenas cinco anos de idade, a vida da Irmã 
Juliana é o mais eloquente exemplo da dedicação e do 
amor que sentimos pelo Acre e por seu povo. Não posso 
me esquecer que mesmo aos cem anos de vida, pelo 
menos uma vez por mes, a Irmã Juliana, faz questão 
de ir em minha casa visitar minha mãe, para junto com 
ela rezarem, como faz com muitas familias acreanas.

Não poderia, portanto, deixar de registrar nos 
anais do Senado federal, a grande alegria que nós 
acreanos sentimos por sermos merecedores de uma 
Irmã Juliana que, do alto de seu um século de vida, 
nos dá, diariamente, novas e continuadas lições de 
dedicação, amor, fé e esperança na grandeza do es-
pirito humano.

Durante o discurso do Sr. Jorge Viana, 
o Sr. Benedito de Lira deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Waldemir 
Moka, 2º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Na sequência...

O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC) – Presi-
dente Moka...

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pela ordem.

Senador Sérgio Petecão logo em seguida.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para 
fazer um registro lamentável, mas que temos que fazer.

Faleceu esta manhã o filho do nosso colega ex-
-Deputado, Presidente da Embratur, Flávio Dino, no 
Hospital Santa Lúcia. Até agora não há informações 
precisas das razões do falecimento. Era uma criança 
muito saudável de 13 anos de idade que teve uma 
crise de asma, foi para o hospital, foi atendida, estava 
bem e, após ter tido uma última medicação, já prestes 
a voltar para casa, veio a falecer.

Nós requeremos um voto de pesar do Senado 
Federal para o Flávio Dino e toda a sua família pela 
lamentável perda de uma criança tão saudável e que 
trazia tanta alegria para seu pai, sua mãe e toda a 
sua família.

Sr. Presidente, faço esse registro lamentável, 
mas é muito importante, nesta hora, darmos o nosso 
abraço no Flávio, na mãe do Marcelo Dino, em toda a 
sua família, porque é uma hora de muita dor, perder 
um filho com essa idade. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – A Presidência quer se somar a esse 
sentimento e a esse espírito de solidariedade de V. Exª.

Convivi com o Deputado Federal Flávio Dino. 
Sabia da notícia quando cheguei a Brasília. Imagino, 
um filho de 13 anos... Quero só me somar a esse voto.

Peço que V. Exª formalize, para que a Mesa possa 
encaminhar. Tenho certeza de que outros Senadores 
vão querer ser coautores desse requerimento de V. Exª. 

O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pela ordem, Senador Sérgio Petecão. 
Depois, Senador Flexa Ribeiro.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Moka, 
é também no sentido de prestar a minha solidariedade 
ao nosso amigo Flávio Dino.

Tivemos oportunidade de passar juntos quatro 
anos na Câmara. Hoje recebemos a notícia por intermé-
dio da Senadora Vanessa Grazziotin, que estava muito 
abatida e me passou a mensagem. Nesse momento de 
dor da família de uma pessoa que foi um exemplo para 
mim como Deputado Federal, quero também prestar 
a minha solidariedade.
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Também quero registrar que temos aqui, no ple-
nário do Senado, a presença do Deputado Eber. Hoje, 
tivemos oportunidade de conversar com o Presidente 
da Comissão de Educação a respeito da criação da 
Universidade Estadual do nosso Estado, o Acre. Trata-se 
de um jovem parlamentar, está em seu primeiro manda-
to, mas tem feito um belo trabalho e tem lutado muito. 

Hoje, como disse, tivemos oportunidade de ser 
recebidos pelo Senador Requião, Presidente da Co-
missão de Educação. Também agora tivemos uma 
boa conversa aqui com o nosso Senador Cristovam 
Buarque, uma das maiores autoridades em educação 
deste País, que é um incentivador. Colocávamos esse 
projeto para ele, sabendo das dificuldades que o nosso 
Estado tem, mas que nós precisamos começar. Hoje, 
a maioria dos nossos jovens está tendo que procurar 
a Bolívia para cursar uma faculdade de nível superior, 
e nós entendemos que está na hora de nosso Estado, 
de nosso País, fazer a nossa parte. Também quero aqui 
registrar a presença do Amarildo Uchôa, que é presi-
dente do Crea do meu Estado, que está nos visitando 
e hoje está aqui nas dependências da nossa Casa.

Sr. Presidente, fica aqui esse registro e agrade-
ço a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – V. Exª será atendido regimentalmente.

Com a palavra, pela ordem, o Senador Flexa 
Ribeiro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pela 
ordem.) – Quero pedir a V. Exª, Senador Moka, que 
faça minha inscrição pela liderança do PSDB. 

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência informa que já chegou 
o requerimento aqui. V. Exª está inscrito pela Lideran-
ça do PSDB.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Também quero me solidarizar com o Deputado Federal 
Flávio Dino pela perda do seu filho. É lamentável, como 
disseram aqui os Senadores que me antecederam.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Com a palavra o Senador Paulo Bauer.

O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, nobres Srs. Senadores, Srªs Senadoras, 
eu compareço à tribuna desta Casa, nesta tarde, para 
aqui formalizar agradecimentos e também dar ciência a 
todos os que nos ouvem pela Rádio Senado, TV Sena-
do, pelos meios de comunicação, de que, na semana 
próxima passada, depois de ter tramitado pela Casa, 
o Projeto de Lei do Senado nº 416, que apresentei a 
esta Casa ainda no primeiro semestre deste ano, fi-
nalmente foi aprovado. O projeto de lei tramitou nas 
comissões competentes, merecendo parecer favorável 

dos relatores. O Senador Sérgio Petecão foi o Relator 
na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Parti-
cipativa, o Senador Cyro Miranda foi o Relator ad hoc
na mesma comissão, bem como o Senador Roberto 
Requião foi o Senador que relatou a matéria na Co-
missão de Assuntos Sociais.

Quero cumprimentar todos pela excelência do 
trabalho que fizeram na análise da matéria e, princi-
palmente, pela manifestação favorável que, obviamen-
te, resultou na votação, por unanimidade, favorável de 
todos os membros daquelas comissões, para que essa 
matéria pudesse tramitar no Senado da República e, 
finalmente, como aconteceu na semana passada, ser 
encaminhada à Câmara dos Deputados.

O projeto de lei, Sr. Presidente Waldemir Moka, 
Srs. Senadores e Srªs Senadoras, propõe que se altere, 
no Brasil, o critério relativo ao pagamento de salário-
-família para as mulheres trabalhadoras. 

Como todos sabem, o salário-família foi instituído 
no Brasil no governo de Getúlio Vargas e se constitui 
num direito trabalhista consagrado, que todos os empre-
gadores pagam aos seus empregados, mensalmente, 
na folha de pagamento. Depois são ressarcidos do valor, 
através da Previdência Social, na guia de pagamento 
mensal que fazem da contribuição previdenciária, tanto 
da parcela descontada na folha de pagamentos, quanto 
na parcela que corresponde e que é de responsabili-
dade do empregador. Portanto, ao final, quem paga o 
salário-família no Brasil é a própria Previdência Social, 
pagando sempre para a mãe e o pai de crianças e jo-
vens que tenham até 14 anos de idade.

O valor que se paga por cada dependente é de 
R$31,22. Esse valor, muitas vezes, auxilia na renda da 
família, na manutenção das crianças, na garantia de 
que possam continuar estudando. 

Entretanto, Sr. Presidente, colegas Senadores, 
a Constituição Federal também prevê que o governo, 
especificamente os governos municipais, deve ofere-
cer creche gratuita para todas as crianças na idade 
pré-escolar em todo o Brasil. 

Sabemos que os governos das prefeituras munici-
pais não têm condições de atender a toda a demanda. 
Os Municípios mais bem estruturados financeira, eco-
nômica e administrativamente no País não conseguem 
atender a toda a demanda de oferta de creche para 
todas as crianças que vivem nos Municípios. Por isso, 
muitas mães precisam colocar seus filhos em creches 
particulares, quando não entregam os seus filhos a 
uma vizinha que, na rua, encarrega-se de criar uma 
creche ou uma condição de atendimento às crianças, 
enquanto as mães vão trabalhar. Muitas vezes, tam-
bém, nós sabemos que as próprias mães entregam 
seus filhos para a sogra, para a mãe, para uma tia, 
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que dão atendimento às crianças, que dão segurança 
às crianças e, por isso mesmo, nós sabemos que elas 
não estão contempladas por aquilo que a Constituição 
cidadã de 1988 pretendeu contemplar. 

Por isso mesmo e tendo em vista que nós preci-
samos melhorar a renda da mulher trabalhadora brasi-
leira, precisamos corrigir algumas injustiças, como, por 
exemplo, o fato de uma mulher mãe solteira receber 
apenas uma cota do salário-família por cada filho, pois 
o pai, que neste caso não está presente, habilitado le-
galmente, não recebe nenhuma parcela; a mãe viúva 
recebe a cota de salário-família que lhe cabe, mas não 
recebe a cota que caberia ao pai falecido; a mulher di-
vorciada que fica com a guarda dos filhos continuará a 
receber o salário-família correspondente aos filhos que 
estão sob seus cuidados, mas o pai que deixou o casa-
mento não receberá mais aquela parcela de recursos. 
Por isso o dinheiro faz falta, a educação das crianças 
fica comprometida, a mãe tem mais encargos. Essa 
injustiça seria corrigida pela aprovação do projeto que 
apresentei e que felizmente foi aprovado nesta Casa.

Eu quero aqui registrar os meus agradecimentos 
às lideranças do Governo, à liderança do Governo nesta 
Casa por ter permitido que o projeto, depois de apro-
vado nas comissões, fosse diretamente encaminhado 
para a Câmara dos Deputados sem ter sido apresen-
tado requerimento para uma votação no Plenário do 
Senado. Isso é uma demonstração inequívoca de que o 
Governo também se manifesta favoravelmente a essa 
iniciativa. Aliás, eu falei com a Ministra dos assuntos da 
mulher, do Governo da Presidente Dilma, a ex-Ministra 
Iriny Lopes, e apresentei a proposta a ela, e dela recebi 
também uma manifestação de simpatia e de aprova-
ção para essa ideia. Com certeza, nós vamos ter, no 
Brasil, Senador Clésio Andrade, a possibilidade de ver 
a mulher, a mãe brasileira mais feliz, a criança mais 
bem assistida. Alguém pode dizer: “Mas são apenas 
R$31,00!”. Mas para que ganha R$1.000,00 líquidos e 
tem três filhos com menos de seis anos de idade, isso 
é 10% da renda, quase, portanto, ajuda bastante no 
final de cada mês, Presidente Waldemir Moka. 

Nós precisamos fazer leis que efetivamente aten-
dam às necessidades da população. E eu espero agora 
que os Deputados Federais, com assento na Câmara 
dos Deputados, analisem essa matéria, se possível, 
enriqueçam-na, porque é a primeira vez que se altera 
a lei do salário-família no Congresso Nacional desde a 
sua instituição no governo Getúlio Vargas. Nunca mais 
se mexeu nessa lei, por nenhum motivo. 

Agora apresento essa proposição. Fico feliz com 
a sua aprovação e estou certo de que a Câmara dos 
Deputados haverá de também aprová-la e a Presidente 
da República, ao final, sancionará uma lei que benefi-

cia o povo brasileiro, beneficia a mulher trabalhadora, 
beneficia, principalmente, a criança do nosso País. 

Fico muito feliz e faço este registro exatamente 
para que todos aqui recebam não a minha gratidão, 
mas a gratidão do povo brasileiro, que, por meu inter-
médio, pode manifestar o desejo de ver corrigida uma 
injustiça, de ver valorizada a mulher e, principalmente, 
mais bem atendida a criança brasileira.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Na sequência, inscrito pela Liderança 
do Partido dos Trabalhadores, o Senador Walter Pi-
nheiro. (Pausa.)

Ausente. O Senador estava ainda há pouco aqui. 
Com a palavra o Senador inscrito, Senador Ri-

cardo Ferraço. 
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Exmº Sr. Presidente em exercício nesta sessão, Sena-
dor Moka, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, brasileiros 
que nos acompanham pela TV Senado, faço hoje uso da 
tribuna para renovar o apoio a um debate que vem ga-
nhando cada vez mais corpo e campo nesta Casa, por 
se tratar de um tema da maior relevância para o nosso 
País, tema que é da prerrogativa específica do Senado 
Federal: a revisão do Pacto Federativo, o desenho do 
nosso federalismo, a necessidade de aprofundarmos 
os esforços na direção de consolidarmos ainda mais o 
equilíbrio federativo e a solidariedade entre os Estados 
brasileiros a partir das suas características, dos seus 
potenciais, para que brasileiros e brasileiras, não im-
porta a sua origem ou a sua região, possam ter acesso 
à oportunidade que lhes garanta uma vida próspera e 
sobretudo uma prosperidade compartilhada, um pacto 
consagrado desde nossa primeira Constituição repu-
blicana em 1891 e que tem sustentado não apenas a 
unidade assim como a soberania nacional há mais de 
um século, apesar de tantas e tão profundas diferenças 
regionais, um pacto capaz de acomodar competição e 
conflitos, de equilibrar autonomia e interdependência 
entre os Estados federados, unidos por laços de coo-
peração e por laços de solidariedade.

Só que o equilíbrio federativo, Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, vem há muito sendo abalado pela ex-
cessiva concentração de poderes e recursos nas mãos 
da União. Vem sendo abalado também pela falência 
dos instrumentos de desenvolvimento regional e pelo 
acirramento de desequilíbrios econômicos e sociais. 

Com a polêmica em torno da distribuição dos 
royalties de petróleo, o tema foi definitivamente colo-
cado na berlinda. E merece ser enfrentado de forma 
direta, de forma cabal, por esta Casa, a Casa da Fe-
deração brasileira.
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Estamos, ao que me parece, num bom caminho. 
É o que vejo sinalizar pela criação de uma comissão 
para que possamos discutir a revitalização do nosso 
pacto federativo, proposta em requerimento defendido 
nesta Casa pelo eminente Senador Pedro Taques e já 
acolhida pelo nosso Presidente Senador José Sarney.

Até porque a discussão em torno das alíquotas 
interestaduais de ICMS e dos critérios de rateio do 
FPE (Fundo de Participação dos Estados) prometem 
colocar mais lenha nessa fogueira reacendendo anti-
gos, porém permanentes conflitos.

A Constituição de 1988 tem o federalismo como 
um de seus princípios fundamentais e a solidariedade 
entre os entes federados como um dos sustentáculos 
do Estado brasileiro. 

Baseada na ideia de solidariedade federativa, as 
macrorregiões menos desenvolvidas foram aquinhoa-
das com parcela maior de recursos das transferências 
obrigatórias e dos fundos de financiamento e desen-
volvimento, com o que concordamos integralmente, 
para que de forma calibrada e equilibrada o conjunto, 
enfim, dos Estados brasileiros possa ter acesso ao 
desenvolvimento.

Instituições como o Fundo de Desenvolvimento 
do Nordeste, o Fundo Constitucional de Financiamento 
do Centro Oeste e o Fundo de Desenvolvimento para 
a Amazônia tiveram e ainda têm papel relevante no 
desenvolvimento regional, Senador Benedito de Lira, 
Presidente da Comissão de Desenvolvimento Regio-
nal desta Casa.

Mas o foco nas macrorregiões se revelou inade-
quado, já que existem ilhas de prosperidade nas regiões 
mais pobres e ilhas de pobreza nas regiões mais ricas.

Vamos além. Ao estabelecer as competências 
dos entes federados, a Constituição teve o cuidado de 
diferenciar atribuições – concorrentes ou complemen-
tares – entre União, Estados e Municípios.

Mas ela não garantiu a Estados e Municípios a 
devida contrapartida tributária para enfrentar as res-
ponsabilidades que lhes foram impostas, nas áreas, 
por exemplo, de saúde, educação e segurança pública, 
entre tantas outras.

A concentração do poder político e financeiro na 
área federal é um fato incontestável na Federação bra-
sileira. E é decisiva para o desequilíbrio da sonhada 
justiça federativa.

A meu juízo, precisamos levar adiante e levar 
ainda em conta que mudanças nos marcos legais das 
políticas públicas e a própria dinâmica diferenciada 
entre Estados e Municípios trataram de reposicioná-
-los no contexto federal, ao longo da nossa história e 
da nossa história recente.

Por exemplo, o Distrito Federal e o Mato Grosso 
mais do que dobraram a sua participação relativa no 
Produto Interno Bruto (PIB) nacional, de 88 para cá. 
Acre, Amapá, Maranhão, Roraima aumentaram suas 
participações em mais de 60%. Outros grandes Esta-
dos, como São Paulo, Rio Grande do Sul, Amazonas, 
Minas Gerais, Pernambuco e Bahia cresceram menos 
do que a média do Brasil.

Esse novo cenário, Sr. Presidente, já exigiria uma 
revisão completa do nosso pacto federativo, também 
colocado em xeque com a escalada insustentável das 
dívidas de Estados e Municípios junto à União, uma 
dívida que não para de crescer, por mais que se pague.

A discussão acalorada em torno da distribui-
ção dos royalties do petróleo acendeu de vez o sinal 
vermelho em relação à necessidade do equilíbrio fe-
derativo. Vivemos um clima de guerra federativa sem 
precedentes, um clima inaceitável entre Estados que 
deveriam se pautar pela solidariedade e pelo respeito 
às vocações e potencialidades naturais de cada região.

Corremos o risco agora de mergulhar no mesmo 
clima de confronto, no mesmo cenário de conflito fede-
rativo, com a discussão em torno da reforma do ICMS e 
dos novos critérios de rateio do Fundo de Participação 
dos Estados, inclusive por determinação do Supremo 
Tribunal Federal, que julgou as atuais regras inconstitu-
cionais, devendo o Senado da República, o Congresso 
Nacional, ainda este ano, estabelecer novas regras. 

Isso sem falar que ainda persistem problemas 
concretos oriundos da Lei Kandir.

O nó que precisamos desatar antes de discutir e 
votar cada uma dessas questões é a justa divisão de 
direitos e responsabilidades por todos os entes federa-
dos. E aí não podemos cair no erro de puxar, cada um 
de nós, a brasa, como se diz popularmente, para a sua 
sardinha. Não podemos jogar Estado contra Estado. 
Não podemos e não devemos submeter o interesse 
nacional aos interesses particulares – e muitas vezes 
conflitantes – e até legítimos de cada um.

Insisto: foi em boa hora, em excelente hora, que 
o Senador Pedro Taques encaminhou ao presidente 
José Sarney requerimento de criação de um colegia-
do para revisar o conceito, a doutrina e o reposiciona-
mento do novo pacto federativo que precisa ser dese-
nhado. Porque não adianta apagar incêndios pontuais, 
não adianta resolver, na queda de braço, um ou outro 
conflito de interesse entre entes federados. Há que se 
renovar o pacto federativo de forma ampla, consisten-
te, de forma a não tratar desiguais de forma igual ou 
a não privilegiar ou a não sobrecarregar um ou outro 
Estado federado em relação aos demais.

Como contribuição para esse debate, senhoras e 
senhores, trago a esta Casa um projeto que apresentei 
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que estabelece novos critérios para a repartição dos 
recursos do FPE, o principal instrumento de transfe-
rência financeira não voluntária do regime federativo 
brasileiro. 

E foi com muita alegria que agora há pouco, par-
ticipando da reunião de Líderes, presidida pelo Presi-
dente José Sarney, vimos ali as lideranças acertarem 
e definirem como prioridade o desenvolvimento de um 
tema tão relevante como esse na Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania, na Comissão de Assuntos 
Econômicos e na Comissão de Desenvolvimento Regio-
nal e Turismo. São muitas as propostas, cinco ou seis 
propostas que tramitam aqui no Senado e que tratam 
desse tema. Sou o autor de uma dessas propostas. A 
decisão do Colegiado de Líderes é de que estaremos 
apensando todas elas para que possamos iniciar já o 
debate em relação a esse tema de elevada relevância 
para os Estados brasileiros.

Constitucionalmente, o FPE tem como propósito 
promover o equilíbrio socioeconômico entre os entes 
da Federação. Mas isso não foi levado em conside-
ração na definição dos coeficientes fixos atribuídos a 
cada Estado pela Lei Complementar n° 62, de 1989. 
Foi esse o motivo que levou o Supremo Tribunal Fe-
deral a estabelecer um prazo limite para a vigência da 
lei – 31 de dezembro do corrente ano.

A proposição de minha iniciativa resgata as di-
retrizes principais do FPE, baseadas no Código Tribu-
tário Nacional. Ela considera que o tamanho relativo 
de cada Estado, tanto territorial, quanto populacional, 
modifica a escala de demanda por serviços públicos. 
É justo, portanto, que o tamanho relativo de cada Es-
tado influencie a configuração do FPE, em razão das 
demandas por politicas públicas.

Como critério socioeconômico, ao invés do PIB, 
optamos pela renda domiciliar per capita. O indicador 
da renda média apropriada pelas famílias é de fácil 
atualização e é capaz de captar com clareza mudan-
ças no desenho tributário e na dinâmica de atração 
de investimentos.

Uma vantagem do projeto é a divisão de parte 
do FPE igualmente entre os 27 Estados. Isso permite 
uma melhor equalização da receita corrente líquida 
de cada Estado e, de forma indireta, evita distorções 
contábeis ou mesmo estatísticas.

Outra inovação é a criação de um fundo de es-
tabilização do FPE, o que viabiliza uma vertente con-
tracíclica da distribuição e contribui para a necessária 
disciplina fiscal dos Estados brasileiros.

Com esse fundo de estabilização, vai ser possível 
poupar recursos em períodos de expansão e compensar 
recursos em períodos de contração. Vai ser possível 

também estabilizar as receitas correntes dos Estados 
e aumentar a previsibilidade da receita disponível.

Sabemos bem que a discussão em torno do FPE 
vai esbarrar, mais uma vez, nos interesses divergen-
tes dos Estados brasileiros. Não há como tampar o 
sol com a peneira e negar que vai haver ganhadores 
e perdedores.

Para a grande maioria dos Estados, as receitas 
do FPE constituem parcelas importantes das suas 
arrecadações; eventuais perdas com a mudança dos 
critérios de rateio podem acarretar duros e reais de-
sequilíbrios fiscais.

Por essa razão, tratei de tomar a frente de uma 
segunda iniciativa: o aumento de um ponto percentual 
dos recursos destinados ao FPE, proposto na forma 
de emenda constitucional.

Se em vez de 21,5%, a União entregar 22,5% do 
produto da arrecadação dos impostos sobre a renda 
e proventos de qualquer natureza e sobre produtos 
industrializados ao FPE, será mais fácil mitigar even-
tuais perdas e desequilíbrios fiscais.

Será mais fácil, em suma, encontrar um consenso.
Nem é preciso dizer que a União tem uma base 

tributária substancialmente mais elevada que a dos 
Estados. Para diluir o ônus de sua perda fiscal, poderá 
facilmente redimensionar suas despesas.

É só fazer os cálculos. Depois das transferências 
constitucionais, 57% do total das receitas disponíveis 
ficam com a União. Isso equivale a 20% do nosso 
PIB. Os 27 Estados, incluindo o DF, repartem entre si 
apenas 25% das receitas, algo em torno de 8,7% do 
Produto Interno Bruto. Os 5.600 Municípios brasileiros 
se contentam com 18% das receitas, ou 6,4% do PIB.

Outro argumento: desde 1988, a arquitetura tribu-
tária brasileira vem somando novos tributos e contribui-
ções sociais, cuja arrecadação fica na esfera federal e 
não é repartida com Estados e Municípios.

Isso sem falar que, em fases de contração da 
atividade económica ou da dinâmica econômica, o 
Governo Federal costuma lançar mão de necessárias 
desonerações tributárias que recaem sobre a base do 
FPE, contraindo ou subtraindo ainda mais receitas dos 
entes subnacionais.

A perda dos Estados com as recorrentes reduções 
do IPI sobre autoveículos, móveis, eletrodomésticos 
e insumos da construção civil nem sempre ou quase 
nunca é compensada.

Vale registrar que, cinco anos atrás, em 2007, a 
emenda 55 já adicionou um ponto percentual do IPI e 
do Imposto de Renda para o Fundo de Participação 
dos Municípios. Agora o sentido é fazer o mesmo com 
o FPE para os nossos Estados federados.
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O equilíbrio federativo, Sr. Presidente, pressupõe 
a autonomia nos entes no cumprimento do seu papel 
de gestão pública. Para isso, é preciso preservar a ca-
pacidade fiscal, financeira e econômica dos Estados 
brasileiros.

É esse o desafio que temos pela frente, Srªs e 
Srs. Senadores. O que demandamos da União não 
é a prestação de favores. É a contrapartida justa à 
nossa capacidade produtiva, à nossa participação na 
cadeia do desenvolvimento nacional, ou seja, a con-
tribuição dos Estados e dos Municípios brasileiros no 
desenvolvimento nacional. Até porque o contribuinte, 
o cidadão, ele mora, ele vive, ele reside, ele trabalha, 
ele luta para transfomar os seus sonhos em realidade 
nas cidades do nosso imenso Brasil.

Portanto, Sr. Presidente, no instante em que es-no instante em que es-
tamos aqui por iniciar uma agenda de trabalho para 
2012, o debate em torno do FPE já se faz presente e 
se faz presente por sua relevância e por usa urgência, 
porque, ao longo deste ano, teremos a responsabilidade 
de fazer um redesenho do PFE. A minha expectativa, 
a minha confiança é de que possamos e saibamos ser 
justos com o conjunto e a complexidade dos desafios 
do nosso País.

Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado 
Srªs e Srs. Senadores.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Parabéns pelo pronunciamento de V. 
Exª! Realmente, Senador Ricardo Ferraço, um novo 
pacto federativo, sem dúvida, é necessário e importan-
te. Tenho certeza de que esta Casa, com os Líderes, 
haverá de reencontrar esse equilíbrio.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Antes de chamar, pela Liderança do PT, 
o Senador Walter Pinheiro, a Mesa submete à votação 
o Requerimento nº 33, de 2012, do Senador Rober-
to Requião, que solicita licença para ausentar-se dos 
trabalhos da Casa, no período de 20 a 24 de fevereiro 
de 2012, para participar, na qualidade de membro do 
Parlamento do Mercosul, de reuniões da Mesa Diretora 
e da Comissão de Assuntos Políticos da Assembleia 
Eurolatinoamericana, Eurolat, a realizar-se nos dias 
21 a 23 de fevereiro de 2012, na cidade do México.

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

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – A Presidência cumprimenta rapidamen-
te os Deputados Federais João Magalhães e Antonio 
Andrade, que visitam esta Casa e estão conversando 

com o Senador Clésio de Andrade, certamente sobre 
eleições municipais.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pela ordem, Senador Sérgio Souza.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há, 
sobre a mesa, requerimento de voto de pesar pelo fa-
lecimento do Bispo D. Ladislau Biernaski. Eu solicita-
ria a V. Exª, se possível, a leitura desse requerimento 
nesta sessão.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Requeiro, nos termos regimentais, de 
acordo com as tradições desta Casa, as seguintes ho-
menagens de pesar pelo falecimento do Bispo Dioce-
sano de São José Dos Pinhais, Paraná, e Presidente 
da Comissão Pastoral da Terra, D. Ladislau Biernaski, 
ocorrido ontem, dia 13 de fevereiro.

Solicito a inserção em Ata de voto de profundo 
pesar, apresentação de condolências à Diocese de São 
José Dos Pinhais, Paraná, e à Confederação Nacional 
dos Bispos do Brasil.

É o seguinte o Requerimento na íntegra:

REQUERIMENTO Nº 43, DE 2012

Requeiro, nos termos regimentais, e de acordo 
com as tradições desta Casa, as seguintes homena-
gens de pesar pelo falecimento do bispo diocesano 
de São José dos Pinhais (Paraná) e Presidente da 
Comissão Pastoral da Terra Dom Ladislau Biernaski, 
ocorrido ontem, dia 13 de fevereiro.

Inserção em ata de Voto de Profundo Pesar;
Apresentação de Condolências à Diocese de São 

José dos Pinhais (PR);
Apresentação de condolências à Conferências Nacio-

nal dos Bispos do Brasil (CNBB).

Sala das Sessões, 14 de fevereiro de 2012. – Se-
nador Sérgio Souza

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O requerimento que acaba de ser lido 
vai à publicação.

Senador Sérgio, eu havia chamado o Senador 
Walter Pinheiro, pela Liderança do Partido dos Tra-
balhadores. Pergunto se V. Exª não quer, logo após o 
pronunciamento,...

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 
Pode ser. Sem problemas, Sr. Presidente. Muito obri-
gado.

Com a palavra o Senador Walter Pinheiro.
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O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs Senadores, telespectadores da TV Senado, antes 
de falar sobre a importante reunião que nós tivemos 
hoje nesta Casa, retomando de forma, eu diria, muito 
positiva os trabalhos, meu caro Senador Flexa Ribeiro; 
orientando, ao mesmo tempo, a nossa caminhada, que 
marca a volta dos trabalhos legislativos em um ano que 
promete ser difícil, por conta das eleições municipais, 
embora seja um ano em que o Senado apontará de-
safios, eu quero, antes disso, fazer um registro muito 
importante para todos nós.

Todo o Brasil acompanhou – e eu não tive opor-
tunidade, após o desfecho, de falar desta tribuna – a 
greve dos Policiais Militares da Bahia. Foi um episódio 
vivenciado, inclusive, meu caro Senador Benedito de 
Lira, pelo povo de Alagoas, do Maranhão, do Ceará. E, 
como em uma sequência, essa greve se estabeleceria 
no Estado do Rio de Janeiro, com assembleia marcada 
para o dia de hoje no Estado de Pernambuco.

Quero realçar aqui primeiramente a condução 
do Governador Jaques Wagner, que foi firme, mas 
não uma condução que pode ser tida como algo que 
ultrapasse a relação respeitosa. Com firmeza, mas, 
ao mesmo tempo, fazendo a defesa dos interesses do 
povo baiano, na busca de garantir bons serviços de 
segurança, mesmo com as dificuldades.

Foi diligente o Governador, diferentemente do 
que todo mundo tenta estabelecer, ao ligar para a 
Presidenta da República, para o Ministro da Justiça 
e para o Ministro da Defesa, para que tropas federais 
pudessem se instalar na Bahia, para garantir a segu-
rança da população.

Foi contundente o Governador, quando reafirmou 
a sua posição de negociação, uma vez que aquela as-
sociação, que conduzia o processo de ocupação da 
Assembleia Legislativa, havia protocolizado no Gover-
no, no mesmo instante de um disparar de uma greve, 
reivindicações cujo item central, o ponto principal da 
abertura de pauta, meu caro Senador Benedito de 
Lira, era exatamente a questão da anistia. É como se 
alguém dissesse: vou fazer uma greve, mas já estou 
discutindo o perdão por aquilo que pretendo fazer.

Na realidade, ao longo de todas as nossas vidas, 
nós fizemos greves em diversas áreas do serviço. A 
pauta de negociação de uma anistia ou o pagamento 
dos dias parados ou o abono das faltas era uma pauta 
que, geralmente, se estabelecia após o processo de 
negociação, quando os acordos, inclusive, eram fecha-
dos; quando as tratativas, de lado a lado, se encontra-
vam; quando tínhamos a mediação estabelecida. Então, 
colocava-se sobre a mesa a proposta dessa anistia.

O Governador deu uma contribuição, meu caro 
Benedito, meu caro Flexa Ribeiro, para o debate nacio-
nal, para que tenhamos, inclusive, a oportunidade de 
fazer esse debate sob a ótica da estrutura de segurança 
pública e não pontualmente. É claro que reconheceu o 
Governador Jaques Wagner a necessidade de melhoria 
dos salários. Tanto é verdade que o Governo do Esta-
do da Bahia está aportando recursos para o reajuste 
do funcionalismo como um todo – a inflação, 6,5%, e, 
nesse caso específico, a gratificação conhecida como 
GAP 4, ou as gratificações conhecidas como GAP 4 e 
GAP 5 –, reconhecendo a necessidade de majorar, de 
melhorar os salários. Mas nós não podemos concen-
trar ou direcionar todas as nossas baterias para uma 
questão de que só, e somente só, esse problema da 
segurança é salarial. É estrutural o problema.

O que acontece, meu caro Senador Ferraço, no 
interior do Espírito Santo, talvez não seja diferente do 
que acontece no interior da Bahia, no interior de Ala-
goas, no interior do Pará, no interior do Mato Grosso 
do Sul: o crime organizado tem-se deslocado para 
essas áreas exatamente porque sabe que o efetivo 
da polícia, no interior do Brasil, é sempre diminuto, é 
precário, faltam condições.

Então, esse é um debate que temos de fazer. Por 
que alguns bandidos optaram por, em vez de fazerem 
assaltos a grandes agências bancárias, fazerem hoje 
a caixas eletrônicas em pequenas cidades do interior? 
Exatamente pela facilidade, ou melhor, pela menor 
resistência que vão encontrar. É importante chamar a 
atenção. Este é um ponto que temos de discutir: como 
enfrentar as situações do crime organizado, agora ca-
pilarizado pelo País afora e utilizando o crack como 
moeda de negociação, atraindo os jovens, acabando 
vidas e até tirando vidas?

Portanto, é a estruturação desse sistema de segu-
rança. Também temos que dialogar com todo o arsenal 
de tecnologia que nós temos hoje. Eu insistido aqui, 
nesta Casa, para a questão de instalação de um cen-
tro de monitoração no País. O Brasil é um dos poucos 
países do mundo que não tem centro de monitoração 
e centro de emergência. O Rio de Janeiro fez um cen-
tro de emergência agora, ainda muito voltado para a 
capital, não tem a estrutura de polícia, que a estrutura 
de policia é estadual.

Nós trabalhamos isso no PPA, meu caro Senador 
Benedito, e a ideia é que para a Copa, principalmente 
– uma das exigências é essa –, já tenhamos a oportu-
nidade de instalar alguns centros de monitoração e de 
emergência com número único e buscando atender à 
população, em todos os aspectos: à saúde, no trânsito 
e, principalmente, na segurança.
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Como monitorar as ruas? Como fiscalizar? Como 
atuar? De que forma enxergar? A tecnologia hoje 
aponta caminhos diversos para que possamos seguir 
passo a passo a caminhada do crime organizado. 
Nesse particular, o Governador Jaques Wagner tem 
buscado fazer investimento. Está discutindo a ques-
tão do centro de emergência na Bahia, tem discutido 
o uso de tecnologia, a ampliação... Obviamente que 
é importante a construção de presídios, porém mais 
importante do que isto é você estruturar o sistema de 
segurança pública para o confronto, para o combate 
ao crime organizado. É claro que associado a isso, a 
própria questão de políticas públicas.

Então, eu quero aqui fechar esta parte deste meu 
pronunciamento, dizendo que foram dias terríveis para 
todos nós. Tensão... Eu diria, inclusive, até do ponto 
de vista pessoal – pude ver por várias vezes quando 
estive com o Governador –, que foi uma semana, Se-
nador Benedito, que eu quase fui e voltei a Salvador 
todos os dias para buscar, apoiar, estar junto...

Então, é importante que tiremos as lições desse 
processo de greve, que tiremos as lições desses mo-
mentos de tensões, que extraiamos desse momento, 
mais do que um arsenal de caça às bruxas, um arse-
nal que nos leve a corrigir os problemas, a atender as 
demandas, mas principalmente estruturar um sistema 
de segurança pública.

Como disse hoje a Presidenta Dilma, em relação 
ao serviço público, ela fará todo esforço para que o 
serviço público seja de qualidade para todo e qualquer 
cidadão. Então, o Governador deu essa contribuição.

Meu pai sempre dizia: “Quando a barba do vi-
zinho arder, põe a sua de molho”. A gente aprendeu 
no próprio lombo. E isso serviu para que, com esse 
aprendizado, o Governador Sérgio Cabral e o Gover-
nador Eduardo Campos pudessem ter tranquilidade.

Agora não nos convençamos de que essas coisas 
vão parar aí ou que estacionem nesse lugar. De jeito 
nenhum! Agora é mais importante que, antecipando-
-se a essas questões, abramos aqui, de uma vez por 
todas – e foi este o motivo da reunião hoje, uma das 
pautas levantadas pelo Presidente José Sarney: que 
este tema possa ser um tema também discutido nesta 
Casa, pelos governos estaduais, por esta Casa, pela 
sociedade, para que a gente vá encontrando caminhos 
e alternativas para enfrentarmos esse problema da 
segurança e colocá-lo no mesmo patamar das ques-
tões principais de políticas públicas para o nosso País.

Um aparte ao Senador Benedito de Lira.
O Sr. Benedito de Lira (Bloco/PP – AL) – V. 

Exª traz, na tarde de hoje, um assunto que realmen-
te é hoje visível no Brasil inteiro. O meu Estado, por 
exemplo, que é o penúltimo Estado da Federação, é 

tido hoje como o mais violento do Brasil, porque, na 
verdade, o crime organizado no País tem tido opor-
tunidade de faz o que quer e entende. E as nossas 
polícias, muitas vezes, estão desestruturadas, com 
um efetivo que não corresponde exatamente ao cres-
cimento dos grandes centros urbanos e dos Estados 
brasileiros. A segurança publica hoje, na minha visão, 
não é um assunto restrito à responsabilidade dos Es-
tados. Deve ser uma ação compartilhada entre Estado, 
Governo Federal e Municípios. Nós temos hoje, como 
diz bem V. Exª, esses centros de monitoramento, cuja 
instalação é necessária neste País, porque a tecno-
logia hoje vai ajudar muito nisso. Então é preciso que 
tenhamos essa compreensão. V. Exª se referiu bem 
à fala do Presidente Sarney: este é um assunto que 
não deve ficar restrito aos Estados, deve passar por 
esta Casa. Infelizmente, o direito de greve neste País 
ainda não está regulamentado. É uma coisa terrível. 
Além do mais, quando se faz uma greve como a que 
foi feita no Rio de Janeiro, no ano passado, a revolta, 
o motim dos bombeiros e soldados do Rio de Janeiro, 
logo se deu a anistia. Agora, tivemos a oportunidade 
de ler, através da imprensa, que também os policias 
da Bahia estavam requerendo a anistia, o perdão da-
quilo que estavam praticando, que não era exatamente 
ação de greve, mas muitas vezes ação de desordem, 
de terrorismo, de bandidagem. E esta Casa e nem o 
Congresso Nacional não podem compartilhar com 
isso. Então é preciso que haja essa compreensão. O 
tema é realmente complicado, é preciso que esta Casa 
se debruce em cima dele; o Congresso Nacional não 
pode se omitir a isso, para que a gente possa, numa 
parceria entre Estados, Governo Federal e Municípios, 
encontrar caminhos para minimizar essa dificuldade, 
melhorar a qualidade do trabalho e, logicamente, do 
salário do policial. Nós reconhecemos isso. Agora, é 
preciso que haja uma ação também do Governo Fede-
ral e espero que a Presidenta Dilma vá, por intermé-
dio do Ministério da Justiça, exatamente começando 
a se debruçar sobre esse problema para analisá-lo. 
E amanhã, no mutirão, possamos encontrar os cami-
nhos para minimizar essa dificuldade. Por isso quero 
cumprimentar V. Exª e cumprimentar o Governador da 
Bahia, que teve muita serenidade, muita força, muito 
equilíbrio para tratar daquele assunto que realmente 
chamou a atenção do Brasil, e particularmente da Re-
gião Nordeste. O meu Estado já estava fervilhando por 
conta, exatamente, daquilo que estava acontecendo 
na Bahia. Graças a Deus, já teve o primeiro contato 
do governador com os comandos das Associações da 
Polícia Militar de Alagoas. Espero que nós encontre-
mos os caminhos para também evitar uma greve da 
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Polícia Militar de Alagoas. Quero cumprimentar V. Exª 
pelo seu pronunciamento.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Muito obrigado, Senador Benedito de Lira.

Senador Waldemir Moka, até fazendo essa ponte 
entre o que foi essa questão da greve e o que nós fize-
mos no dia de hoje nesta Casa, a importante reunião 
que nós travamos aqui com os Líderes.

Dois pontos importantes foram apontados: o pri-
meiro deles, reafirmando o desejo de diversos Sena-
dores, nosso, inclusive, da Bancada do Partido dos 
Trabalhadores, para o debate sobre a questão do novo 
pacto federativo. Importantíssimo esse assunto. É aí 
entra, meu caro Moka, a distribuição dos recursos lá 
para ponta, lá para o lugar mais distante; é uma ques-
tão que envolve a distribuição dos recursos do FPE 
(Fundo de Participação dos Estados); o ICMS na im-
portação; o ICMS na origem, no destino; a forma de 
como vamos tratar o comércio eletrônico. Portanto, 
discutir essas coisas de maneira a priorizá-las nesta 
Casa e discutir com as comissões, com a Comissão 
que V. Exª preside, por exemplo, a Comissão do De-
senvolvimento Regional; discutir com a Comissão de 
Constituição e Justiça e discutir com a Comissão de 
Assuntos Econômicos.

Portanto, o que nós aprovamos hoje foi a junção 
dessas três Comissões. Aí se abrirá o debate para que 
a gente tenha oportunidade de fazer uma discussão 
e construir aqui, a partir de Senadores e Senadoras, 
o caminho para essa nova pactuação, sem prejudicar 
ninguém. Fazermos o debate sobre os royalties. Eu 
tenho plena clareza de que o projeto sobre o royalty
do petróleo deve voltar para o Senado. Se houvesse 
tanto acordo assim na Câmara, esse projeto teria sido 
apreciado no ano passado. Não o foi. Então, é bem pro-
vável que ele receba emendas. Há, também, o debate 
sobre os royalties do setor mineral, que é importante 
que os discutamos nesta Casa.

Então, esse foi um ponto para o qual, desde 
o início desta Legislatura, estávamos chamando a 
atenção: fazer essa pactuação, colocar aqui a repre-
sentação dos Estados e Municípios, que nós também 
representamos, para que tenham oportunidade de fa-
zer a discussão sobre essa distribuição de recursos, 
levando em consideração o próprio programa que a 
Presidenta da República apresentou e que hoje, de 
forma soberba e muito bem, ela teve oportunidade 
de fazer a ligação entre o que é investimento nessas 
áreas do chamado crescimento econômico, do inves-
timento local, da geração de renda sem se descuidar 
das questões sociais.

Portanto, essa discussão de hoje foi muito im-
portante nesta Casa. Nós vamos priorizar esse tema. 

Teremos aqui um período para fazer esse debate, o 
debate sobre a questão do ICMS da importação. Está 
ali pressionado o Espírito Santo e aparecem outros 
Estados reclamando. Nada melhor do que mediar en-
tre os Estados, construir uma proposta que enxergue 
a situação, principalmente no que diz respeito à de-
sindustrialização do Brasil, que a gente aponte para 
um caminho sem ferir, ainda que momentaneamente... 
Não dá para fazer de forma abrupta.

Esse debate é importante a gente travá-lo. Aliás, 
quero chamar a atenção, porque este ponto faltou no 
debate sobre a questão dos royalties: entender como 
você pode fazer algo um pouco a longo prazo, ir fazen-
do o processo das transferências. Então, é importante 
que nós tenhamos essa cautela. Ao mesmo tempo da 
cautela deve haver o tempo da ação: fazer o debate, 
chamar prefeitos, governadores, interessados. Vamos 
ter até 31 de dezembro para aprovar o FPE. Temos de 
discutir um novo FPM. Temos de discutir o comércio 
eletrônico, que acontece em cada cidade. Mesmo tendo 
lojas físicas instaladas em cada cidade, o comércio é 
eletrônico. Essa é uma forma de burla, isso tira recursos 
de cada local neste País. Portanto, o Senado marca 
um tento importante nesta etapa que iniciamos agora.

O Senador Magno Malta e, depois, o Senador 
Sérgio.

O Sr. Magno Malta (PR – ES) – Senador Pinheiro, 
quero parabenizá-lo pelo pronunciamento bem-vindo. 
É um pronunciamento que converge interesses, um 
pronunciamento lúcido que corrige injustiças. Em boa 
hora, V. Exª se torna Líder do partido do Governo. Já 
tive oportunidade de dizer, quinta-feira, na tribuna, que, 
em boa hora, V. Exª se tornou Líder do Governo. Nós, 
do Espírito Santo, agradecemos muito a sua lucidez. 
Nós contamos com a sua lucidez como aliada nossa 
no processo dos royalties, de que V. Exª acaba de fa-
lar. V. Exª tinha proposta mais lúcida. Eu não sei se foi 
V. Exª que usou a expressão – eu acho que foi V. Exª, 
pois V. Exª também gosta destas tiradas – de que não é 
preciso matar a pessoa para querer ficar com a camisa 
dela. E o que estavam fazendo conosco é o seguinte: 
vamos tomar a camisa, mas vamos enterrar primeiro. 
Todo mundo começa a ganhar a partir de 2015; parece 
que o Governo começa a entender a proposta lúcida 
de V. Exª e se arrepende de não tê-la feito. V. Exª fala 
que precisamos, de fato – e é essa junção das três 
comissões -, discutir o pacto federativo. Há distorções 
muito grosseiras. Por exemplo, no Fundo de Partici-
pação dos Estados, o Maranhão recebe 17%; o Es-
pírito Santo recebe 5%. Ora, e como nos sangrar nos 
royalties, que é aquilo que nos pertence, para dividir 
com um Estado que tem 12% a mais do que nós, na 
distribuição do Fundo de Participação dos Estados? 
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Eu estou citando um caso só. V. Exª sabe que o Fundo 
de Participação dos Estados da Bahia, o seu Estado, 
também é ínfimo diante de alguns outros Estados. 

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – É 
um dos maiores.

O Sr. Magno Malta (PR – ES) – É uma coisa ab-
surdíssima! Então, com a sua lucidez, o Brasil agradece. 
A sua lucidez vai arrumar mais ainda; não vai desar-
rumar o pacto federativo e vai ajudar a arrumar muito 
mais. Hão que agradecer os Estados e os Municípios. 
Espero que a Confederação dos Municípios do Brasil, já 
neste momento, lhe tenha uma gratidão por convergir, 
assim como os Estados – aqui eu falo em meu nome 
e também em nome do Rio, embora não esteja autori-
zado – na questão dos royalties, como V. Exª entende. 
Está aí pipocando vazamento por tudo que é lado nos 
Estados produtores, e há que se responder por isso. 
Quem responderá, visto que a responsabilidade é só 
de quem extrai, porque quem leva parte dos royalties
não terá responsabilidade em resolver esses proble-
mas que estão acontecendo? Dessa maneira, quero 
lhe parabenizar e agradecer. Mais uma vez, como cida-
dão brasileiro e cidadão do Estado do Espírito Santo, 
onde criamos os nossos filhos e que vivemos, no ano 
passado, uma apreensão muito grande, porque vimos, 
de uma forma atabalhoada, atropelar-se um processo 
em que a riqueza iria desarrumar a Nação ao invés de 
convergir para uma arrumação melhor, como a de que 
nós estamos precisando e que V. Exª está propondo.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Senador Sérgio, após o aparte de V. Exª, encerrarei.

O Sr. Sérgio Souza (Bloco/PMDB – PR) – Se-
nador Walter, quero parabenizar V. Exª pela iniciativa 
de trazer hoje à tribuna da Casa as discussões no que 
diz respeito ao pacto federativo. V. Exª tem absoluta 
razão. O Senado Federal, o Congresso Nacional não 
se furtará de discutir esse tema neste ano, mesmo 
que seja um ano, Senador Magno Malta, de eleição, 
o que restringe a atividade e a atuação do parlamen-
tar. Nós temos que debater principalmente o FPE. O 
FPE tem um marco agora para o final do ano, como V. 
Exª colocou. Preocupado com isso, eu sugeri à Mesa 
do Congresso Nacional, através de um requerimento, 
que nós formássemos uma comissão mista de parla-
mentares, Senadores e Deputados, para analisar um 
anteprojeto, o mais rápido possível, no que diz respei-
to ao FPE, porque, se nós não fizermos dessa forma, 
vão tramitar projetos na Câmara, vão tramitar projetos 
aqui no Senado Federal, daqui vai lá, de lá vai vir para 
cá, vai passar o ano, vai chegar dezembro e não te-
remos ainda uma legislação sobre o FPE que venha 
a atender todos os Estados da Federação. Obrigado 
pelo aparte, Senador.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Obrigado, Senador Sérgio.

Senador Moka, creio que demos o passo que era 
o correto e o possível: juntar as comissões, escutar, 
permitir a participação, trazer governadores, prefeitos, 
gente da sociedade e até, eu diria, técnicos nessa área 
do Governo, inclusive, para que aqui tenhamos a opor-
tunidade de produzir não só o FPE, o FPM, o ICMS da 
importação, mas também de construir verdadeiramente 
essa nossa caminhada de um novo pacto federativo 
para ir ao encontro daquilo que o nosso Governo tanto 
tem alardeado, pregado

E eu diria que, até mesmo nas dificuldades da 
crise internacional, nosso Governo tem conseguido 
cumprir: ajudar e apoiar que o serviço público chegue 
a todos os lugares do Brasil e, ao mesmo tempo, pro-
mover o desenvolvimento local, com inclusão, geração 
de renda, com geração de trabalho. É dessa forma que 
vamos enfrentar a crise e continuar botando nosso País 
para crescer com a inclusão da nossa gente.

Era isso. Muito obrigado, Senador.
O SR. MAGNO MALTA (PR – ES) – Pela ordem, 

Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Pela ordem, Senador…
O SR. MAGNO MALTA (PR – ES) – Fui eu quem 

pedi, Sr. Presidente. Eu pedi pela ordem primeiro.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Pois não. Pela ordem, V. Exª.
O SR. MAGNO MALTA (PR – ES. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero 
fazer o registro de que hoje, às 14:30 horas, tivemos 
uma reunião no meu gabinete, uma reunião da Frente 
da Família, em tomamos algumas deliberações, uma 
vez que fomos avisados. Nós, da Frente da Família, 
que enfrentamos de forma muito convicta e somos de 
uma forma convicta contra a prática do aborto, contra 
o assassinato de inocentes, estamos fazendo uma 
nota de desagrado e descontentamento contra o pro-
nunciamento da nova Ministra e a sua postura face à 
legalização do aborto no Brasil, ela que está indo à 
ONU falar sobre o aborto em um país cristão em que 
95% das pessoas são contra o aborto, contra a morte 
de inocentes. 

Nós, da Frente da Família, que fazemos esse en-
frentamento, nos reunimos hoje para nos posicionar, 
até porque, do segundo turno das eleições, temos um 
documento assinado pela Presidente da República, 
documento que eu acompanhei, assim como o Sena-
dor Walter Pinheiro, Gilmar Machado, Everaldo e uma 
série de outros Parlamentares e de líderes religiosos 
do Brasil. 
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No segundo ponto do documento, a Presidente 
Dilma diz: “Pessoalmente sou contra o aborto e, se 
Presidente for, no meu governo nada acontecerá da-
quilo que já tem acontecido.” O que já aconteceu foi o 
aborto da gravidez indesejada, num decreto assinado 
pelo Serra, quando Ministro da Saúde, no Governo Fer-
nando Henrique Cardoso. E agora vem uma Ministra 
que vai fazer uma luta – aliás, essa história de fazer 
luta, de enfrentar a sociedade é uma coisa que está 
virando moda – para legalizar o aborto. 

Eu quero avisar que nós estamos fazendo esse 
documento, pedindo uma audiência à Presidente da 
República. Não falaremos com interlocutor, até porque, 
nessa reunião, nós decidimos também que o Sr. Gilberto 
Carvalho não é interlocutor. Nós não o reconhecemos. 
Ontem, ele marcou uma reunião para amanhã, às 10 
horas, e está convidando um por um os Parlamentares 
evangélicos; só não ligou para mim.

Mas só para avisar para ele que ninguém vai. Se 
quiser falar conosco, ele que venha aqui. Essa histó-
ria da cadeira alta e do salto, desça, rapazinho, daí. E 
se quiser falar é aqui, porque nós somos esse povo 
desavisado, de visão de mundo muito pequenininha, 
mente pequena, mente atabalhoada. Para falar com 
um intelectual como ele, ele que venha aqui, não é, 
Romero? Ele tem que vir aqui, esse rapazinho.

Foi isso que nós decidimos. Amanhã, às 10 ho-
ras da manhã, a Frente Parlamentar Evangélica vai se 
reunir. O Presidente João Campos, que é um Depu-
tado Federal, os Deputados Federais e eu estaremos 
lá. Espero que o Crivella esteja também, que é Se-
nador, para nós deliberarmos enquanto evangélicos, 
gente de mente oca, gente que só serve para pagar 
imposto e ser manobrada em época de eleição, por-
que em época de eleição nós viramos a moça bonita: 
eles querem namorar, beijar na boca, ir à nossa casa. 
Depois que a eleição passa, querem nos encontrar no 
escuro, têm vergonha de ir ao shopping, só querem 
nos encontrar no motel.

Me engana que eu gosto, campeão!
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Com a palavra o Senador Sérgio Souza.
Peço a V. Exª que faça o encaminhamento do 

requerimento para que eu possa colocá-lo em vota-
ção, Senador.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 
Era sobre isso mesmo, Excelência.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Por favor.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o requerimento que foi lido há pouco pela Mesa, eu 
encaminho, no sentido de que seja feito esse voto de 

profundo pesar em razão do falecimento do Bispo Dio-
cesano de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, e 
Presidente da Comissão Pastoral da Terra Dom Ladislau 
Biernaski, ocorrido ontem, dia 13 de fevereiro de 2012.

Dom Ladislau marcou seu ministério episcopal 
pela dedicação à Pastoral e ao povo. Era conhecido 
por seu profundo envolvimento com os movimentos 
sociais e atuação marcada na defesa dos excluídos e 
marginalizados da sociedade.

Foi ordenado padre em julho de 1963, em Curi-
tiba, e participou ativamente da formação de novos 
padres. Recebeu a sagração episcopal em 1979, em 
Roma, foi Bispo auxiliar na arquidiocese de Curitiba 
e, em 2006, nomeado Bispo da Diocese de São José 
dos Pinhais, ficando responsável por 14 Municípios.

Em nome da CNBB, Dom Ladislau acompanhou 
diversas pastorais sociais no Brasil, entre elas a Pas-
toral Operária, a Pastoral Carcerária, a Pastoral do 
Menor e a Comissão Pastoral da Terra, desta última 
sendo o seu presidente.

À Diocese de São José dos Pinhais, à CNBB e 
aos familiares de Dom Ladislau encaminho, Sr. Presi-
dente, este voto de pesar, rogando a Deus que dê o 
conforto necessário nesta hora de profunda dor.

Era o encaminhamento, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Requerimento do Senador Sérgio Souza.

REQUERIMENTO Nº 43, DE 2012, SOLI-
CITANDO HOMENAGENS DE PESAR PELO 
FALECIMENTO DO BISPO DOM LADISLAU 
BIERNASKI.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Em votação.

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

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Ainda na a mesa...
Em votação o Requerimento nº 34, de 2012, do 

Senador Jorge Viana que solicita autorização para de-
sempenhar missão oficial no exterior no 6º Fórum Mun-
dial da Água, a convite da Agência Nacional de Águas 
(ANA), organizado pelo Conselho Mundial da Água e 
pelo Governo da França, a ser realizado no período de 
12 a 17 de março de 2012, em Marselha, na França.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Por último... Ainda temos mais um.
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Em votação o Requerimento nº 42, de 2012, do
Senador Aloysio Nunes que solicita autorização para 
desempenhar missão oficial no exterior no 6º Fórum 
Mundial da Água, a convite da Agência Nacional de 
Águas (ANA), organizado pelo Conselho Mundial da 
Água e pelo Governo da França, a ser realizado no 
período de 12 a 17 de março de 2012, em Marselha, 
na França.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Sobre a mesa, requerimentos que 
serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 44, DE 2012

Nos termos do artigo 218, inciso II, do Regimento 
Interno do Senado Federal, requeiro a apresentação de 
VOTO DE PESAR aos familiares de MARCELO DINO 
FONSECA, falecido no dia 14 de fevereiro de 2012.

Justificação

Gostaria de me solidarizar à família do presi-
dente da EMBRATUR, Flávio Dino, que perdeu o filho 
caçula, Marcelo Dino, nesta sexta-feira, dia 14 de fe-
vereiro. Marcelo faleceu com apenas 13 anos de ida-
de. Ele sofreu uma crise de asma, foi medicado, mas 
infelizmente teve uma parada cardíaca e não resistiu. 
Meus pêsames a todos os familiares e amigos de Mar-
celo, ao Flávio Dino, que nesse momento deve estar 
sentindo uma dor irreparável, que nenhum pai jamais 
gostaria de sentir.

Flávio Dino é advogado, ex-magistrado e pro-
fessor de direito. Em 2006 foi eleito deputado federal 
pelo Maranhão, exercendo seu mandato até 2011. 
Atualmente é presidente da Empresa Brasileira de 
Turismo (Embratur).

Em 2008, Flávio Dino foi candidato a prefeito de 
São Luís (MA) pela Coligação Unidade Popular, sen-
do derrotado no segundo turno pelo ex-governador 
João Castello, do PSDB. E em 2010 foi candidato ao 
governo do Maranhão pela coligação Muda Maranhão, 
quando obteve 859.402 votos, representando 29,49% 
do eleitorado.

Portanto, neste momento, quero levar minhas con-
dolências ao Flávio Dino e a todos os seus familiares 
pelo triste acontecimento. Que Deus lhes proporcione 
o conforto para suportar este momento de dor.

Sala das Sessões, em de fevereiro de 2012. – 
Senador Humberto Costa.

REQUERIMENTO Nº 45, DE 2012-SF

Requeiro, nos termos regimentais, apresentação 
de condolências ao ex-Deputado Federal Flávio Dino, 
atual Presidente da EMBRATUR, e à professora da 
Universidade de Brasília, Adriana Fonseca, em virtude 
do falecimento de seu filho Marcelo Dino Fonseca de 
Castro e Costa, ocorrido no dia de hoje, na cidade de 
Brasília, Distrito Federal.

Justificação

O trágico falecimento do jovem Marcelo Dino 
Fonseca de Castro e Costa, 13 anos, estudante do 
colégio Marista, que sofreu uma crise de asma, que 
levou a uma parada cardíaca, figura promissora da ju-
ventude brasiliense, chocou a população de Brasília e 
do Maranhão e abalou profundamente sua família, em 
que se destaca, pelo importante trabalho realizado em 
defesa das lutas dos trabalhadores, o Presidente da 
Embratur Flávio Dino, ex-Juiz e ex-Deputado Federal 
pelo Maranhão.

Ao apresentar suas condolências à família, o Se-
nado Federal se junta à sincera manifestação de pesar 
de toda a sociedade brasileira por sua enorme perda.

Sala das Sessões, 2012. – Senador Inácio Ar-
ruda.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência encaminhará os votos 
solicitados.

Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 46, DE 2012

Nos termos do art. 119 do Regimento Interno, re-
queiro dispensa do parecer da Comissão de Assuntos 
Econômicos – CAE, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 237, de 2008, de minha autoria, que dá nova 
redação ao inciso II do art. 14 da Lei nº 10.893, de 18 
de julho de 2004, para isentar do Adicional ao Frete 
para a Renovação da Marinha Mercante defensivos e 
fertilizantes e suas matérias-primas, por encontrar-se 
esgotado o prazo daquela Comissão, conforme disci-
plina o art. 118 e 126, ambos do RISF, e não há motivo 
de suspensão de sua tramitação com base nos §§ 3º 
e 4º do art. 118, combinado com os incisos II, III, V e 
XII do art. 90 ambos do RISF.

Justificação

O Projeto de Lei do Senado nº 237, de 2008, de 
minha autoria, foi distribuídos às Comissões de Assun-
tos Econômicos – CAE, de Desenvolvimento Regional 
e Turismo – CDR e de Infraestrutura – CI. 
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Aprovado parecer pela CDR a proposição foi en-
caminhada para exame a CAE em 7 de julho de 2010 
e distribuído ao senador Eduardo Suplicy para relatar 
em 14 de julho de 2010.

Em 21 de dezembro de 2010 foi a matéria de-
volvida pela Comissão à Coordenação Legislativa do 
Senado em cumprimento ao disposto do art. 332 do 
Regimento Interno.

Foi decidido pela Coordenação Legislativa do 
Senado nos termos dos incisos do art. 332 do Re-
gimento Interno e do Ato nº 4, de 2010, da Mesa do 
Senado Federal, o prosseguimento da tramitação da 
proposição com retorno ao exame da CAE em 14 de 
janeiro de 2011.

Novamente a proposição foi distribuída ao senador 
Eduardo Suplicy em 4 de março de 2011, o qual até a 
presente data não apresentou relatório sobre a matéria.

Determina o inciso II, do art. 118, o prazo de 15 
dias úteis para a Comissão de Assuntos Econômicos, 
entre outras comissões, examinar as matérias que lhe 
forem submetidas. 

Prevê o § 2, do art. 118 do RISF, a prorrogação 
por igual período caso o parecer não possa ser proferi-
do no prazo regulamentar, desde que o Presidente da 
comissão envie à Mesa comunicação escrita com esse 
intuito. Prorrogações adicionais, entretanto, requerem 
deliberação do Plenário. Além do mais, o § 4º estipula 
que o prazo em questão será suspenso durante o pe-
ríodo necessário para realizar audiências públicas com 
entidades da sociedade civil, para convocar Ministros 
de Estado ou titulares de órgãos diretamente subordi-
nados à Presidência da República para prestar infor-
mações sobre assuntos inerentes a suas atribuições, 
para solicitar depoimento de autoridade ou cidadão e 
para realizar diligência. 

Cabe destacar, no entanto, que a tramitação do 
PLS. 237/08, não registra nenhuma situação similar 
àquelas ora discriminadas, justificando a aprovação 
do presente requerimento.

Sala das Sessões,  – Senadora Kátia Abreu.

REQUERIMENTO Nº 47, DE 2012

Requeiro, nos termos do Artigo 255, II, c, 12, 
do Regimento Interno do Senado Federal, que o Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 87, de 2011, que “altera a 
redação do § 1º do art. 6º da Lei nº 10.826, de 22 de 
dezembro de 2003, que dispõe sobre registro, posse 
e comercialização de armas de fogo e munição, so-
bre o Sistema Nacional de Armas – SINARM, define 
crimes e dá outras providências”, seja encaminha-
do ao exame da Comissão de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa, por estar no âmbito da sua 
competência.

Justificação

A partir do Estatuto do Desarmamento elaborado 
em 2003, foi instituída a Campanha do Desarmamento, 
que juntamente com um amplo debate com a sociedade 
civil organizada trouxe o debate acerca da presença 
de armas na população o que levou, indiretamente, a 
uma reflexão sobre a expansão da concessão de porte 
de armas para outras categorias além das elencadas 
no art. 144 da Constituição da República.

Segundo dados do Ministério da Justiça, a cam-
panha resultou na entrega de 443.719 armas de fogo, 
que foram destruídas pelo Comando do Exército, nú-
mero que constatou o sucesso da campanha, que tinha 
por meta recolher 80 mil armas, com ampliação desta 
meta para 200 mil até dezembro de 2004.

Recentemente, com a tragédia ocorrida em Re-
alengo/RJ, o Poder Executivo reforçou o debate sobre 
o desarmamento com vistas a reduzir os alarmantes 
índices de homicídios e crimes violentos cometidos 
com o emprego de arma de fogo.

Assim, o tema do desarmamento e concessão 
de porte de armas vem, desde 2003, se constituindo 
uma política pública de amplo contato com organiza-
ções de direitos humanos que atuam desde o recolhi-
mento até em pesquisas sobre o tema. Desta forma, 
quaisquer eventuais ampliações na concessão deve 
passar por um debate com a sociedade civil, visto se 
tratar de política de estado.

Como é um tema com amplo reflexo em política 
pública que foi instituída há oito anos, e se constituiu 
uma ação de combate à violência, muito importante 
se faz a análise pela Comissão de Direitos Humanos 
com vistas a fortalecer a proposta e fazer o necessário 
cotejo com estudiosos e organizações não governa-
mentais que se especializaram no tema.

Sala das Sessões, de novembro de 2011. – Se-
nador Randolfe Rodrigues.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Os requerimentos que acabam de ser 
lidos serão incluídos em Ordem do Dia oportunamente.

Na sequência, o próximo orador inscrito é o Se-
nador Benedito de Lira.

V. Exª tem a palavra.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na tarde 
de hoje vou tratar de um assunto que reputo da maior 
relevância para o desenvolvimento deste País. Na ver-
dade, temos pago um preço muito alto, principalmente 
os que vivem do agronegócio nacional.

Sr. Presidente, somos reconhecidos hoje, pelo 
mundo, e particularmente pelo Fundo Monetário Inter-
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nacional, como a sexta economia do mundo, superando 
a Grã-Bretanha e atrás apenas dos Estados Unidos, 
China, Japão, Alemanha e França. No entanto, deve-
mos reconhecer que existem inúmeras restrições ao 
desenvolvimento brasileiro. Uma delas é a precarieda-
de da nossa infraestrutura. Energia, comunicações e 
transportes encontram-se muito abaixo do aceitável.

Em termos de transportes, centro da minha aten-
ção neste pronunciamento, houve, a partir da década de 
60, opção preferencial pelas rodovias em detrimento de 
ferrovias e hidrovias. A despeito de algumas mudanças 
nesse quadro, é inegável que o transporte brasileiro 
depende fundamentalmente de rodovias. 

Segundo a Confederação Nacional de Transpor-
tes, 61,1% das cargas e 96% dos passageiros são 
transportados por rodovias. Segundo o Relatório Pes-
quisa CNT de Rodovias 2011, as rodovias são o princi-
pal meio transportador das riquezas do País. Pode-se 
dizer que quase a totalidade dos produtos consumi-
dos no nosso País passa, em algum momento, pelas 
rodovias brasileiras. Infelizmente, o foco do transpor-
te rodoviário não foi acompanhado pela construção e 
manutenção adequada das estradas. Se isso poderia 
ser menos sentido durante a chamada década perdi-
da de 1980, agora que o Brasil voltou a ser percebido 
como ator relevante no cenário internacional, parece 
cristalina a necessidade de grandes investimentos em 
nossas estradas. 

Somos referência em termos mundiais, mas se 
não queremos que isso seja algo efêmero, é preciso 
investir de modo consistente e continuado em nos-
sas rodovias. Lamentavelmente, estamos ainda muito 
aquém do mínimo necessário.

De acordo com o Fórum Econômico Mundial, 
em relatório recente, de 2011, falta ao Brasil adequa-
da infraestrutura de transportes. Segundo o informe, 
o País investiu apenas 0,23% do PIB no setor. Os ou-
tros países do Bric – Rússia, Índia e China – investem 
entre 7% a 10% do PIB no mesmo setor, no mesmo 
sistema rodoviário. Em outras palavras, investimos 
muito menos do que os outros países emergentes da 
economia mundial. 

Recorrendo novamente ao relatório da CNT, ali 
podemos ler que:

Ao se comparar a malha brasileira com 
a de outros países de grandes dimensões, em 
desenvolvimento ou desenvolvidos, como Chi-
na, Rússia, Estados Unidos, Canadá, Austrália, 
Índia, Argentina e México, percebe-se a sua 
escassez. A densidade da malha rodoviária 
do Brasil, medida pelo número de quilômetros 
de infraestrutura existente dividido pela área 
do País, foi a segunda menor entre os países 

avaliados, 42,2 vezes menor que a da Índia, 
ganhando apenas da Argentina por uma dife-
rença irrisória.

Em outras palavras, Sr. Presidente, além de ruim, 
são malcuidadas. A nossa malha é pequena e inferior 
ao necessário para o País. Segundo avaliação da ANTT 
(Agência Nacional de Transportes Terrestres), a preca-
riedade é assustadora. Segundo Bernardo Figueiredo, 
diretor da Agência, em declaração ao jornal O Globo:

O País está diante da possibilidade de 
um apagão logístico. Mas a logística não pode 
ser vista só pela lógica de obra e sim pelo 
desempenho do transporte. Não se resolve o 
problema logístico transigindo com a boa forma 
de fazer. Chegamos ao limite da gambiarra.

O relatório da Confederação Nacional do Trans-
porte, já citado, traz um retrato em que podemos con-
firmar a gravidade da situação: uma gambiarra que 
não dá mais conta do recado.

Vejamos alguns números da pesquisa. Em relação 
ao pavimento, 48% da extensão pesquisada apresen-
tam algum tipo de problema. Em relação à sinalização, 
57% da extensão pesquisada apresentam algum de 
problema, 14% possuem placas total ou parcialmente 
cobertas pelo mato, 33% das rodovias pesquisadas 
possuem placas desgastadas ou totalmente ilegíveis, 
28% não possuem placas de limite de velocidade e 
35% não possuem placas de indicação. 

O que significa isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores? Significa, exatamente, a precariedade do 
transporte rodoviário através da nossa malha viária. 
Significa, sem dúvida alguma, o grande número de 
acidentes, com cargas pesadas, com carros pesados, 
e também o grande número de mortes nas estradas, 
porque, realmente, nós não temos aquilo que é funda-
mental para orientar o condutor da carga ou o condutor 
de pessoas, que é a sinalização na horizontal e muito 
menos na vertical. Daí, Sr. Presidente, a necessidade 
de uma reanálise, de uma reengenharia no sistema ro-
doviário brasileiro, porque, infelizmente, um país com a 
extensão do nosso, com a ferrovia que nós tínhamos, 
com a capacidade de navegação nos rios brasileiros, 
em 1960, para atender as exigências das montadoras 
que vieram para este País, o Brasil fez a opção pelo 
sistema rodoviário.

Daí, Sr. Presidente, nossa preocupação no que diz 
respeito às estradas brasileiras em diversos Estados. 
Com imparcialidade, as mais precárias, as mais ruins, 
as intransitáveis, as imprestáveis estão localizadas nas 
regiões mais pobres do País, ou seja, no Norte e no 
Nordeste brasileiro.
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Em relação à chamada geometria da pista, 42% 
da extensão pesquisada não possui acostamento. Vejam 
os Srs. Senadores o perigo: não há acostamento em 
42% da extensão pesquisada, milhares e milhares de 
quilômetros não têm acostamento. Em uma quebradei-
ra de carro ou um acidente, os acidentes se sucedem 
naquela mesma via.

E em relação aos acostamentos, aos chamados 
pontos críticos – ou seja, aqueles que representam 
risco considerável ou potencial para os usuários das 
rodovias, comprometendo as condições de seguran-
ça no tráfego de veículos, tais como buracos grandes, 
erosão na pista, pontes caídas e quedas de barreiras 
–, houve uma piora no quadro, passando de 109 ocor-
rências, em 2010, para 219, em 2011.

É de se destacar, também, que as estradas con-
cedidas à iniciativa privada estão em melhor estado do 
que aquelas sob gestão pública. Estradas concessio-
nadas têm um índice de 87% de ótimo/bom, enquanto 
para as administradas diretamente pelo Poder Público 
o índice é de apenas 34%.

Também é preciso observar a enorme discre-
pância das rodovias em termos regionais. Das vinte 
melhores rodovias, apenas uma não está no Estado 
de São Paulo. A primeira fora das regiões Sul ou Su-
deste a surgir no ranking é a Fortaleza-Natal, apenas 
em 24º. Entre as 50 melhores, apenas oito estão no 
Nordeste e nenhuma na região Norte.

Sr. Presidente, volto agora para o meu Estado, 
Alagoas. A situação é crítica. Apenas 40,2% são con-
sideradas ótimas ou boas, enquanto o restante, 59,8%, 
são regulares ou ruins. Um quarto da superfície do 
pavimento está desgastada, enquanto a quinta parte 
tem trincas ou afundamentos. Há, ainda, 27% com a 
pintura das faixas desgastada ou inexistente. Além 
disso, 62% da sinalização está em estado regular, 
ruim ou péssimo.

O resultado é o infame Custo Brasil, isto é, a di-
minuição da competitividade brasileira, quando com-
parada ao restante do mundo. É um sobrepreço que 
os produtos brasileiros pagam em razão da ineficiência 
das nossas rodovias.

O caso do transporte de soja é emblemático. No 
Brasil, é 3,7 vezes mais caro do que na Argentina e 
4,3 vezes mais caro do que nos Estados Unidos. O 
mesmo se repete em termos de outras mercadorias. 
Se observar que boa parte do dinamismo econômico 
brasileiro hoje vem da agricultura, pecuária e mine-
ração e depende de vias em bom estado, podemos 
chegar à conclusão de que há um encarecimento do 
produto brasileiro, com a consequente redução dos 
lucros destinados aos produtores.

Além disso, sr. Presidente, é importante obser-
var que o padrão de qualidade das estradas é pior 
nos Estados mais pobres, caso das regiões Norte 
e Nordeste. Se atentarmos para o fato de que boas 
estradas são fundamentais para o turismo, podemos 
concluir que o Nordeste enfrenta sérios problemas por 
não oferecer uma malha viária confíável às pessoas 
que visitam a região.

É verdade que os Governos da Presidente Dilma e 
do Presidente Lula fizeram muito pelo desenvolvimento 
nacional. No entanto, creio que é preciso um passo a 
mais, com o foco dirigido para as rodovias, haja vista, 
Sr. Presidente, que na duplicação da BR-101 – vou fa-
lar agora no que diz respeito ao meu Estado –, depois 
da crise no Ministério dos Transportes, Senador Jucá, 
V. Exª que está incluso na região em que as estradas 
são de péssima qualidade, já que a região Norte é a 
mais sofrida neste particular, pois bem, a duplicação 
da BR-101, repito, depois da crise no Ministério dos 
Transportes, praticamente está parado o serviço no 
meu Estado, os canteiros estão totalmente desabita-
dos e não sabemos quando retornará a ter a mesma 
efervescência do começo das obras. 

Por isso, Sr. Presidente, é preciso que tenhamos 
a responsabilidade e o compromisso nesta Casa de 
também tocar no assunto do desenvolvimento. Como 
podemos chegar a ser a sexta economia do mundo 
quando, na verdade, aquilo que é o vetor de transporte, 
de escoamento da produção brasileira, não tem abso-
lutamente as mínimas condições para que as coisas 
possam ter competitividade, porque quem perde com 
isso é aquele que passa, de sol a sol, no campo, produ-
zindo, e, na hora da colheita, perde praticamente 80% 
do valor agregado, porque terá que pagar um custo 
muito maior para ter transportada a sua mercadoria.

Sr. Presidente, é lamentável, mas era o modelo 
brasileiro para a implantação, à época, em 1960, das 
montadoras de veículos, que fizeram uma exigência 
no governo do Sr. Juscelino Kubitschek: “Nós vamos 
para o Brasil, desde que vocês acabem com os trilhos 
de ferro que estão espalhados pelo Brasil afora”. 

Em 1964, o governo da revolução baixou um 
decreto, numa canetada, em dois minutos, acabando 
com todo o sistema ferroviário brasileiro. Milhares e 
milhares de quilômetros de trilhos estão espalhados 
por este Brasil totalmente abandonados, com ferrugem, 
mato etc. Digo isso, Sr. Presidente, porque confio no 
transporte ferroviário, que é mais barato, no transporte 
de passageiro e de carga. Infelizmente, não temos a 
oportunidade de reativar toda a malha ferroviária que 
foi abandonada no meu País. lamentavelmente. 

É verdade, Sr. Presidente, que vivemos em gran-
de precariedade, com enormes custos em termos eco-
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nômicos e de vidas humanas. Insisto que, se o Brasil 
deseja continuar a se desenvolver, é preciso atenção 
redobrada em relação às rodovias. Precisamos de in-
vestimentos, públicos ou privados, que dêem ao Brasil 
as estradas de qualidade que o País merece e de que 
precisa para continuar crescendo, para continuar se 
desenvolvendo, para continuar sendo a sexta econo-
mia do mundo e, amanhã, chegar a quinta, a quarta, 
quem sabe, porque o nosso potencial é absolutamen-
te inigualável em relação a qualquer país do mundo. 
Apenas precisamos fazer mais investimentos para que 
as coisas possam acontecer.

Por isso, Sr. Presidente, acho que esse é um 
tema que deve ser levado ao Governo pelas ações 
do Senado Federal, ou do Congresso Nacional, que é 
muito responsável pelas ações que deverão ser ado-
tadas para minimizar determinadas dificuldades que 
temos atravessado no País desenvolvido.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Agradecendo ao meu amigo Senador 
Benedito de Lira, tem a palavra, pela Liderança do 
PCdoB, o Senador Inácio Arruda. 

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, hoje é um desses dias em que 
a vida e a morte se deparam com muita força, e para 
mim especialmente, porque tivemos a infelicidade do 
falecimento do filho de Flávio Dino, o Marcelo Dino, que 
já registramos aqui; também nos deixou uma figura ex-
traordinária da primeira turma do curso de Jornalismo 
da Universidade do Ceará, a jornalista Ivonete Maia.

Ivonete foi a primeira presidente do Sindicato dos 
Jornalistas, também a primeira mulher... Na verdade, 
não a primeira presidente, a primeira mulher a presi-
dir o Sindicato dos Jornalistas do Estado do Ceará. 
Depois, e ainda hoje, até falecer, foi a Presidente da 
Associação Cearense de Imprensa, uma das institui-
ções mais antigas.

Eu lembro, Senador Romero Jucá, que há pouco 
estávamos com a Presidente da República, eu, V. Exª e 
os demais líderes da base, que foi ali na ACI que Lula, 
em 79, antes da realização de um encontro da Socie-
dade Brasileira para o Progresso da Ciência, discutia 
para onde ele ia, porque um operário que militava só 
no movimento operário tinha que escolher um partido. 
Foi ali que um grupo de intelectuais considerou que 
seria melhor que se criasse um novo partido. Naquela 
mesa, com muitos intelectuais, Lula já participava dos 
debates de igual para igual, e Ivonete Maia era uma 
das figuras que acompanhava esses momentos da 
vida política. Ela não foi para o PT, como tantos outros. 
Ela ficou no PDT, que estava sendo gestado durante o 

período da volta do Brizola e de outras lideranças que 
estavam exiladas no exterior.

Então, Ivonete Maia militou na política a vida 
inteira. Desde que se retomou o processo democráti-
co, sempre no PDT. É uma figura por quem tínhamos 
grande admiração, muito respeito.

Peço a V. Exª também que acolha requerimento 
de nossa autoria no sentido de levar à família de Ivo-
nete Maia, que é muito larga. Além dos seus entes 
queridos e dos seus familiares diretos, uma grande 
parte do povo cearense também faz parte da família 
de Ivonete Maia. Por isso, requeiro que lhe seja dirigi-
do um voto de pesar do Senado Federal.

Sr. Presidente, nesta saga humana que assiste ao 
mesmo tempo aos que vão, mas enxergam as novas 
possibilidades, e ao novo, que pode surgir a cada hora, 
eu desejo registrar o fato ocorrido, também, no dia de 
ontem, segunda-feira. No Rio de janeiro, tive oportu-
nidade de participar com outros colegas Senadores e 
também com a Senadora Marta Suplicy da posse, na 
sede da Petrobras, da primeira mulher a dirigir uma das 
maiores empresas do mundo, uma empresa de petró-
leo, gás e energia, a Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras, 
filha das lutas do povo brasileiro. Foi assim que nas-
ceu a Petrobras, primeiro na iniciativa de uma lei que 
chegou ao Congresso Nacional em 1952 e concluiu-
-se em 1953, criando-se uma empresa 100% estatal 
para cuidar da investigação sobre a possibilidade da 
existência de petróleo com viabilidade econômica e, 
depois de encontrado petróleo, do refino e da entrega 
ao povo brasileiro desse produto, que é uma fonte de 
energia extraordinária no mundo atual.

Sr. Presidente, às vésperas de completar 60 anos, 
a Petrobras passa a ser dirigida pela Srª Graça Foster, 
que é uma funcionária de carreira da Petrobras, há mais 
de trinta anos, e assume a Presidência, posto que foi 
deixado pelo Sr. José Sérgio Gabrielli, que eu digo um 
dos maiores presidentes de toda a história da Petro-
bras. Foi exatamente nesse período que a Petrobras 
mais avançou do ponto de vista da sua contribuição 
com o projeto de nação. Essa é uma questão muito 
significativa. Não basta ter a empresa de petróleo, não 
basta ser uma das maiores do Brasil e do mundo, isso 
seria insuficiente se não tivéssemos a compreensão, a 
convicção de que essa empresa é parte de um projeto 
de desenvolvimento do nosso País inteiro.

Vejamos o que deixou Sérgio Gabrielli para que 
Graça Foster possa dar continuidade. Assim foram suas 
palavras: assumi a Presidência para dar continuidade 
ao trabalho desses grandes brasileiros que dirigiram 
a Petrobras em toda a sua história, em especial nos 
últimos anos, quando a empresa ganha essa carac-
terística. Ela é uma empresa que está envolvida em 
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um projeto de nação. Quais são os pontos a que eu 
gostaria de fazer referência? Primeiro, Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, a Petrobras, através de delibe-
ração de sua diretoria, discutido com o Conselho de 
Administração, onde têm voz todos os acionistas, seja 
o Governo, sejam os acionistas privados ou os acio-
nistas minoritários, a Petrobras explora o petróleo no 
mar, em terra; a Petrobras explora o gás e a Petrobras 
passou a ser uma empresa de biocombustíveis, uma 
das grandes empresas de biocombustíveis do mundo. 
Então, você já sai puramente do gás e do óleo fóssil 
e entra exatamente numa área de combustível reno-
vável da biomassa. É o passo mais alargado que dá 
essa Companhia.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – 
SE) – V. Exª me concede um aparte, Senador Inácio 
Arruda?

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
De imediato, V. Exª que é de uma área produtora de 
petróleo, o Estado de Sergipe. É com grande prazer 
que acolho o aparte do nosso nobre Senador Carlos 
Valadares.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – 
SE) – Meu querido amigo, Inácio Arruda, em primeiro 
lugar, eu gostaria de me somar à posição de V. Exª, de 
solidariedade ao nosso ex-juiz e ex-Deputado Federal 
Flávio Dino, que perdeu um filho ainda muito jovem, 
com 13 anos de idade, com um futuro grandioso pela 
frente. Sabemos o sentimento, a dor que a família de 
Flávio Dino está passando neste momento, e V. Exª, 
como colega, como Parlamentar, como homem público, 
cumpre esse dever, que não é um dever apenas de ami-
go, mas dever de um homem que tem a solidariedade 
humana nas horas difíceis como um dos marcos da sua 
carreira política. Então eu quero, como eu disse, me 
somar a V. Exª aos sentimentos de solidariedade tão 
profundamente expressos com sinceridade, nascidos 
do fundo do coração, das origens familiares de V. Exª, 
do Estado do Ceará, cujo povo nutre esse sentimen-
to que é altamente elogiável; é um sentimento que se 
espalha nos corações do povo cearense. O povo do 
Piauí, digo melhor, do Maranhão, deve estar passando 
também por esse sofrimento com a perda irreparável 
desse jovem, filho do nosso Flávio Dino. Aproveito o 
ensejo para também dizer que Maria das Graças Fos-
ter, Presidenta da Petrobras, chegou ao cume de sua 
carreira profissional. Ela, que fez toda a sua carreira 
no âmbito da Petrobras, dirigindo essa grande empre-
sa, que é orgulho de todo o Brasil, seguindo a mesma 
trilha de outros tantos presidentes que por ali passa-
ram, a exemplo dos mais recentes, como José Eduardo 
Dutra, ex-Senador sergipano, grande homem público, 
grande administrador, que deu prova da sua eficiência, 

do seu brilhantismo e do seu comprometimento com o 
Brasil, ao dirigir, com muita competência, aquela em-
presa e mesmo fazendo o Dr. Gabrielli, baiano, que 
volta lá para seu Estado, para exercer uma Secretaria 
de Estado. Tenho certeza absoluta de que tanto José 
Eduardo Dutra como o nosso Dr. Gabrielli prestaram 
inestimáveis serviços que serão sempre lembrados 
pelos brasileiros, pelos sergipanos e pelos baianos à 
frente daquela grande empresa. Meus parabéns a V. 
Exª por esse posicionamento correto!

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Agradeço as palavras de V. Exª, em primeiro lugar, à 
família enlutada de Flávio Dino, que, com certeza, com 
a nossa ajuda e a contribuição de todos, enfrentará 
esse momento tão doloroso.

Digo mais sobre a segunda questão que V. Exª 
suscita. Eduardo Dutra, inclusive, acaba de retornar 
para a Diretoria da Petrobras. É o novo Diretor de uma 
área muito importante da instituição.

Mas voltando a esse tema tão importante do 
desenvolvimento do Brasil, do crescimento da nossa 
economia e do papel estratégico da empresa Petróleo 
Brasileiro S/A, quero tratar de uma segunda questão 
relevante. Iniciou-se no Governo Lula, ainda com José 
Eduardo Dutra e depois com Gabrielli, a construção 
de navios para servir a Petrobras, o que fez com que 
retomássemos a indústria naval liquidada nos anos 
de décadas perdidas. Nas décadas de 80 e 90, que 
ficaram conhecidas entre nós como décadas perdidas, 
retoma-se a indústria naval, não só para construir na-
vios, não só para espalhar estaleiros pelo Brasil afora, 
mas para construir sondas. E, ao mesmo tempo, esses 
navios que são, primeiro, encomendas da Petrobras, 
daqui a pouco serão encomendas da Vale do Rio Doce 
e serão encomendas de tantas outras empresas que 
no Brasil podem utilizar esse vasto mar brasileiro para 
transportar as mercadorias que são produzidas de 
Norte a Sul do nosso País.

Terceiro, o conteúdo nacional, para poder ajudar 
a inovação tecnológica; para poder ajudar a indústria 
brasileira. Conteúdo nacional é exatamente isso, é ga-
rantir que a nossa indústria possa se desenvolver, que 
a gente possa inovar. Que o investimento em ciência 
e tecnologia na área da engenharia naval, na área da 
engenharia de petróleo, na área da engenharia do gás 
e do biocombustível, encontrem o respaldo de uma em-
presa que lhe garante um vasto mercado para produzir.

Essa iniciativa é uma das mais significativas para 
a história do desenvolvimento industrial do nosso País. 
Por isso, Sr. Presidente, eu quero ressaltar esses as-
pectos. Primeiramente encarar a empresa Petrobras 
como parte significativa de um grande projeto nacional. 
Segundo, a retomada da produção na área da indústria 
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naval de todos os equipamentos necessários à explo-
ração do petróleo, inclusive do transporte. Terceiro, o 
aspecto significativo de conteúdo nacional, que permite 
a inovação tecnológica, e esses investimentos terão 
retorno garantido com uma vasta encomenda feita pela 
própria Petrobras.

E mais do que isso, a Petrobras, empresa agora 
dirigida por uma mulher, por uma eficiente e compe-
tente funcionária dos quadros da Petrobras, é uma 
empresa ao mesmo tempo técnica e política: ali é 
uma instância de deliberação política; ali se define o 
rumo de como a empresa deve se comportar diante 
do projeto do País. Então, não se trata de um cargo 
absolutamente técnico. E a carreira desenvolvida por 
Graça, com certeza, foi de saltos técnicos de apren-
dizado, de conhecimento, mas, ao mesmo tempo, de 
participação em funções eminentemente de caráter 
político; e a que tem o maior caráter político é exata-
mente a função de presidir a Petrobras. Porque ali se 
tomam decisões em que não se apura só a técnica, 
ali se tomam decisões em que não se apura apenas 
o retorno imediato, instantâneo do lucro da empresa; 
pensa-se o Brasil. Ora, imaginemos, teríamos uma 
refinaria de petróleo que para nós é o mais importan-
te empreendimento da história econômica do Estado 
do Ceará; teríamos uma refinaria no Maranhão, uma 
refinaria em Pernambuco; ampliaríamos a Refinaria 
de Guamaré, no Rio Grande do Norte. Por que fazer 
esses empreendimentos? Porque esse é um projeto 
nacional. Esse não é um projeto meramente técnico, 
não é um projeto que se mede, exclusivamente, com 
o seu retorno instantâneo. Há que haver sustentabili-
dade, há que haver retorno, é lógico, mas a decisão 
não se deu e não poderia se dar exclusivamente por 
esse caminho, porque, senão, nós não teríamos como 
espraiar o desenvolvimento pelas mais diversas regi-
ões do nosso País.

Sr. Presidente, foi um breve registro que busquei 
fazer aqui dessa importante transferência de titulari-
dade no comando da Petrobras; algo feito de forma 
tranquila, de forma serena, de forma a que não haja 
comprometimento com o projeto em curso na Petro-
bras e no Brasil relativo à produção de petróleo, gás e 
biocombustíveis nas mãos da Petrobras.

Desejo sucesso, Sr. Presidente, à nossa Pre-
sidenta da Petrobras, desta empresa com tradição 
extraordinária de participação, fruto e filha da luta do 
nosso povo, com toda a tradição de formação de gran-
des quadros profissionais, de uma grande escola de 
engenharia do nosso País. A Petrobras é, ao mesmo 
tempo, também a empresa que dá suporte a um con-
junto gigantesco de empreendimentos na área cultural, 
em todas as áreas da atividade cultural do nosso País. 

A Petrobras, com a sua força e a sua marca, empresta 
o seu nome e os meios materiais aos clubes de espor-
te, de futebol, às atividades amadorísticas das mais 
diversas categorias esportivas.

E, por último, Sr. Presidente, a Petrobras é tam-
bém um dos grandes braços de apoio a iniciativas po-
pulares na área de formação e dá atenção ao povo mais 
carente do nosso País. Essa grande empresa também 
é a empresa que fornece os meios para formar os fi-
lhos das pessoas mais pobres, ela está engajada no 
programa de combate à pobreza no nosso País, meu 
caro Senador Suplicy.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP. Fora do 
microfone.) – V. Exª me permite um aparte?

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 
– Claro.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Se-
nador Inácio Arruda, quero aqui solidarizar-me com 
as congratulações que V. Exª formula, primeiro ao 
Presidente José Sérgio Gabrielli, da Petrobras, que 
realizou uma brilhante gestão; em segundo lugar, à 
nova Presidenta Maria das Graças Silva Foster, que 
conseguiu, pela suas qualidades, inclusive de ges-
tora, a admiração de todos os seus pares, de toda a 
equipe da Petrobras e do próprio Sérgio Gabrielli que, 
certamente, foi uma das pessoas que recomendou à 
Presidenta Dilma Rousseff que ela poderia estar à 
frente dessa nova etapa da vida da Petrobras. Eu até 
enviei uma mensagem, porque como ontem faleceu 
o Deputado Estadual José Cândido, do Partido dos 
Trabalhadores, pois o funeral e ato ecumênico deram-
-se no mesmo horário da posse da Presidenta da 
Petrobras, por essa razão eu não pude estar lá. Mas 
aproveito esta oportunidade, porque eu gostaria de 
estar lá para transmitir o meu abraço a ambos, como 
também a todos os funcionários da Petrobras, pelo 
ânimo tão positivo que foi colocado, pelas palavras 
de otimismo, de esperança e de recomendações po-
sitivas, pronunciadas pela nossa querida Presidenta 
Dilma Rousseff, na cerimônia realizada, ontem, no 
Rio de Janeiro.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Agradeço o aparte de V. Exª, Senador Suplicy.

Srª Presidenta, vou concluir, desejando toda a 
sorte do mundo e o nosso apoio do Congresso Na-
cional à nova gestão da Petrobras.

Muito obrigado, Srª Presidente.

Durante o discurso do Sr. Inácio Arruda, 
o Sr. Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Benedito de Lira.
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Durante o discurso do Sr. Inácio arruda, 
o Sr. Benedito de Lira deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Waldemir 
Moka, 2º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/PMDB 
– MS) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 48, DE 2012

Requeiro, nos termos regimentais, inserção em 
ata de voto de pesar e apresentação de condolências à 
família pelo falecimento da jornalista cearense Ivonete 
Maia, Presidente da Associação Cearense de Imprensa.

Justificação

É com grande pesar que, na data de hoje, re-
gistramos o falecimento da jornalista Maria Ivonete 
Moreira Maia, Presidente da Associação Cearense 
de Imprensa de 1989 a 1992 e de 2008 até esta data.

Ivonete nasceu em Jaguaruana, a 180km de For-
taleza. Irmã de mais 14 mulheres e homens, filha de 
seu Carlos e dona Maria Maia, neta de Ana de Carva-
lho Moreira, “Mulher valente”. A avó materna lhe deu 
a valentia e o rumo: a capital e os estudos. Formada 
em Letras pela Faculdade Católica de Filosofia e em 
Jornalismo – na 1ª turma do curso da Universidade 
Federal do Ceará, de 1969, Ivonete trabalhou nos jor-
nais “O Nordeste”, “Gazeta de Notícias” e “O Povo”
e nas rádios “Assunção” e “Verdes Mares”.

Iniciou seu gosto pela leitura ainda jovem, quan-
do, ao retornar para Jaguaruana, em férias, reunia a 
comunidade em uma casa de taipa, chão de barro e 
um banquinho no centro, para ler cordéis e estórias da 
Enciclopédia Tesouros da Juventude. Foi professora do 
Curso de Comunicação Social da UFC e ocupou cargos 
de gestão também na Rádio Universitária e nas Edições 
UFC. Costumam abreviá-la carinhosamente como “a 
primeira mulher a presidir um Sindicato de Jornalistas 
no Brasil (1981-86) e a assumir a presidência da Asso-
ciação Cearense de Imprensa (1989-92 e 2008-2012)”.

Ivonete estava internada no Hospital das Clínicas, 
onde se tratava de um câncer no esôfago, diagnosti-
cado no segundo semestre do ano passado.

O legado oferecido por esta cearense para o 
desenvolvimento da educação no Estado do Ceará e 
para região Nordeste é incontestável. Autora de mais 
de mil artigos nos jornais cearenses, locutora, redato-
ra, fez de sua vida simples, um exemplo a ser seguido.

Ao inserir em ata voto de pesar e apresentar suas 
condolências à família, o Senado Federal se junta à 
sincera manifestação de pesar de todos os cearenses.

Sala das Sessões,  2012 – Senador Inácio Arruda

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência encaminhará o voto 
solicitado.

O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/

PSB – SE) – Sr. Presidente, pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Pela ordem, Senador Antonio Carlos 
Valadares. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, é para fazer um comunicado. 

Estou dando entrada a um requerimento da au-
toria da Bancada do PSB, assinado por mim, pelo 
Senador João Capiberibe, pelo Senador Rodrigo Rol-
lemberg e pela Senadora Lídice da Mata.

Neste requerimento está contida uma decisão to-
mada unanimemente por todos os membros da nossa 
bancada, consensualmente, da escolha da Senadora 
Lídice da Mata para liderar a Bancada do PSB no âm-
bito do Senado Federal.

Eu já venho, há quase três anos, no exercício 
ininterrupto da liderança. Semana passada, eu reuni 
todos os nossos Senadores e achei por bem colocar 
à mesa essa decisão de que deveríamos fazer um ro-
dízio, a fim de proporcionar a todos os membros da 
nossa bancada o direito de, um dia, a cada ano, dirigir 
a nossa bancada. Então, o mandato será de um ano. 
Após Lídice da Mata, nós vamos escolher outro Se-
nador e assim por diante, até chegar um dia em que 
o Senador Antonio Carlos Valadares seja novamente 
Líder do PSB.

Quero agradecer a V. Exª, Senador Moka, quero 
agradecer a todos os Senadores, ao Líder do Gover-
no, Senador Jucá, quero agradecer ao Senador José 
Sarney, Presidente desta Casa, e a todos os membros 
da Mesa a atenção que tiveram à liderança do PSB 
por meu intermédio não só no plenário, nas comissões, 
mas também nas reuniões com as lideranças.

O Sr. José Sarney (Bloco/PMDB – AP. Interven-
ção fora do microfone.) – Sou testemunha de que foi 
um bom Líder.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – O Presidente Sarney está aqui, agrade-
cendo também a minha participação nos debates no 
Senado Federal.

Portanto, meu agradecimento a todos.
Que a Senadora Lídice da Mata consiga realizar 

um bom trabalho, capacidade não lhe falta. Foi uma 
grande Prefeita de Salvador. Elegeu-se Senadora com 
milhões de votos, numa demonstração mais do que 
eloquente da sua capacidade política, do reconheci-
mento que o povo da Bahia tem pela sua integração 
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com o desenvolvimento do Estado que ela representa 
condignamente aqui no Senado.

Agradeço a V. Exª e entregarei este comunicado 
à Mesa neste momento.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência recebe o comunicado 
de V. Exª, parabenizando-o pelo excelente trabalho na 
liderança do seu partido, o PSB, e também quer dar 
as boas-vindas a esta extraordinária baiana que é a 
Senadora Lídice da Mata.

Com a palavra, como inscrito, o Senador Rome-
ro Jucá.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Primeiro sou eu, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – V. Exª está inscrito pela liderança, e o 
Senador Romero Jucá é o Senador inscrito.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, pedi a palavra 
para fazer dois registros que considero importantes. O 
primeiro deles que hoje a Presidenta Dilma Rousseff 
realizou a primeira reunião com os líderes partidários. 
Aliás, quero fazer um parêntese para registra e para-
benizar o Senador Valadares pelo excelente trabalho 
que realizou como Líder do PSB. Tenho certeza de 
que a Senadora Lídice da Mata vai também realizar 
um grande trabalho, inclusive espelhada em toda ação 
feita por V. Exª aqui como Líder. Firme, defendendo o 
País, defendendo o partido, mas, sobretudo, defenden-
do a população brasileira. V. Exª aqui relatou matérias 
importantes, defendeu posições importantes e, sem 
dúvida nenhuma é um Senador que se destaca nes-
ta Casa. Exerceu pelo PSB essa liderança com muita 
honra, com muito orgulho para o seu partido. Portanto, 
quero parabenizá-lo, desejando que V. Exª continue a 
contribuir com esta Casa e com o País da forma como 
fez, como Líder do PSB.

Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje, 
na reunião com a Presidenta Dilma Rousseff, foi rea-
lizado um balanço do ano de 2011 e as perspectivas 
para o ano de 2012. Sem dúvida nenhuma, podemos 
ver e ouvir, na palavra da Presidenta e também do 
Ministro Guido Mantega, que as perspectivas para o 
País neste ano de 2012, apesar de toda a crise inter-
nacional é uma perspectiva de crescimento econômico 
com a meta de 4,5%. É uma perspectiva de geração 
de empregos com uma meta de dois milhões de em-
pregos a serem gerados para a população brasileira 
e é uma meta, também, de equilíbrio econômico e de 
responsabilidade fiscal.

A Presidenta Dilma registrou que pretende rea-
lizar os investimentos de que o País precisa, realizar 

os programas sociais que o País precisa, mas que não 
abre mão do controle fiscal, da política macroeconômica 
de responsabilidade e de controle de gastos.

Registrou também que, na área social, os inves-
timentos vão aumentar, porque efetivamente este é o 
foco do Governo, o foco de acabar com a pobreza ex-
trema, de melhorar a qualidade de vida da população 
e de construir, cada vez mais uma classe média forte 
no nosso País.

Por falar em classe média, a Presidenta Dilma 
discorreu também sobre o modelo de gestão que quer 
implantar para a sociedade brasileira, o modelo de 
gestão da máquina pública que priorize e melhore o 
atendimento ao serviço público, que está sendo de-
mandado cada vez mais pelo crescimento exatamente 
dessa classe média. Essa classe média busca mais 
saúde, mais educação, mais segurança e, sem dúvida 
nenhuma, o Governo precisa estar aparelhado e es-
truturado para atuar de forma competente, atendendo 
aos anseios da população.

A Presidenta demonstrou os mecanismos de 
controle que estão sendo implantados, Presidente 
Moka. Um deles é que cada Ministério, até o final do 
ano, estará ligado on line com a Secretaria da Casa 
Civil, com o Ministério da Casa Civil, para que os pro-
gramas sejam monitorados em tempo real para ava-
liação do atendimento à população. Assim como já é 
feito com a Previdência Social, quer se fazer com a 
Saúde, monitorando os hospitais, quer se fazer com a 
Educação, quer se fazer com a Segurança, para que, 
realmente, a qualidade do serviço público no País pos-
sa ser melhorada.

A Presidenta Dilma nos mostrou e reafirmou o 
compromisso do Governo, que é um compromisso tam-
bém da nossa base política, de melhorar as condições 
de vida da população brasileira.

Por fim, o Ministro Guido Mantega discorreu tam-
bém sobre os estudos que estão sendo feitos pelo Go-
verno, para que dentro de alguns dias seja anunciado 
o contingenciamento orçamentário deste ano. Todos os 
anos o Governo faz um contingenciamento orçamentá-
rio. Um governo que tem de cumprir um superávit fiscal 
alto, como é o caso do Governo brasileiro, e que ainda 
não tem certeza de suas receitas, todos os anos tem 
que contingenciar uma parte do Orçamento para que 
à medida que as receitas forem ocorrendo tenha con-
dição de ir liberando esse Orçamento. No caso deste 
ano, haverá também um contingenciamento, mas a 
Presidenta fez questão de frisar que esse contingen-
ciamento não ensejará o contingenciamento de investi-
mentos públicos relevantes nem de programas sociais.

Portanto, o investimento em programas sociais, 
em programas de infraestrutura, no PAC, no Programa 
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Minha Casa, Minha Vida e em outros programas que 
têm alto impacto na geração de emprego continuarão 
sendo priorizados pelo Governo.

Concedo o aparte ao Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Pre-

zado Senador Romero Jucá, Líder do governo Dilma 
Rousseff, quero cumprimentar V. Exª pelo anúncio des-
sas novas diretrizes que confirmam a gestão tão firme 
da Presidenta Dilma Rousseff no início do segundo 
ano do seu mandato. Estamos observando que há um 
apoio crescente à Presidenta Dilma pela firmeza com 
que tem administrado o Brasil, em que pesem as difi-
culdades que acabaram por caracterizar parte de seu 
governo, com a substituição já de oito, nove ministros. 
Na verdade, ela vem conduzindo com uma firmeza de 
propósitos e com uma assertividade que é de causar 
admiração a todos nós brasileiros. Por essa razão, 
observamos as pesquisas de opinião pública, que 
dão a ela uma sustentação e um apoio tão significati-
vos e até recordes, para quem está nesses primeiros 
catorze meses de governo. Também quero saudar o 
pronunciamento da Presidente Dilma, ontem – embo-
ra eu não estivesse presente, pude acompanhar pela 
imprensa –, quando da posse da nova Presidente da 
Petrobras, tanto saudando a boa gestão de José Sér-
gio Gabrielli, quanto dando toda a força à agora nova 
Presidente Maria das Graças da Silva Foster, que re-
cebeu um estímulo tão carinhoso desta Presidente, 
que sabe, como é o exemplo que ocorreu ali, motivar 
a sua equipe. Isto é muito importante para a pessoa 
que é a Chefe do Poder Executivo: saber motivar todos 
aqueles que estão sob a sua orientação. Essa é uma 
das qualidades formidáveis que foram detectadas pelo 
Presidente Lula quando sugeriu que ela fosse a sua 
sucessora. Meus cumprimentos a V. Exª, que tem aqui 
transmitido as diretrizes e as boas-novas que a Presi-
denta coloca para as reuniões do Conselho Político. Eu 
gostaria ainda, Senador Romero Jucá, de lembrar que, 
dentre as proposições que neste semestre poderemos 
aqui examinar, está aquela referente à modernização 
da Lei de Licitações. Eu agradeço se V. Exª, depois, no 
momento apropriado, puder levá-la em consideração, 
já que houve um esforço grande sobre esse tema, por 
parte dos Senadores, em tempo recente. Obrigado. 

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Eu 
agradeço ao Senador Suplicy o aparte.

Sem dúvida nenhuma, Senador Suplicy, a Pre-
sidenta Dilma sabe motivar a equipe, tem o comando 
da equipe e tem feito um grande governo. Aí estão 
os índices de pesquisa que demonstram o acerto da 
sua gestão e o compromisso dela com a sociedade 
brasileira. Portanto, a Presidenta Dilma só cresceu na 
avaliação durante o ano, exatamente fruto da respon-

sabilidade e da forma de governar, uma forma que 
encara as questões sociais, encara os desafios da 
infraestrutura, mas, ao mesmo tempo, tem os olhos 
postados na responsabilidade fiscal e no controle dos 
gastos públicos.

Foi esse o enfoque que a Presidenta Dilma deu, 
hoje, na primeira reunião do Conselho. Ela agradeceu 
ao Congresso Nacional, agradeceu aos Senadores e 
Deputados pela aprovação de todas as matérias re-
levantes e importantes no ano de 2011. O Congresso 
cumpriu a sua parte. Nós fizemos aqui o que tínhamos 
que fazer, tanto que a pauta do Senado está em dia e 
não temos matérias atrasadas. A reunião foi extrema-
mente positiva, pontuando a Presidenta que, a partir 
do mês de março, irá fazer reuniões com as bancadas 
dos partidos novamente, como fez no ano passado, 
exatamente para ouvir as bancadas e discutir com elas 
as propostas do Governo, para interagir efetivamente 
com a classe política mais de perto e poder fazer a 
sintonia fina do seu Governo, ou seja, melhorar ainda 
mais a atuação do Governo da forma como ela pre-
tende. Então, foi uma reunião extremamente positiva, 
e nós estamos satisfeitos com o resultado dela.

Quero registrar também, assim como fizeram 
aqui diversos Senadores, a posse, ontem, da Drª Maria 
das Graças Foster na Presidência da Petrobras. Não 
estive presente, mas, sem dúvida nenhuma, desejo 
todos os votos e terei logo, logo, um encontro com a 
Drª Graça, como é chamada, exatamente para colo-
car à disposição o nosso trabalho, a nossa ação. Nós 
temos um compromisso com o Brasil, e o Brasil tem 
um compromisso de parte a parte com a Petrobras. A 
Petrobras é um órgão extremamente importante para 
o nosso País, é um dos carros-chefes do desenvolvi-
mento e do investimento público. Sem dúvida nenhu-
ma, merece uma gestão profissional.

O Presidente Sergio Gabrielli fez um grande tra-
balho por quase seis anos à frente da Presidência da 
Petrobras. Realizou ações importantes, deu um salto 
qualitativo e quantitativo muito grande na empresa 
durante todo esse período e agora vai para outros 
projetos políticos. A Drª Graça assume, de forma a 
dar continuidade ao trabalho e implementar uma ação 
ainda mais forte.

Então, fica aqui o nosso aplauso à gestão do Dr. 
Sérgio Gabrielli e os nossos votos de que a Drª Graça, 
sem dúvida nenhuma, irá realizar um grande trabalho, 
preparada que é. Com as condições de conhecimento 
da casa que tem, com a experiência profissional e com 
o comando que tem, realizará um grande trabalho. Não 
tenho dúvida nenhuma quanto a isso. E nós vamos, 
efetivamente, fazer a exploração do pré-sal, que irá 
trazer riquezas e felicidade para a sociedade brasileira.
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Por fim, Senador Suplicy, quero registrar que já 
estamos elencando como prioridade a Lei das Licita-
ções, cujo projeto será relatado por V. Exª. Sem dúvida 
nenhuma, este semestre será o período para nós dis-
cutirmos e aprovarmos essa matéria. Vamos fazer uma 
análise das proposições que ainda existem relativas a 
algum tipo de modificação, vamos sentar com V. Exª, 
vamos discutir essa questão e vamos preparar essa 
matéria para votação porque, sem dúvida nenhuma, 
precisamos modernizar a Lei de Licitações no Brasil, 
e esse projeto é um avanço. Com certeza, V. Exª vai 
poder relatar e, tenho certeza, vai poder aprovar esse 
projeto nos próximos meses aqui na Casa.

Eram essas as colocações que eu gostaria de 
fazer, Sr. Presidente.

Muito obrigado.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Pela ordem, Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, foi 
aprovado hoje voto de pesar pelo falecimento do Dom 
Ladislau Biernaski, Bispo de São José dos Pinhais e 
Presidente da Comissão Pastoral da Terra. Se me per-
mite, eu gostaria de também fazer uma breve menção, 
somando-me ao requerimento que o Senador Sérgio 
Souza, do Paraná, apresentou hoje.

Dom Ladislau Biernaski, nascido na cidade de 
Almirante Tamandaré em 24 de outubro de 1937, foi 
um sacerdote vicentino e bispo católico brasileiro. Foi 
bispo auxiliar de Curitiba e o primeiro bispo dioce-
sano de São José dos Pinhais no Paraná. Estudou 
no Seminário Menor de São Vicente de Paulo em 
Curitiba e posteriormente em Araucária, para onde 
o seminário foi transferido. Fez o noviciado em Curi-
tiba, junto à paróquia São Vicente de Paulo. Cursou 
Filosofia no seminário franciscano de Bom Jesus 
(1958-1959) e a Teologia no Studium Teologicum dos 
padres claretianos (1960-1963), ambos em Curitiba. 
Licenciou-se em Filosofia no Institut Cathólique de 
Paris (1963-1965).

Retornando ao Brasil, foi diretor do Curso Clássico 
no Seminário São Vicente de Paulo em Araucária até 
1968. Também foi professor de Filosofia na Conferên-
cia dos Religiosos do Brasil do Paraná e Superior do 
Seminário Menor de Araucária (1968-1975). 

De 1975 a 1979 foi Provincial da Congregação 
da Missão e Presidente da CRB no Paraná (1977-
1979). Atuou na pastoral vocacional da Arquidiocese 
de Curitiba.

Nos grandes momentos de tensão e de confli-
to envolvendo os movimentos sociais, Dom Ladislau 

nunca se furtou em ficar do lado dos trabalhadores 
e trabalhadoras e a eles manifestar o seu apoio. No 
Paraná, Dom Ladislau sempre acompanhou as pas-
torais sociais, particularmente a Pastoral Operária, a 
Comissão Pastoral da Terra e a Pastoral Carcerária. 
Foi Vice-Presidente Nacional da CPT de 1997 a 2003, 
e desde 2009 ocupava a presidência. Conhecido como 
o Bispo da Reforma Agrária, Dom Ladislau teve impor-
tante contribuição nos documentos sociais da CNBB 
que abordam o tema.

“A reforma agrária é aquilo que vai atacar na raiz 
a questão dos conflitos e a falta de paz no campo”. 
Com essas palavras, defendeu mais uma vez a refor-
ma agrária durante o lançamento do relatório anual 
da CPT, em 2010, Conflitos no Campo Brasil 2010.

Como bem retratou Darci Frigo, coordenador da 
ONG Terra de Direitos:

Dom Ladislau foi presença marcante nas 
lutas sociais do Paraná e do Brasil. Homem 
simples, humilde, solidário, ecuménico e mui-
to sábio, era um incansável defensor das cau-
sas dos pobres e marginalizados. Acolhia e 
era acolhido por eles. Sentia-se em casa no 
meio deles. Seu engajamento junto às pasto-
rais sociais da Igreja Católica, como a CPT e 
a Pastoral Operária, e seu compromisso com 
os movimentos sociais revelam o lugar pre-
ferencial que escolheu para desenvolver sua 
missão de pastor.

Defendia a reforma agrária e a agri-
cultura familiar camponesa como se fossem 
causas suas – e eram, por ser filho de cam-
poneses e da Teologia da Libertação. Para 
ele, o latifúndio era a origem de desigual-
dades e das enormes injustiças no campo. 
Erguia sua voz para denunciar o trabalho 
escravo, a violência contra camponeses, in-
dígenas, quilombolas e a criminalização de 
movimentos sociais. Acreditava e defendia a 
reforma agrária e a regularização fundiária 
como caminhos para garantir paz e justiça 
no campo brasileiro. Propôs e defendeu o 
que se chamou no Brasil de campanha pelo 
estabelecimento de um limite para a proprie-
dade da terra no campo.

Descansou em paz por ter dedicado sua 
vida à luta pela justiça para os pobres.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 49, DE 2012

Requeiro, nos termos do art. 218, inciso VII, e 
art. 221, inciso I, do Regimento Interno do Senado 
Federal, inserção em ata de voto de pesar pelo fale-
cimento ocorrido ontem, dia 13 de fevereiro, de Dom 
Ladislau Biernaski, bispo de São José dos Pinhais e 
presidente da Comissão Pastoral da Terra (CPT), bem 
como a apresentação de condolências à sua família, 
à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) 
e à Comissão Pastoral da Terra.

Justificação

Dom Ladislau Biernaski, nascido na cidade de 
Almirante Tamandaré em 24 de outubro de 1937, foi 
um sacerdote vicentino e bispo católico brasileiro. Foi 
bispo auxiliar de Curitiba e o primeiro bispo diocesa-
no de São José dos Pinhais no Paraná. Estudou no 
seminário menor de São Vicente de Paulo em Curitiba 
e posteriormente em Araucária, para onde o seminá-
rio foi transferido. Fez o noviciado em Curitiba, junto 
à paróquia São Vicente de Paulo. Cursou filosofia no 
seminário franciscano de Bom Jesus (1958-1959) e a 
teologia no Studium Teologicum dos padres claretia-
nos (1960-1963), ambos em Curitiba. Licenciou-se em 
Filosofia no Institut Cathólique de Paris (1963-1965).

Retornando ao Brasil, foi diretor do Curso Clás-
sico no Seminário São Vicente de Paulo em Araucária 
até 1968. Também foi professor de filosofia na Confe-
rência dos Religiosos do Brasil do Paraná e Superior 
do Seminário Menor de Araucária (1968-1975). De 
1975 a 1979 foi Provincial da Congregação da Missão 
e presidente da CRB no Paraná (1977-1979). Atuou 
na pastoral vocacional da Arquidiocese de Curitiba.

Nos grandes momentos de tensão e de confli-
to envolvendo os movimentos sociais, Dom Ladislau 
nunca se furtou em ficar do lado dos trabalhadores e 
trabalhadoras e a eles manifestar seu apoio. No Para-
ná, Dom Ladislau sempre acompanhou as pastorais 
sociais, particularmente a Pastoral Operária, a Co-
missão Pastoral da Terra e a Pastoral Carcerária. Foi 
Vice-Presidente Nacional da CPT de 1997 a 2003 e 
desde 2009 ocupava a presidência. Conhecido como 
o bispo da Reforma Agrária, Dom Ladislau teve impor-
tante contribuição nos documentos sociais da CNBB 
que abordam o tema.

“A reforma agrária é aquilo que vai atacar na raiz 
a questão dos conflitos e a falta de paz no campo”, com 
essas palavras, Dom Ladislau Biernaski defendeu, mais 
uma vez, a reforma agrária, durante o lançamento do 
relatório anual da CPT, no ano passado, Conflitos no 
Campo Brasil 2010.

Como bem retratou Darci Frigo, coordenador da 
ONG Terra de Direitos, Dom Ladislau foi “presença 

marcante nas lutas sociais do Paraná e do Brasil. Ho-
mem simples, humilde, solidário, ecumênico e muito 
sábio. Era um incansável defensor das causas dos po-
bres e marginalizados. Acolhia e era acolhido por eles. 
Sentia-se em casa no meio deles. Seu engajamento 
junto às pastorais sociais da Igreja Católica, como a 
CPT e a Pastoral Operária e seu compromisso com 
os movimentos sociais, revelam o lugar preferencial 
que D. Ladislau escolheu para desenvolver sua mis-
são de pastor.

Defendia a reforma agrária e a agricultura familiar 
camponesa como se fossem causas suas – e eram, por 
ser filho de camponeses e da Teologia da Libertação. 
Para ele, o latifúndio era a origem de desigualdades e 
as enormes injustiças no campo. Erguia sua voz para 
denunciar o trabalho escravo, a violência contra cam-
poneses, indígenas, quilombolas e a criminalização de 
movimentos sociais. Acreditava e defendia a reforma 
agrária e a regularização fundiária como caminhos 
para garantir paz e justiça no campo brasileiro. Propôs 
e defendeu o que se chamou no Brasil de Campanha 
pelo estabelecimento de um limite para propriedade 
da terra no campo.

Descansou em paz por ter dedicado sua vida à 
luta pela justiça para os pobres”.

Sala das Sessões, – Senador Eduardo Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência encaminhará o voto 
solicitado.

O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Pois não, Senador.
Com a palavra, pela Liderança, Senador Mar-

celo Crivella. 
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 

Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, senhoras e senhores telespec-
tadores da TV Senado, senhoras e senhores ouvintes 
da Rádio Senado, senhoras e senhores jornalistas, 
hoje recebi a visita, aqui no Senado Federal, de uma 
ilustre comitiva do Conselho Federal de Engenharia e 
Agronomia – a arquitetura não pertence mais.

Os conselheiros estavam reunidos aqui no Con-
fea, vinte e sete, e tiveram a gentileza de me visitarem 
em meu gabinete, para discutirmos o projeto que apre-
sentei, cujo relator é o Senador Zeze Perrella, criando 
no Brasil a inspeção de edifícios com mais de 30 anos.

É uma preocupação que carrego pela profissão 
que exerci durante anos e anos da minha vida cons-
truindo edifícios e, depois, como professor de univer-
sidade na cadeira de Materiais de Construção.
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A estrutura de concreto armado não é uma es-
trutura que garanta a estabilidade do prédio sem ma-
nutenção. O concreto é uma rocha artificial.

Nos primórdios, as pessoas iam a jazidas e tra-
ziam blocos enormes e, assim, construíam palácios e 
pirâmides. Mais tarde, o homem verificou que podia 
picar essa rocha e colá-la no local da obra, dentro de 
formas de madeira, para que tivesse a forma adequa-
da para as cargas que iria suportar.

Então, essa rocha artificial, colada no local da 
obra – antigamente, com óleo de baleia e, no final do 
século XIX, com cimento, descoberto em Portland, na 
Inglaterra – é uma rocha artificial. Ora, se a rocha na-
tural sofre desgastes – todo solo que existe na Terra 
é decomposição de uma rocha que existiu um dia –, 
o concreto também sofre, ele é uma rocha artificial, 
colada artificialmente. São milhões de fragmentos de 
rocha que são colados no local da obra. 

É preciso que seja fiscalizado. Antigamente, no 
Brasil, há 50, 60 anos, nós não dispúnhamos da norma-
tização da Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Recentemente, em São Paulo, em São Bernardo 
do Campo – vocês devem ter acompanhado –, caiu um 
setor, a laje do último andar. Ela parou no penúltimo 
andar e rompeu, foi para o outro andar e, a partir do 
quarto andar, já havia várias lajes, várias fatias, várias 
placas, e ela não parou mais, desceu direto, causando 
duas vítimas: uma criança e uma secretária.

A hipótese com que se trabalha para essa queda 
de um setor da laje – a laje é a placa, é o piso onde as 
pessoas colocam os móveis, onde as pessoas cami-
nham – é de que um prédio antigo foi feito deixando um 
espaço para que se deixasse um pau de carga e por ali 
subisse o material para fazer todos os andares. No final 
se fecharia, colocando uma laje para cobrir os vãos.

As normas brasileiras dizem que, para fazer uma 
laje e engastá-la numa que já está pronta, é preciso 
que as barras de ferro façam o transpasse, proporcional 
ao diâmetro dessa barra, e que a emenda, também, 
seja feita conforme as normas, a 45°, para garantir que 
uma estrutura que já estava seca, que já estava cura-
da, fique presa àquela que foi feita por último. Olhem, 
caiu a do último andar e caíram todas as emendas. É 
claro que essa estrutura, no último andar, sofreu mais 
desgaste do que as outras que estavam protegidas 
da intempérie. É claro que essa laje selou, e alguém 
que tivesse ido lá fazer uma inspeção poderia dizer: 
“Olhem, nós temos que olhar isso, nós precisamos in-
vestigar isso. As outras lajes não estão apresentando 
essa deformação. Então, nós temos que estudar isso”. 
E há hoje processos, equipamentos que determinam 
isso com precisão científica, que não deixam dúvida.

De tal maneira que perdemos uma vida, lamen-
tamos, e trazemos uma insegurança enorme para a 
população porque fica habitando prédios antigos, com 
uma insegurança psicológica muito grande. Os que 
sobreviveram ao acidente ficaram traumatizados. Há 
uma arquiteta que eu conheço, chama-se Maureen, 
que escapou por pouco. Ela estava, salvo engano, no 
sexto andar. Perdeu tudo, seus computadores, seus 
móveis. O esposo também tinha, na mesma coluna, um 
consultório de pediatria. Ele não estava no gabinete, 
estava dando aula numa universidade próxima, mas a 
secretária faleceu. Agora, imagine se aquela laje tives-
se rompido no momento do expediente, com o prédio 
lotado. É uma preocupação que eu tenho porque, na 
minha vivência de obra, muitas vezes verifiquei que os 
cálculos foram feitos erradamente.

Nós temos, no Brasil, 5.563 prefeituras. As prefei-
turas se encarregam, com seus arquitetos, de verificar 
se a obra tem os afastamentos laterais, frontais, se o 
prédio está dentro do gabarito, e se pode se construir 
aquela atividade econômica naquele setor. Mas não há 
uma prefeitura no Brasil que confira o cálculo estrutu-
ral, se aquela sapata está dimensionada para aquele 
solo, se as colunas, as vigas, as lajes, as escadas, os 
elevadores foram feitos, realmente, de acordo com as 
normas. A prefeitura não tem engenheiros calculistas 
e nem quer fazer isso, para não assumir, amanhã, um 
dano se aquilo romper. Portanto, todos os cálculos es-
truturais são feitos por engenheiros, que assumem o 
risco. Mas não há uma conferência.

Ora, obras antigas, obras de muitos anos atrás 
podem ter sido feitas com excesso de aço. Era uma 
coisa que as pessoas, no passado, achavam favorecer 
a estabilidade da estrutura. Trabalha ao contrário, por-
que quando ela passa a ser sobrecarregada, em vez 
de romper pelo aço, que tem escoamento, que estica, 
que dá deformação à peça, ela rompe pelo concreto. 
É um desabamento iminente, não se nota. Ela cai. O 
aço não entra em escoamento e a estrutura já entrou 
em colapso. Essas coisas nos preocupam. São mar-
quises, edifícios, construções que estão envelhecendo 
neste País e precisam ser fiscalizadas. 

Um engenheiro pode, numa simples manhã, le-
var ali o seu laudo e conferir se há recalques nas fun-
dações, como, por exemplo, na praia de Santos. A 
gente fica na areia da praia de Santos, olha para os 
prédios e vê que estão todos recalcados. Os prédios 
são todos tortos. Há ralos de cozinha, que foram feitos 
para receber o escoamento da água, que hoje estão 
na parte mais alta. Mas os prédios foram escorados, 
reforçados e não há risco de abalos. A mesma coisa 
precisa ser feita nas demais estruturas que houver no 
resto do País.
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Numa manhã, um engenheiro pode ir e conferir 
se há recalque nas fundações, se há fissuras, se elas 
já progrediram para uma trinca ou se elas já estão no 
nível de uma rachadura, se há nas vigas ou nas lajes 
deformações excessivas. 

E não é só isso. Precisamos conferir as instala-
ções elétricas. Todos nós ainda trazemos na memó-
ria as trágicas imagens do prédio Joelma, todos nós 
trazemos.

Ora, a própria casa de máquinas, os exaustores, 
essas coisas precisam ser fiscalizadas. 

Além do mais, esse projeto – e hoje conversei com 
o pessoal do Confea – traz outro benefício. Há prédios, 
nas nossas cidades, cuja arquitetura e o desenho dos 
seus escritórios, dos elevadores, dos corredores já 
não são mais aquilo que o mercado está procurando. 
Um jovem médico, um jovem engenheiro, um dentista 
querem ir para um prédio moderno, que tenha esta-
cionamento, lanchonete, que tenha restaurante, que 
tenha ar-condicionado central, que tenha instalações 
de Internet, que tenha segurança. 

Esses prédios antigos, na verdade, ficam alojando 
negócios muitas vezes inviáveis e as pessoas pagam 
pouco aluguel, pouco condomínio, a manutenção fica 
mais precária. E se amanhã um laudo de um enge-
nheiro determinar que é preciso fazer um reforço, os 
proprietários verão que é muito mais viável encontrar 
um incorporador, aproveitar o terreno – que é um ter-
reno espetacular no centro da cidade – e jogar aquilo 
no chão, fazer um prédio novo. Nós vamos renovar o 
panorama arquitetônico das nossas cidades! Aqueles 
prédios que caíram no Rio de Janeiro eram prédios 
cuja arquitetura estava completamente defasada, de 
sessenta anos atrás, e novas empresas, grandes em-
presas e jovens profissionais não vão se alojar ali.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Me 
permite um aparte?

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Claro Senador Eduardo Suplicy. Com o maior prazer.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Quero 
cumprimentá-lo, porque muitas vezes ouvi V. Exª, a sua 
experiência como missionário, como aquele que levou 
aos países da África a sua palavra, o seu testemunho 
e a sua contribuição. Mas, hoje, aqui, V.Exª trás a sua 
experiência e conhecimento na área de engenharia 
de uma maneira muito apropriada, mencionando os 
acidentes que ocorridos, de quedas de edifícios na 
Cinelândia, e também com os problemas havidos em 
São Bernardo, os que testemunhou em Santos e re-
cordando ainda do incêndio no Joelma. Então, quero 
cumprimentá-lo por sua sugestão de apresentar um 
Projeto de Lei que, levando em conta essas tragédias, 
mais o seu conhecimento de engenheiro, e em diálogo, 

inclusive, com os engenheiros do Conselho Federal, 
– o Confea, que V. Exª mencionou – aqui tendo a con-
tribuição e as sugestões deles, certamente trás algo 
muito relevante em seu mandato como um Senador 
que representa bem o Estado do Rio de Janeiro. Meus 
cumprimentos a V. Exª

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Muito obrigado Senador, eu fico muito agradecido 
com o seu apoio. 

Esse projeto eu apresentei no ano passado, foi 
distribuído à Comissão de Desenvolvimento Regional e 
Turismo. O Senador-Relator é o Senador Zezé Perrella, 
do Estado de Minas Gerais, e ele fez o seu relatório e 
nós estamos esperando o Senador Benedito de Lira 
pautar e nós podermos deliberar e votar.

Eu gostaria que ele tivesse sido aprovado no ano 
passado, porque eu acho que nós precisamos, como 
disse ao senhor, dar instrumentos às prefeituras para 
que ela digam: olha, você tem mais de 20. Eu queria 
a partir de 30 anos. O Confea apresentou ao Senador 
Zeze Perrella uma emenda para que seja a partir dos 
20 anos, de cinco em cinco anos, a partir dos 30, de 
três em três anos, e a partir daí vai diminuir o prazo 
para fiscalização. 

Nós podemos iniciar com 20 anos. Não vejo pro-
blema com isso, fiscalizar ou fazer um laudo em pré-
dios a partir dos 20 anos de idade. O importante é que 
façamos, o importante é que tenhamos segurança nas 
habitações em que moramos. 

De certa forma, veja, Senador Eduardo Suplicy, 
na Barra da Tijuca. Segundo levantamentos, o Rio 
de Janeiro hoje tem o imóvel residencial mais caro 
do mundo; o escritório comercial, no Rio de Janeiro, 
o metro quadrado mais caro do que em Nora Iorque, 
em Manhattan. 

O senhor lembra, na Barra da Tijuca, quando um 
prédio inteiro desabou? Aquele prédio desabou por 
questões de cálculo. A estrutura não foi dimensionada 
para a carga. No dia em que as caixas d’água estavam 
cheias e todos os andares habitados, os pilares, na re-
gião da portaria, começaram a estourar, começaram 
a fletir. Como a estrutura foi calculada pelos métodos 
modernos, ela mandou aviso antes de ruir, as pessoas 
verificaram e saíram do prédio, foram todos, e o prédio 
desabou, num lamentável incidente que, inclusive, en-
volveu um deputado, um deputado com mandato, que 
na ocasião sofreu todo o tipo de, vamos dizer assim, 
questionamentos. 

Mas é isso. Quer dizer, um cálculo errado. Quem 
conferiu esse cálculo? Ninguém. E foi errado. Eu vi a 
perícia, porque os engenheiros normalmente, como os 
prédios são simétricos, fazem um eixo, um eixo verti-
cal, um eixo horizontal, dividem a estrutura em quatro, 
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calculam um lado, rebatem, e depois rebatem o outro. 
Exatamente para que se ganhe tempo com o cálculo 
estrutural. Esqueceu o engenheiro que o lado que ele 
havia calculado e rebatido não tinha varanda e não ti-
nha caixa d’água. Uma fatalidade. Uma coisa que veio 
causar prejuízos enormes à população 

À população que comprou um apartamento por 
um preço altíssimo, numa das regiões mais valoriza-
das do Rio de Janeiro.

Essas informações que trago à tribuna é para 
que os meus colegas, e sobretudo o público brasileiro, 
possam entender que o sonho da casa própria, o so-
nho do apartamento, não significa que a gente tenha 
o imóvel para a vida inteira. E para isso ele precisa de 
manutenção.

Toda estrutura de concreto é uma rocha artificial. 
Se as rochas naturais sofrem os processos de erosão 
que deram origem a todos os solos, imaginem o con-
creto, que é uma rocha artificial. Quem deve cuidar 
disso são os engenheiros. Eles são formados para 
isso e deverão agora se encarregar de preencher, no 
prazo determinado pela lei, esses laudos que poderão 
trazer tranqüilidade para o nosso povo. 

O Confea esteve aqui hoje, apresentou ao Re-
lator algumas emendas.Mas, como não houve quo-
rum na nossa Comissão, vamos votar isso logo após 
o Carnaval, mas já com emendas incorporadas pelo 
Relator, que vão aperfeiçoar o nosso projeto. Como é 
terminativo na Comissão, espero que, em seguida, na 
Câmara dos Deputados, tenha relevância. 

Infelizmente, Senador Eduardo Suplicy, o projeto 
foi apresentado no ano passado e só ganhou pressa 
quando houve a comoção pública, social, devido às tra-
gédias que nós todos amarguramos nesses últimos dias. 

Mais do que nunca, precisamos dispor de um 
instrumento jurídico e legal para evitarmos que novas 
tragédias ocorram em nosso País, sobretudo com essas 
estruturas velhas. Quero ressaltar, antes de terminar, 
que há muitas obras públicas e privadas paradas, há 
muitos esqueletos que a justiça não sabe o que fazer 
e ficam aí apodrecendo ao tempo, com riscos de de-
sabamento e de matar inocentes.

Com esse instrumento, a prefeitura vai pedir um 
laudo de estabilidade ao prédio, o engenheiro vai di-
zer que ali tem risco e a prefeitura poderá acionar a 
justiça, dizendo que temos que demolir ou aquilo vai 
cair na cabeça das pessoas.

Sr. Presidente, eram essas as minhas palavras. 
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Agradeço o Senador Marcelo Crivella.
Sobre a mesa, requerimento do PSB.

Temos a honra de comunicar a V. Exª a indicação 
da Senadora Lídice da Mata, PSB – Bahia, como Líder 
da Bancada do Partido Socialista Brasileiro nesta Casa. 
Na oportunidade, renovamos a V. Exª nossos votos de 
elevada estima e distinta consideração.

Esse requerimento vem assinado pelo Senador 
Antonio Carlos Valadares, Senador João Capiberibe, 
Senadora Lídice da Mata e Senador Rodrigo Rollem-
berg. 

É o seguinte o Ofício na íntegra:

Of. nº 8/2012-GLPS

Brasília, 13 de fevereiro de 2012

Assunto: Comunicação da indicação da Líder do Par-
tido Socialista Brasileiro – PSB

Senhor Presidente,
Temos a honra de comunicar a Vossa Excelên-

cia a indicação da Senadora Lídice da Mata (PSB-BA) 
como Líder da bancada do Partido Socialista Brasileiro 
nesta Casa.

Na oportunidade renovamos a Vossa Excelência 
nossos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente, – Senador Antônio Carlos Vala-
dares – Senador João Capiberibe – Senadora Lídice
da Mata – Senador Rodrigo Rollemberg.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Também sobre a mesa, da Senadora 
Lídice da Mata:

Sr. Presidente, tenho a honra de comunicar a V. 
Exª a indicação do Senador Antonio Carlos Valadares, 
PSB/Sergipe, como Vice-Líder da Bancada do Partido 
Socialista Brasileiro nesta Casa.

É o seguinte o Ofício na íntegra:

Of. nº 9/2012 – GLPSB

Brasília, 13 de fevereiro de 2012

Assunto: Comunicação da indicação do Vice-Líder do 
Partido Socialista Brasileiro – PSB

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelên-

cia a indicação do Senador Antonio Carlos Valadares 
(PSB-SE) como Vice-Líder da bancada do Partido So-
cialista Brasileiro nesta Casa.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência vo-
tos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente, Senadora Lídice Da Mata, Lí-
der do PSB.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Como Senador inscrito, o Senador 
Anibal Diniz. 
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O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, telespectadores da TV e 
ouvintes da Rádio Senado, é com alegria que volto a 
ocupar a tribuna na sessão de hoje, justamente para 
tratar de assuntos da política, principalmente porque 
estive no final de semana no Estado do Acre. 

Estivemos acompanhando as discussões rela-
cionadas aos temas que estão em pauta lá no Estado, 
principalmente uma constante queda de energia que 
tem gerado um desconforto grande para os consumi-
dores, e também a situação criada com a saída da Gol, 
que deixou de fazer o seu vôo direto de Brasília para 
Rio Branco e de Rio Branco para Brasília.

Esse assunto já foi trazido aqui pelo Senador 
Jorge Viana, que apresentou inclusive um requerimen-
to para uma audiência pública na Comissão de Meio 
Ambiente e Defesa do Consumidor, justamente por-
que está havendo algo que é considerado uma afronta 
para o usuário, para o consumidor acreano, que, hoje, 
se tiver que fazer uma reserva pela Gol para chegar a 
Rio Branco, tem que fazer um giro ou por Manaus ou 
por Belém, de tal maneira que se sair de Rio Branco 
a uma da manhã, vai chegar em Brasília só ao meio 
dia. E indo de Brasília para Rio Branco, tem que fazer 
esse trajeto, 

Indo de Brasília para Rio Branco, tem que fazer 
esse trajeto por Belém ou Manaus, de tal maneira que 
gera um desconforto sem tamanho.

O Senador Jorge Viana, acertadamente, propôs 
uma audiência pública chamando todas as empresas 
aéreas, com o seguinte princípio: se aquela linha se 
tornou inviável para a Gol, é importante que a Gol re-
nuncie essa linha para que outras empresas possam 
entrar. Ela não pode reter a linha e querer impor ao 
usuário acriano, ao consumidor acriano, às pessoas 
que precisam se dirigir ao Acre essa maratona. Ao 
mesmo tempo, simultaneamente, como se fosse uma 
ação combinada, a Gol retirou a linha e a TAM elevou 
o preço das passagens. Uma passagem aérea hoje, 
de última hora, para ir de Brasília a Rio Branco e de 
Rio Branco a Brasília, está custando mais de R$6 mil. 
Não tem, acho, nenhum trecho, nenhuma distância 
no Brasil hoje que esteja a passagem custando esse 
preço, um valor tão elevado. 

Nesse sentido, quero me somar aqui ao esfor-
ço do Senador Jorge Viana, que fez a apresentação 
desse requerimento, e me solidarizar com todos os 
usuários desse serviço, que é um serviço essencial. 
Não tem outro meio de fazer um percurso tão longo, 
em tempo hábil, que não seja pela via aérea. Nesse 
sentido, a proposição do Senador Jorge Viana ganha 
total relevância. 

Venho aqui justamente me somar ao esforço do 
Senador Jorge Viana. Sei que outros integrantes da 
Bancada do Acre, a Deputada Perpétua, o Deputado 
Sibá Machado... Amanhã mesmo vamos ter uma reu-
nião de bancada. Essa reunião de Bancada do Acre, 
amanhã, vai definir a nova coordenação da bancada, 
porque meu período de responsabilidade na coorde-
nação termina agora, e a gente vai fazer uma reunião, 
amanhã, para fazer a transição para o novo coordena-
dor da bancada. Pretendo, juntamente com os demais 
Parlamentares, também adotar uma posição conjunta 
da Bancada federal do Acre em relação a esse proble-
ma. Já estivemos reunidos com dirigentes da TRIP. Eles 
têm disposição de trabalhar na entrada também dessa 
linha. Outras empresas também têm essa disposição, 
mas parece que tem uma limitação porque há uma, 
digamos, reserva de mercado dessas linhas. Nesse 
caso, a gente vai ter que fazer um tipo de pressão forte. 

Acredito que essa audiência pública convocada 
pelo Senador Jorge Viana, que vai acontecer na Co-
missão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, 
Fiscalização e Controle será muito oportuna para a 
gente pôr a limpo todas essas questões. 

Ao mesmo tempo, tenho certeza de que na reu-
nião da Bancada Federal do Acre, amanhã, vai ser to-
mada também uma atitude de conjunto. Nesse sentido, 
eu tenho certeza de que a Bancada vai estar unida 
para defender os interesses dos usuários acreanos.

Em relação à questão da energia elétrica, a que 
me referi, há uma reclamação muito grande no Estado 
do Acre em relação à Eletroacre, principalmente porque, 
depois que se estabeleceu o Linhão, as interrupções 
têm acontecido com certa freqüência e as respostas 
não têm sido dadas de maneira convincente.

Hoje mesmo ouvi, de cidadãos lá em Rio Branco, 
que o Presidente Lula fez o mais difícil, levou o Luz para 
Todos às localidades mais difíceis, levou a estrutura 
toda, fez a luz chegar às comunidades mais isoladas. 
No entanto, na parte do fornecimento, estamos tendo 
essa falha terrível por parte dos organismos respon-
sáveis por gerar essa energia ao usuário.

Eu gostaria também de fazer menção aqui ao 
ato que aconteceu ontem à noite em Rio Branco. Foi 
um ato de comemoração dos 32 anos de existência do 
Partido dos Trabalhadores. Havíamos participado aqui, 
com a presença da Presidenta Dilma, da comemoração 
nacional, que aconteceu em Brasília, na última sexta-
-feira. Foi um ato muito importante, porque fez um res-
gate da história política recente, da contribuição que o 
Partido dos Trabalhadores deu para a democratização 
do Brasil e todo o combate estabelecido nos últimos 
32 anos tanto no sentido de apresentar proposições, 
de fazer um bom combate, quanto no sentido de gerir 
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políticas públicas, para mudar para melhor a vida do 
povo brasileiro e, no nosso caso, do povo acreano, 
que também tem uma experiência bastante alongada 
de convivência com o Partido dos Trabalhadores na 
gestão do Estado.

Então, no ato aqui em Brasília, do qual partici-
pamos, teve um momento muito forte, a homenagem 
póstuma a Apolônio de Carvalho, que teve a honra de 
ser o primeiro filiado do Partido dos Trabalhadores, 
teve a primeira ficha de filiação registrada no Tribunal 
Regional Eleitoral. Ele teve o momento de homenagem 
póstuma, um quadro bonito, recebido pela sua espo-
sa, a viúva do Sr. Apolônio de Carvalho, Srª Renée de 
Carvalho, que recebeu exatamente a ficha de filiação, 
posta num quadro de maneira muito bonita. 

Ela fez uma fala uma bonita, realçando o quanto 
essa homenagem foi justa, porque Apolônio de Carva-
lho foi um grande combatente no Brasil, na Espanha 
e também na França; um defensor das liberdades, um 
defensor dos sonhos e um dos grandes contribuintes 
para que o Partido dos Trabalhadores tivesse a matu-
ridade que teve e chegasse aonde ele chegou.

Lá no Acre nós fizemos, ontem, um ato muito 
bonito. E algo que me chamou bastante a atenção foi 
exatamente a vinda de jovens para se filiarem ao Par-
tido dos Trabalhadores, aderindo a um chamamento 
nacional, que é o chamamento no sentido de que a 
sociedade deve se mobilizar, deve participar da vida 
política do País, porque se as pessoas se mantiverem 
distantes da política, pensando que dessa forma vão 
estar imunes a estarem participando da política, não; 
elas estarão participando, sim, e da pior maneira, por-
que estarão participando com a sua omissão.

E lá no ato, em comemoração aos 32 anos do 
Partido dos Trabalhadores, que aconteceu em Rio Bran-
co, teve um momento muito forte que foi exatamente 
o momento da filiação de jovens, pessoas também de 
bastante maturidade, entrando para a vida partidária, 
para a ação política partido–partido. Isso foi algo muito 
interessante para todos nós, porque nós, que acom-
panhamos a trajetória do Partido dos Trabalhadores 
nesses 32 anos, percebemos o quanto a política tem 
sido desmerecida pelos meios de comunicação e pe-
los formadores de opinião.

Então, é muito difícil a gente convencer um jovem 
a aderir a política, porque falar de política é como se 
fosse algo ruim, e isso distancia o jovem da política. 
Fizemos inclusive uma fala de parabenização aos no-
vos filiados e um apelo no sentido de que os jovens 
não se distanciem da política; aproximem-se da política 
e identifiquem, na medida do possível, os que fazem 
a boa política e aqueles que são problemáticos para 
fazerem o devido distanciamento dos maus exemplos. 

Mas, os bons exemplos têm de ser seguidos. E esta-
mos vivendo um momento muito oportuno da política 
nacional com a nossa Presidenta Dilma, que teve a sua 
avaliação muito positiva, no seu primeiro ano de gover-
no. Também, da mesma forma, os oito anos do Presi-
dente Lula foram anos de muitos avanços, de muitas 
conquistas, todos como fruto da mobilização nacional 
que aconteceu em torno do Partido dos Trabalhadores 
e do arco de alianças que mantêm a governabilidade 
tanto do Presidente Lula quanto da Presidente Dilma. 

De tal forma que fico muito feliz e na responsabi-
lidade de fazer o registro desse momento importante 
que aconteceu lá em Rio Branco, que contou também 
com a presença do meu companheiro, Senador Jorge 
Viana, que esteve conosco e que teve um momento 
muito importante de uma palestra em que pôde falar 
sobre os novos sonhos e novas utopias que temos que 
alimentar. Porque, como disse Apolônio de Carvalho, 
uma vida sem causa é uma vida sem sentido. E nós 
temos que convencer os jovens a aderir às novas cau-
sas e às novas lutas e a virem para a política, porque 
é participando da política que vamos construir o Brasil 
dos nossos sonhos. 

Gostaria, para encerrar, Sr. Presidente, de fazer 
uma referência ao artigo escrito por Eliane Cantanhê-
de, domingo, na Folha de S.Paulo. Ela fez um retrato 
muito fiel da entrevista concedida pelo jovem Vitor Soa-
res Cunha, que também foi entrevistado no Fantástico. 
Esse jovem teve a coragem de fazer o enfrentamento a 
cinco agressores de um morador de rua. Cinco jovens 
agrediram um mendigo e o jovem Vitor Soares Cunha 
teve a coragem, a ação humana, a solidariedade de 
intervir para que não continuasse aquela agressão. 
Resultado: os agressores se voltaram contra ele, que 
acabou sofrendo muitos ferimentos, sendo submetido 
à cirurgia para implantação de placas de platina no 
rosto; 63 pinos foram implantados em seu rosto para 
recompor os ossos quebrados e ele está com o movi-
mento do olho esquerdo comprometido. Não se sabe 
se ele vai recuperar completamente o movimento do 
olho esquerdo. E a jornalista Eliane Cantanhêde fez 
um relato emocionado, dizendo que sua filha havia 
chorado ao ver a entrevista desse jovem. 

Eu achei que tinha que fazer menção a esse jo-
vem. Por quê? Porque ele agiu como um verdadeiro 
cidadão, como um herói, na realidade. Mas, ele não 
quis aceitar a identificação de herói. Pelo contrário, ele 
diz que fez o que qualquer pessoa solidária, qualquer 
pessoa que se sentisse ofendida por uma agressão, 
por uma injustiça faria. Ele disse, em entrevista, algo 
que muito me chamou a atenção.

Ele disse que, pelo menos, uma, duas, três pes-
soas vão pensar alguma coisa, vão ensinar para os 
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seus filhos, porque não adianta pensar que uma atitu-
de apenas vai mudar o mundo, mas pequenas coisas 
vão mudando a vida. 

A Eliane Cantanhêde termina fazendo uma re-
flexão muito interessante: não adianta apontar a culpa 
para o governador, para o prefeito, para o presidente 
ou para as autoridades. Temos que fazer tudo isso, 
cobrar das autoridades, mas também temos de fazer 
uma reflexão profunda sobre qual a educação que es-
tamos dando para os nossos filhos. Precisamos cons-
truir uma educação fortemente voltada para a cultura 
de paz, porque esses atos de violência, esses atos de 
insanidade que têm acontecido precisam ter um basta.

E o exemplo desse jovem, Vitor Soares Cunha, é 
algo que temos de fazer chegar ao conhecimento do 
maior número possível de brasileiros, para dizer que 
esse é o caminho correto, o caminho da solidariedade, 
e tentar dar um jeito para fazer com que saia de pauta 
esse espírito de violência que tem estado presente no 
meio da juventude.

Infelizmente, são jovens de boa família, jovens de 
boa estrutura, jovens que estudam em boas escolas, 
mas que, do nada, surge esse espírito de violência que 
gera tanta insegurança e causa tantas vítimas. Atitudes 
absolutamente intolerantes, que não condizem com o 
espírito do povo brasileiro. 

Então, quero aqui cumprimentar a jornalista Eliane 
Cantanhêde pelo artigo, pela profundidade do artigo, 
pela reflexão que ela traz e também cumprimentar o 
jovem Vitor Soares Cunha. Um jovem de 21 anos, es-
tudante de engenharia, que quase perdeu a vida em 
um gesto de total solidariedade a um morador de rua.

Os meus cumprimentos a esse jovem. 
Espero que o seu exemplo sirva não só para 

aquelas duas ou três pessoas a que você se referiu 
em sua entrevista, Vitor; mas que sirva para milhões 
de brasileiros, que possamos fazer ganhar força no 
Brasil a cultura de paz, e não a cultura de violência. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. Agra-
deço pela atenção e pelo tempo concedido.

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

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pela ordem, tem a palavra o Senador 
Randolfe Rodrigues.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) – 
V. Exª poderia me inscrever pela Liderança do PSOL?

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – V. Exª está inscrito pela Liderança.

Senador Flexa Ribeiro, V. Exª tem a palavra.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pela 

liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente 
Senador Moka, Srs. Senadores, estamos reiniciando 

nossos trabalhos legislativos e, já na primeira semana 
– semana passada –, eu disse aqui que aprovei dois 
projetos, um deles na Comissão de Educação, o PLS 
153, de 2010, que teve como relator o nobre Senador
Vicentinho Alves, do Tocantins. Esse projeto, o PLS 
153, fez uma homenagem reconhecendo o trabalho de 
um grande homem público do meu Estado, Senador 
Moka, o Estado do Pará, cujo exemplo, certamente, 
deve inspirar a todos nós.

Todos os brasileiros conhecem a Usina Hidrelé-
trica de Tucuruí – a maior usina hidrelétrica genuina-
mente nacional, porque Itaipu é binacional – e as suas 
eclusas, que representam uma luta de trinta anos dos 
paraenses e que foi inaugurada, Senador Randolfe, 
em 2010. Fiz, no dia da inauguração, aqui da tribuna 
do Senado Federal, um elogio ao Presidente Lula, que 
concluiu a obra. Concluiu na verdade em parte, mas 
esse é um tema a que retorno ao final deste pronun-
ciamento.

Hoje, pouco é dito sobre a luta de alguém que 
foi incansável em levantar essa bandeira. Falo do Se-
nador, Deputado Federal, fundador e presidente da 
Federação das Indústrias do Pará (Fiepa) durante 40 
anos seguidos, além de presidente do Banco de Crédi-
to da Amazônia, hoje Banco da Amazônia, o saudoso 
Gabriel Hermes Filho.

Ainda na década de 1980, como representante 
do Pará no Senado, Gabriel Hermes Filho se insurgiu 
contra a posição do Governo Federal de fazer a bar-
ragem e não construir as eclusas.

Inúmeros projetos de lei, Senador Moka, tramitam 
no Congresso Nacional, inclusive um de minha auto-
ria, impedindo que se construam novas barragens nos 
rios brasileiros que são navegáveis e não se façam, 
ao mesmo tempo, as eclusas para que se mantenham 
a navegabilidade desses rios. Mas lamentavelmente 
esses projetos não têm guaridas aqui no Legislativo 
e eles não caminham, e continuam se fazendo barra-
gens sem eclusas. 

No rio Tocantins, exemplos continuam acontecen-
do, como Lajeado, no Estado de Tocantins.

Em função de sua luta, o governo da época re-
solveu deixar no paredão de concreto uma abertura 
por onde passariam o canal das eclusas, colocando 
lá um stop log. O que é um stop log? Uma tampa de 
aço para conter as águas enquanto não fosse feito o 
canal. Sem essa abertura as eclusas simplesmente 
não existiriam. 

Infelizmente, o Senador Gabriel Hermes não 
está mais conosco para presenciar o resultado de sua 
luta. Ainda em 2010, quando da inauguração pelo Ex-
-Presidente Lula das eclusas, apresentei um projeto 
que empresta seu nome à eclusa de Tucuruí, para que 
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com essa homenagem sua memória seja preservada 
e sua luta sirva de inspiração a todos os paraenses. 

O projeto evidentemente não mexe com o nome 
da Usina da Hidroelétrica de Tucuruí, que tornou o Mu-
nicípio conhecido em todo o mundo. Refere-se apenas 
às eclusas. O projeto seguirá para a Câmara dos De-
putados e agradeço desde já pela sensibilidade dos 
nobres colegas do Congresso para aprovar a proposta. 

Sr. Presidente, não posso deixar de falar sobre as 
eclusas e lembrar o fato de que ela não está operando 
em sua plenitude. Já abordei esse assunto diversas ve-
zes aqui nesta tribuna. Já estive, junto com a bancada 
do Pará, liderada pelo Governador Simão Jatene, com 
o Ministro dos Transportes Paulo Sérgio Passos no dia 
20 de setembro de 2010. Esse mesmo grupo esteve 
com a Ministra Miriam Belchior, do Planejamento, no 
dia 15 de dezembro de 2011. Já se passaram 61 dias 
desde a última reunião, quando nos foi prometida uma 
solução para o caso. Porém, hoje é dia 14 de fevereiro 
e não tivemos nenhum retorno.

Nas reuniões, fomos tratar da urgente necessida-
de de ser realizada a obra de derrocamento do chama-
do Pedral do Lourenço. Desde 2010 – e antes mesmo 
da inauguração das eclusas – estamos alertando para 
o fato de que a obra não estava completa. Não era só 
preciso inaugurar as eclusas; era preciso fazer o der-
rocamento do Pedral do Lourenço. Caso contrário, o 
rio não fica navegável por todo o ano. A eclusa não 
será utilizada por 365 dias do ano; ficará meia eclusa.

Aliás, o Pedral do Lourenço é apenas uma das 
quatro obras que técnicos do próprio Ministério dos 
Transportes apontam como fundamentais para a efetiva 
infraestrutura necessária para a implantação do Polo 
Industrial de Marabá, que vai propiciar a tão sonhada 
verticalização do potencial mineral do Estado do Pará, 
e para a navegabilidade do rio Tocantins. Sim, pois sa-
bemos que a Vale está construindo uma siderúrgica, 
em passos lentos, mas está construindo, naquela re-
gião, e temos dezenas de outros investimentos, todos 
comprometidos se a infraestrutura não for garantida, 
algo que o Governo do Ex-Presidente Lula prometeu, 
e a atual Presidenta Dilma Rousseff endossou e se 
comprometeu com o povo do Pará.

A região necessita, segundo técnicos do Gover-
no Federal, de pelo menos quatro obras: 1) Alteração 
do traçado da BR-230, a Transamasônica, limítrofe à 
Área Industrial da ALPA; 2) Porto do Distrito Industrial 
de Marabá; 3) Derrocamento do Pedral do Lourenço; 
e 4) Dragagem do rio Tocantins.

Srªs e Srs Senadores, somente com essas quatro 
obras a região poderá receber o chamado complexo 
industrial de Marabá. São simplesmente indispensáveis 
para que a região possa abrigar grandes projetos que 

irão trazer a transformação de toda essa grande região 
do sul e sudeste do nosso Estado, do querido Estado 
do Pará. E utilizar, sem sombra de dúvida, com essas 
quatro obras, o competitivo transporte fluvial, através 
do rio Tocantins e das eclusas de Tucuruí.

Com o crescimento de um polo industrial na re-
gião, estaremos contribuindo para a geração de em-
pregos qualificados, renda verticalizada nos diversos 
níveis do investimento, especialmente de prestadores 
de serviço da própria região e redução da desigual-
dade regional com forte inclusão do conceito de sus-
tentabilidade.

Apenas para deixar claro, para todos os para-
enses, repasso mais informações sobre essas obras.

Porto de Marabá. A obra é necessária para movi-
mentação das cargas do futuro Distrito Industrial que 
será implantado limítrofe ao complexo siderúrgico, com 
previsão de grande movimentação de cargas em con-
teiners, principalmente das dezenas de empresas que 
terão seus trabalhos integrados à ALPA. Além, eviden-
temente, dos transportes à granel dos minérios, que 
serão escoados de Carajás. Tem como estimativa de 
investimentos um total de R$125 milhões, composta 
por porto com cais em concreto estaqueado, área de 
retro-porto alfandegada, pontes metálicas, flutuantes, 
sistemas de acostagem e transtainers. Verificamos a 
Lei Orçamentaria Anual de 2011 e de 2012. Verificamos 
na seguinte área: despesa e execução do Programa 
de Aceleração do Crescimento (PAC). Setor de Infra-
estrutura: Ministério dos Transportes. Lá, encontramos 
o seguinte: Construção de terminal de cargas multimo-
dal em Marabá. Dotação Inicial: R$12,7 milhões. Em-
penhado pelo Governo: zero. Na LOA de 2012 ocorre 
exatamente o mesmo: zero.

Derrocamento do Pedral do Lourenço. Fez parte 
do acordo entre o Governo Federal e os Investidores 
da Siderúrgica de Marabá. É uma obra indispensável 
para a movimentação das cargas através de comboios 
fluviais de grande porte, do complexo da ALPA, até o 
Porto de Vila do Conde, local do transbordo de navios, 
tanto para entrada de carvão mineral, como para sa-
ída dos produtos manufaturados. No projeto do Polo 
Industrial de Marabá, está prevista a utilização da hi-
drovia do rio Tocantins o ano todo, em qualquer situa-
ção de nível d’água, havendo uma previsão inicial de 
movimentação de 4 milhões de toneladas de carga/
ano evoluindo em 3 anos para 6 milhões de toneladas 
de carga/ano. Com investimentos previstos em R$350 
milhões, de acordo com projeto realizado pela Univer-
sidade Federal do Pará, está em fase de licitação pelo 
Dnit. Porém, segundo o próprio Governo Federal, a 
licitação está suspensa, a obra foi retirada do PAC 2 
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e aguardamos desde dezembro uma resposta do Mi-
nistério, como disse no início deste pronunciamento.

Dragagem do Rio Tocantins: a obra é necessária 
para movimentação dos comboios de grande porte, 
tanto à montante da barragem de Tucuruí próximo à 
Marabá, incluindo acessos ao porto e área de mano-de mano-de mano-
bra, como à juzante da barragem principalmente na 
época de níveis mínimos de água liberada, quando se 
faz necessário a navegação pelo canal principal do rio 
Tocantins. Hoje, como sabemos, é estreito e assorea-
do. Próximo à foz são necessárias obras de derroca-
mentos localizados. 

Os custos previstos para calado de navegação de 
quatro metros, é de aproximadamente R$215 milhões, 
incluindo sistemas eletrônicos de navegação. Também 
neste valor está incluso financiamento à Marinha do 
Brasil para execução de novas cartas náuticas abran-
gendo o rio Tocantins de Marabá até sua foz e as áre-
as de navegação que beneficiarão o Porto de Vila do 
Conde e a Barra Sul.

Alteração de Traçado da BR-230, próxima à Área 
Industrial da ALPA. Esta obra também fez parte do 
acordo do Governo Federal com os investidores, como 
contrapartida ao formidável investimento que será re-
alizado. A obra não foi incluída no PAC, sob responsa-
bilidade do Dnit para aprovação de projeto e licitação 
de obra. Tem uma previsão de aproximadamente R$70 
milhões, incluídos, além do contorno próximo à área da 
siderúrgica, o benefício aos assentamentos do Incra 
e o acesso ao novo porto público de Marabá, que irá 
servir ao Distrito Industrial.

Vejam, Srªs e Srs. Senadores, Sr. Presidente, 
Senador Moka, são quatro obras da maior importân-
cia, nada muito fabuloso como o sonho do trem-bala 
ou algo do gênero. São obras de infraestrutura básica, 
com custo relativamente baixo, em comparação com 
os outros investimentos em curso do Governo Federal, 
mas de alta importância e significação para o Estado 
do Pará, em especial para o sul e o sudeste do nos-
so Estado. É um custo que, certamente, trará ganhos 
para o Brasil, para os brasileiros paraenses. Presidenta 
Dilma, lembre-se dos brasileiros que estão no Estado 
do Pará e dos compromissos de campanha que V. Exª 
assumiu quando lá esteve. 

Eu faço um pedido aqui, da tribuna do Senado 
Federal, à Ministra Miriam Belchior. Ela recebeu, com 
fidalguia, em seu gabinete, o Governador Simão Ja-
tene e a bancada federal suprapartidária do Estado 
do Pará, lá atrás, como me referi, ainda em 2011. Ela 
disse a todos nós que o Governo Federal não tinha 
desistido das obras a que me referi, em especial do 
derrocamento do Pedral do Lourenço, que continuava 
revendo o orçamento, que continuava insistindo que 

a Companhia Vale deveria fazer aquele investimento, 
que até o final de janeiro deveria concluir a revisão 
do orçamento, que voltaria a convidar o Governador 
Simão Jatene e a Bancada do Estado do Pará para 
uma nova reunião e que anunciaria a todos nós e a 
todos os paraenses que decisão a Presidenta Dilma, 
por meio da Ministra Miriam Belchior, anunciaria aos 
paraenses com relação a essas obras tão importantes 
para o desenvolvimento do nosso Estado. 

Então, eu quero pedir à Ministra Miriam Belchior 
que, tão logo passem estas semanas – esta e a próxi-
ma, a do carnaval –, terminados os feriados de carna-
val, agende para receber o Governador Simão Jatene 
e a Bancada do Estado do Pará, a fim de que retome-
mos aquela conversa que tivemos ainda em 2011. E 
tão logo termine a fase invernosa, que possamos dar 
a boa notícia ao Estado do Pará, com a liberação do 
edital de licitação tanto para o derrocamento do Pe-
dral do Lourenço como para a dragagem, a jusante e 
a montante do rio Tocantins, com relação às eclusas 
e a outras obras que são importantes, como o desvio 
da Transamazônica e o porto de Marabá.

Para encerrar, Sr. Presidente, também quero fes-
tejar aqui a aprovação, ainda na semana passada, de 
outro projeto de minha autoria, que é muito simples. 
Trata-se do PLS nº 492, de 2007, que teve como Re-
lator, Senador Randolfe, para honra minha, o Senador 
Francisco Dornelles, que é o professor de todos nós 
nessa questão tributária e fiscal. O projeto permite a 
compensação, sem nenhuma burocracia, tanto pela 
empresa como pelo contribuinte, pessoa física, de 
créditos e débitos no âmbito da Secretaria da Super 
Receita. Se uma empresa ou um contribuinte tem cré-
ditos junto ao Imposto de Renda e débitos junto à Pre-
vidência, ele pode fazer a compensação automática 
entre os dois órgãos. Isso será possível em face da 
unificação das receitas que nós aprovamos em 2006, 
com a chamada Super Receita. Então, não existe...

(Interrupção do som.)

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Não 
existe mais qualquer motivo para que seja vedada a 
compensação de tributos federais com contribuições 
previdenciárias, já que ambas são de responsabilida-
de do mesmo órgão: a Secretaria da Receita Federal 
do Brasil.

Com a nossa proposta, o contribuinte poderá apre-
sentar uma “declaração de compensação” e, através 
dela, relacionar seus créditos e fazer a devida com-
pensação com o débito previdenciário.

Fico satisfeito porque esse projeto estava parado 
desde 2007, quando o apresentei. 
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Na CCJ, o Líder do Governo, Romero Jucá, se 
posicionou e, mesmo com orientação contrária do Go-
verno, liberou a base do Governo...

(Interrupção do som.) 

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – ... 
para que votasse favoravelmente, e o projeto vai ter 
andamento normal.

Espero que ele seja, então, aprovado na Câmara 
dos Deputados e sancionado pela Presidenta Dilma, 
porque não há mais nenhuma motivação para que não 
seja dada ao contribuinte brasileiro a oportunidade de 
fazer essa compensação, já que a instituição da cha-
mada “Super-Receita” – entre aspas – já está há cin-
co ou seis anos instalada aqui por lei aprovada pelo 
Congresso e sancionada pelo Executivo.

Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Com a palavra o último inscrito, pela 
liderança, o Senador Randolfe Rodrigues.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Caríssimo Pre-
sidente, Senador Waldemir Moka, Srs. Senadores, Srªs 
Senadoras, todos que nos ouvem pela Rádio Senado 
e nos assistem pelo TV Senado, volto à tribuna no dia 
de hoje para, mais uma vez, suscitar aqui um tema 
que tem sido recorrentemente tocado nesta tribuna 
pela Bancada de Senadores do Amapá, que é o tema 
da situação da nossa Companhia de Eletricidade do 
Amapá.

Mais uma vez, eu trago as preocupações sobre 
a situação da Companhia de Eletricidade do Amapá 
e, mais uma vez, reafirmo que esse é um tema que 
tem mobilizado organizações, segmentos públicos e 
privados amapaenses que compreendem que o direito 
constitucional a uma vida digna, ao desenvolvimento 
e ao pleno exercício das atividades que asseguram 
atividades produtivas envolve educação, cultura, se-
gurança pública, comunicação, mas envolve também, 
em especial, o acesso a energia elétrica.

É desnecessário afirmar que na atual sociedade, 
o funcionamento da maioria das atividades do Governo, 
da iniciativa privada, das organizações sociais e das 
atividades domésticas depende do fornecimento de 
energia elétrica. Por isso é urgente. E chega a causar 
perplexidade que nós não tenhamos, até agora, con-
seguido viabilizar um meio termo com o Ministério das 
Minas e Energia para a resolução da dramática situação 
da Companhia de Eletricidade do Estado do Amapá.

Essa questão não pode ser tratada, única e ex-
clusivamente, como mera questão jurídica, como já 
suscitei aqui outras vezes. É, em especial, uma questão 

política. E quero apresentar os aspectos pelos quais 
destaco que essa é, em especial, uma questão política.

A situação de insolvência da empresa foi levada 
a cabo por quase uma década de gestão temerária à 
frente da Companhia de Eletricidade e foi assistida de 
forma impassível pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica e pelo próprio Ministério das Minas e Energia.

Ora, a intervenção para impedir que a dívida da 
Companhia de Eletricidade do Amapá chegasse ao 
absurdo de um bilhão e seiscentos milhões de reais, 
essa providência deveria ter sido tomada pelo Minis-
tério das Minas e Energia, pelo menos, cinco anos, 
sete anos atrás.

O Ministério das Minas e Energia não pode pe-
nalizar agora, hoje, o Estado do Amapá por uma dívi-
da em relação à qual o próprio Ministério não tomou 
providência de sanar nos últimos anos.

Saúdo o Senador João Capiberibe, que tem des-
tacado este assunto aqui na tribuna. E quero me re-
ferir, Senador Capiberibe, a um pronunciamento que 
o senhor fez aqui, na semana passada, em relação a 
esse tema.

Em discurso, semana passada, o Senador Ca-
piberibe destacou que a não incidência de multas 
quanto às obrigações entre as pessoas jurídicas de 
direito público, a impossibilidade disso pode significar 
redução de, pelo menos, R$100 milhões nessa dívida 
que envolve a Companhia de Eletricidade do Amapá.

Como V. Exª mesmo já destacou, Senador Ca-
piberibe, ocorre que o Ministério das Minas e Energia 
busca agora, rapidamente, sanar um mal em relação 
ao qual ele foi omisso. Ora, a dívida da Companhia de 
Eletricidade do Amapá se avolumou no decorrer da 
última década. No decorrer desse tempo, não houve 
qualquer providência por parte do Ministério das Minas 
e Energia. O Ministério poderia ter tomado providência 
mais efetiva, poderia ter intervindo junto à Companhia 
de Eletricidade do Amapá, poderia ter afastado a dire-
ção da Companhia, mas nada disso ocorreu.

Agora, o Ministério das Minas e Energia coloca 
para o povo do Amapá o seguinte dilema: “Ou vocês 
perdem a concessão pública da distribuidora de ener-
gia elétrica” – que é a Companhia de Eletricidade do 
Amapá –, “ou vocês e as gerações futuras vão ter de 
pagar uma dívida de R$2 bilhões”, valor total da dívida 
da Companhia de Eletricidade do Amapá hoje.

Para o Amapá, é impossível aceitar a proposta 
apresentada pelo Ministério, de empréstimo do BN-
DES, porque se trata de uma dívida que prejudica in-
justamente as gerações futuras; prejudica injustamente 
o Amapá e os recursos futuros do Erário do Estado. 

Portanto, é urgente a solução para essa questão, 
é urgente encontrar, entre a decretação de caducida-
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de e o pagamento da dívida – o que, claramente, está 
oferecido como dilema para nós amapaenses –, entre 
essas duas alternativas, um meio-termo.

Quero acreditar, Senador Capiberibe, Senador 
Moka, que é possível um meio-termo porque quero 
fazer um paralelo entre essa dívida da Companhia de 
Eletricidade do Estado do Amapá e a votação de uma 
matéria aqui no plenário deste Senado, no ano pas-
sado, relativa às Notas Reversais de Itaipu.

Ano passado, o Senado apreciou o relatório, 
apresentado brilhantemente pela Senadora Gleisi Ho-
ffmann, do Projeto de Decreto Legislativo nº 115, de 
2011, que levou à aprovação do texto das Notas Re-
versais entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República do Paraguai sobre as 
Bases Financeiras do Anexo C do Tratado de Itaipu, 
firmado em 1º de setembro de 2009.

Nessa matéria, não só votei favoravelmente como 
a defendi, aqui desta tribuna, porque achava, acho e 
compreendo que estávamos fazendo justiça a uma na-
ção irmã que destruímos, no decorrer do século XIX, 
com uma guerra genocida contra o povo paraguaio 

E contra a soberania paraguaia. Uma guerra que 
o Brasil dela participou incentivado pelo imperialismo 
britânico. Fiz questão de, aqui desta tribuna, defender 
a aprovação da reversão, da modificação das notas re-
versais de Itaipu; fiz mais ainda, Senador Capiberibe, 
fiz questão de votar favoravelmente e sustentar que 
aquela votação era uma justiça histórica com nossos 
irmãos, vizinhos, paraguaios.

Mas veja, a revisão daquele tratado, ratificado 
por esta Casa, representou um gasto adicional para 
o Orçamento da União de US$240 milhões por ano, 
o equivalente a atuais R$400 milhões. Alguns acusa-
ram aqui de ser crime contra a pátria brasileira, de ser 
favorecimento ao Paraguai. Nós muito bem, nós aqui 
sustentamos a necessidade de defender que estarí-
amos fazendo justiça com aquela votação, e foi por 
essa razão que essa matéria foi aprovada pelo voto 
da maioria dos Senadores desta Casa.

É impossível não fazer um paralelo das duas 
questões. Ora, em quatro anos da vigência da nova 
remuneração das notas reversais de Itaipu, nós paga-
remos ao Paraguai, pela energia transferida, o mesmo 
montante global da dívida da Companhia de Eletricidade 
do Amapá com a Eletronorte. A dívida hoje atualizada 
é de R$1,551 bilhão até fevereiro deste ano.

Então, a primeira pergunta a ser feita. Se foi pos-
sível fazer essa justiça histórica com um irmão nosso, 
com um vizinho nosso, reparar essa injustiça cometida 
historicamente contra os irmãos paraguaios, por que a 
mesma União vai penalizar um filho seu, um ente da 
federação brasileira, o Estado do Amapá? Da mesma 

forma que foi possível, que foi necessário fazer justiça 
ao Paraguai, da mesma forma é possível e necessário 
fazer justiça. Se a União foi justa com um irmão, por 
que ela não pode ser justa com um filho seu, com o 
Estado do Amapá, fazendo, repito, Senador Capiberibe, 
R$1,551 bilhão. Em quatro anos, o que vamos pagar 
para o Paraguai – ou seja, será mais de quatro anos, 
será para a vida toda – corresponde ao total da dívida 
da Companhia de Eletricidade do Amapá.

Ouço, com muito prazer, Senador João Capi-
beribe.

O Sr. João Capiberibe (Bloco/PSB – AP) – Sr. 
Presidente, Senador Randolfe Rodrigues, realmente, 
essa questão da Companhia de Eletricidade do Amapá 
reflete um comportamento dos gestores públicos des-
te País. Cometem todo tipo de desatino, enterram as 
empresas públicas, saqueiam as repartições públicas 
e fica tudo na impunidade. O caso da CEA é patético. 
Mostrei aqui os dados na semana passada. Acho que 
solução há. Tem mais uma informação que gostaria 
de dar. A Aneel recomendou a caducidade da CEA 
em 2007. Ora, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 
cinco anos depois e não se tomou nenhuma providên-
cia. Se decretou a caducidade é porque a empresa já 
ia muito mal. E a Aneel tem condições de monitorar 
o desempenho das empresas públicas e privadas de 
eletricidade do País. A CEA ia muito mal e, infelizmen-
te, as providências não chegaram. Agora – e não é 
de repente – ainda continua dilatando os prazos. Não 
se senta para discutir. Não há um debate. Não se cria 
alternativas para resolver o problema. Tenho aqui um 
termo de reconhecimento e parcelamento de débitos 
entre a CEA e a Eletronorte. Isso aqui é de 1999. Já fa-
lei que quando fui governador concordei em suspender 
alguns pagamentos da Eletronorte, para poder capita-
lizar a empresa, que, de fato, capitalizou. A empresa é 
viável. Basta ter uma gestão correta, honesta e com-
petente para viabilizar a empresa. Naquela época em 
que sentamos para discutir esse acordo, a dívida era 
de R$37 milhões e acordamos pagar em 96 parcelas, 
com carência de 24 meses. O valor das parcelas era 
de quatrocentos e pouco mil reais por mês. Então, ini-
ciaríamos o pagamento em 2002 e terminaríamos em 
2010. Hoje, evidentemente, que o montante que a Ele-
tronorte apresenta pode ser discutido, porque a CEA 
e a Eletronorte ainda não se entendem sobre alguns 
números. Há também juro que me parece proibitivo – 
1% ao mês. Nem a taxa Selic, a taxa Selic está abaixo 
disso, não é? Então, não dá para insistir...

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Está em dez, seriam doze ao ano.

O Sr. João Capiberibe (Bloco/PSB – AP) – 10,5%.
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Isso! Esse 1% ao mês daria 12% ao ano. A Selic é 
uma das maiores do mundo.

O Sr. João Capiberibe (Bloco/PSB – AP) – Exa-
tamente. Então, tínhamos nos comprometido lá atrás 
com 0,5% e sem multa. Na época, o Presidente Fer-
nando Henrique foi avalista desse acordo. Mas não 
sei por que razão o Ministério de Minas e Energia, na 
época, me fez um comunicado dizendo que não, que a 
multa era de 10% e que o juro era de 1%. Aí o acordo 
terminou não acontecendo, se esticou, se esticou, e 
a conclusão é que está no que está hoje. Eu deixei o 
governo e daí para frente nunca mais pagaram a Ele-
tronorte. Então, nós temos a possibilidade de estabe-
lecer uma negociação, um parcelamento dessa dívida. 
Todo mundo parcela dívida. Por que não se parcela a 
dívida com o aval do Governo do Amapá? O Governo 
do Amapá pode avalizar o parcelamento dessa dívida, 
dar um prazo de carência para poder reestruturar a 
empresa, capitalizar a empresa. Agora que nós esta-
mos gerando energia, daqui a um ano vamos ter mais 
de 300 megawatts de geração de energia. Nós nunca 
tivemos isso. Há mais outra hidrelétrica em construção. 
Agora nós temos geração. A distribuidora está falida, 
mas é possível chegar-se a um acordo. Na quinta-feira 
teremos uma audiência com o Ministro. Então, vamos 
sugerir o parcelamento da dívida. Do mesmo jeito que 
vamos ter que pagar um financiamento, que é o que 
o Governo propõe, podemos propor o parcelamento 
dessa dívida e, com o aval do Governo, a CEA, então, 
honrar essa dívida. Agora, a gente tem que tomar cui-
dado nas nossas escolhas políticas, porque sabemos 
que os autores desta façanha, do endividamento da 
CEA, foram todos para a cadeia, foram presos, ainda 
não foram julgados. O ex-governador, várias autori-
dades, naquele momento, foram presos pela Polícia 
Federal e há processo correndo. Agora, é preciso in-
vestigar esse endividamento da CEA. Vou propor uma 
ação de investigação. Além, claro, da negociação, é 
preciso punir aqueles que cometeram tantos desatinos. 
Parabéns pelo seu discurso, pelo seu posicionamento. 
Acho que a gente tem de exigir, no conjunto dos três 
Senadores desta Casa, que haja punição severa para 
quem cometeu esses crimes. 

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) – 
Perfeitamente, Senador Capiberibe. Incorporo o aparte 
de V. Exª. Essa é uma pauta em que estamos atuando 
juntos. Não podemos aceitar as duas alternativas q nós 
apresentadas: decretação da caducidade ou respon-
sabilização das gerações futuras do Amapá. 

É importante destacar que o Governador, na úl-
tima sexta-feira, anunciou um encontro de contas de 

parte dessa dívida no valor de quase R$500 milhões, 
o que já reduz, e muito, o valor total da dívida. 

Então, Senador Capiberibe, fazendo um paralelo 
dessa situação com o que nós aprovamos aqui para o 
Paraguai, até fazendo um paralelo das duas questões, 
nós estamos pedindo, como filho da União, como ente 
da União, muito menos do que a União proporcionou 
para os nossos irmãos paraguaios. Eu acho que nada 
mais do que justo recebermos da União essa compen-
sação. Inclusive – o senhor deixou bem claro e é bom 
que se diga claramente – não estamos propondo dar 
o calote. No caso do Paraguai, a União abriu mão de 
R$400 milhões. E acho, repito, foi uma justiçamento 
histórico. Mas, vejamos concretamente, nós não es-
tamos propondo não pagar. O Estado do Amapá quer 
pagar, mas o Estado do Amapá não pode. Não acei-
tará, de forma alguma, perder a sua Companhia de 
Eletricidade e assumir uma dívida que não é do povo 
amapaense, de quase R$2 bilhões. 

Senador Capiberibe. 
O Sr. João Capiberibe (Bloco/PSB – AP) – É 

só uma informação. A Eletrobrás tem uma dívida de 
ICMS com o Governo do Amapá de duzentos e pou-
cos milhões. Então, tem créditos também, e na hora 
em que forem confrontadas, abatidas, essa dívida vai 
ser reduzida bastante. Eu acho que o caminho seria, 
realmente, o parcelamento dessa dívida, para que a 
gente pudesse sair imediatamente, porque oito anos 
de tarifa congelada inviabilizam a empresa. Daqui a 
pouco não tem mais jeito. 

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Perfeitamente. Tem que haver as providências, são 
necessárias as providências, e é necessário o bom-
-senso e a mediação. 

O que o Amapá fez para a União para receber 
um ultimato entre duas alternativas? Qual foi o crime 
cometido pelo Amapá, pelo seu povo contra a União 
Federal para ter de ficar entre perder a sua concessão 
da distribuidora de energia elétrica ou, paralelo a isso, 
ter de assumir uma dívida de R$2 bilhões? 

O Estado do Amapá já fez uma proposta clara, 
concreta de federalização e entregou para o Governo 
Federal, para o Ministério de Minas e Energia. O Es-
tado do Amapá concretamente tem... Costumo dizer 
que o Amapá é Brasil porque, no século XIX, lutou para 
ser Brasil. Assinamos, no começo dessa década, um 
tratado internacional que emprestou quase um terço 
do nosso território, o Parque Nacional das Montanhas 
do Tumucumaque, para a União, para que o Brasil 
possa cumprir suas metas de redução de emissão de 
carbono. O povo do Amapá não merece ser tratado 
diferentemente do que a União tem tratado em outras 
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situações, como tratou no caso no caso das Notas 
Reversais de Itaipu.

Como o senhor já anunciou, Senador Capiberibe, 
na próxima quinta-feira, dia 16, teremos uma reunião 
com o Ministro de Minas e Energia, junto com o gover-
nador. A bancada federal toda estará presente a essa 
reunião, e espero que o povo amapaense, o Governo 
do Amapá, o povo do Amapá não seja penalizado nes-
sa reunião por um crime que não foi cometido por ele.

Quero acreditar que, da parte do Ministério de 
Minas e Energia, teremos alternativas à decretação de 
caducidade e pagamento de uma dívida de R$2bilhões.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Não há mais oradores inscritos.
Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que 

serão lidos.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 17, DE 2012

Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 
1998, que dispõe sobre os planos e seguros 
privados de assistência à saúde, para ga-
rantir o direito à substituição de próteses e 
órteses defeituosas, no âmbito do sistema 
público e privado de saúde.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 10 da Lei nº 9.656, de 3 de junho 

de 1998, passa a vigorar acrescido do seguinte § 5º:

“Art. 10. ................................................
..............................................................
§ 5º Cabe às operadoras definidas nos 

incisos I e II do § 1º do art. 1º desta Lei, por 
meio de sua rede de unidades conveniadas e 
de acordo com diretrizes e critérios estabele-
cidos pela Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar, prestar serviço de substituição cirúr-
gica de próteses, órteses e seus acessórios 
que apresentem defeitos ou problemas que 
coloquem em risco a saúde dos seus usuá-
rios, inclusive nos casos em que a colocação 
original dos produtos tenha tido finalidade es-
tética.” (NR)

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

Justificação

As recentes denúncias sobre a ocorrência de 
graves problemas de saúde em mulheres submeti-
das a implantes de próteses mamárias de silicone da 

empresa francesa Poly Implant Prothèse (PIP) e da 
marca Rófil, holandesa, trouxeram à tona questões 
de grande relevância para a saúde pública, como a 
responsabilidade dos agentes públicos e privados 
envolvidos. No caso em questão, houve adulteração 
das próteses, o que provocou elevado risco de rompi-
mento do produto e de desenvolvimento de doenças 
graves, como o câncer.

Além de essa situação se caracterizar como crime, 
o que deve ensejar ações nas esferas civil e penal, ela 
também configura problema de saúde pública, dados 
os riscos envolvidos para a saúde das mulheres que 
usaram esse tipo de prótese. De acordo com dados da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), há 
no Brasil entre 300 e 400 mil mulheres com implantes 
de próteses mamárias de silicone, das quais 12,5 mil 
usaram produtos da PIP e 7,5 mil, da Rófil.

No caso das próteses mamárias de silicone em 
questão, que se apresentam defeituosas e, em con-
sequência, comprometem a saúde das mulheres, há 
que se garantir as condições necessárias para que 
elas possam ser retiradas ou substituídas, sem custos 
para as usuárias desses produtos.

A substituição dessas próteses configura um 
procedimento de “cirurgia reparadora”, ou seja, de or-
dem médica, e deve ser realizado tanto no caso de a 
colocação original ter sido motivada por razão médica 
quanto por razão estética. Isso se aplica a qualquer 
prótese ou órtese, e a seus acessórios, e deve ser de 
responsabilidade tanto do sistema público de saúde 
quanto do privado.

A presente proposição objetiva explicitar, no or-
denamento jurídico vigente, as responsabilidades dos 
agentes públicos e privados que atuam como prove-
dores da atenção à saúde da população no tocante às 
situações que envolvem a necessidade de substituição 
de próteses ou órteses que se apresentem defeituo-
sas ou com problemas e que, em decorrência, podem 
comprometer a saúde das pessoas.

Por considerarmos ser justa a medida proposta, 
conclamamos os nobres Pares a emprestarem o seu 
apoio à aprovação do projeto de lei ora apresentado.

Sala das Sessões, em fevereiro de 2012. – Se-
nador Humberto Costa

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Dispõe sobre os planos e seguros pri-
vados de assistência à saúde.

O Presidente da República, faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
....................................................................................
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Art. 10. É instituído o plano-referência de assis-
tência à saúde, com cobertura assistencial médico-
-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e 
tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com 
padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou 
similar, quando necessária a internação hospitalar, das 
doenças listadas na Classificação Estatística Interna-
cional de Doenças e Problemas Relacionados com a 
Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas 
as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta 
Lei, exceto: (Redação dada pela Medida Provisória nº 
2.177-44, de 2001)

 I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental; 
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, 
de 2001)

 II – procedimentos clínicos ou cirúrgicos para 
fins estéticos, bem como órteses e próteses para o 
mesmo fim;

 III – inseminação artificial;
 IV – tratamento de rejuvenescimento ou de ema-

grecimento com finalidade estética;
 V – fornecimento de medicamentos importados 

não nacionalizados;
 VI – fornecimento de medicamentos para trata-

mento domiciliar;
 VII - fornecimento de próteses, órteses e seus 

acessórios não ligados ao ato cirúrgico; (Redação dada 
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

 VIII – (Revogado pela Medida Provisória nº 2.177-
44, de 2001)

 IX – tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim de-
finidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos 
pelas autoridades competentes;

 X – casos de cataclismos, guerras e como-
ções internas, quando declarados pela autoridade 
competente.

 § 1o As exceções constantes dos incisos des-
te artigo serão objeto de regulamentação pela ANS. 
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, 
de 2001)

 § 2o As pessoas jurídicas que comercializam 
produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o

desta Lei oferecerão, obrigatoriamente, a partir de 3 
de dezembro de 1999, o plano-referência de que tra-
ta este artigo a todos os seus atuais e futuros consu-
midores. (Redação dada pela Medida Provisória nº 
2.177-44, de 2001)

 § 3o Excluem-se da obrigatoriedade a que se refe-
re o § 2o deste artigo as pessoas jurídicas que mantêm 
sistemas de assistência à saúde pela modalidade de 
autogestão e as pessoas jurídicas que operem exclu-
sivamente planos odontológicos. (Redação dada pela 
Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

 § 4o A amplitude das coberturas, inclusive de 
transplantes e de procedimentos de alta complexidade, 
será definida por normas editadas pela ANS. (Incluído
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Sociais – de-
cisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 18, DE 2012

Altera a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 
1997 (Lei Geral de Telecomunicações), para 
disciplinar a oferta de descontos nas tarifas 
e preços dos serviços de telecomunicações.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 107 da Lei nº 9.472, de 16 de julho 

de 1997, passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 
1º a 3º:

“Art. 107. ..............................................
§ 1º É vedada, na prática de descontos, 

a redução de tarifa por critério subjetivo, ob-
servado o princípio da justa competição.

§ 2º Os descontos de tarifa praticados 
pelas concessionárias terão duração mínima 
de doze meses.

§ 3º Os usuários beneficiados com os 
descontos de tarifa deverão ser informados 
sobre seu término com antecedência mínima 
de trinta dias.” (NR)

Art. 2º O art. 129 da Lei nº 9.472, de 16 de julho 
de 1997, passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 
1º a 3º:

“Art. 129. ..............................................
§ 1º As prestadoras poderão oferecer 

descontos nos preços ou outras vantagens ao 
usuário, de forma isonômica, vedada a redução 
de preços por critério subjetivo e observado o 
princípio da justa competição.

§ 2º Os descontos de preço praticados 
pelas prestadoras de serviço terão duração 
mínima de doze meses.

§ 3º Os usuários beneficiados com os 
descontos de preço deverão ser informados 
sobre seu término com antecedência mínima 
de trinta dias.” (NR)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor após decorridos 
cento e oitenta dias da data de sua publicação.

Justificação

Nos principais serviços de telecomunicações, 
como os de telefonia fixa e móvel, de acesso em ban-
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da larga e de televisão por assinatura, a prática de 
descontos de tarifas e preços tem sido cada vez mais 
utilizada pelas prestadoras como estratégia comercial 
para a conquista de novos assinantes ou para a fide-
lização dos seus próprios usuários.

A estratégia, em princípio benéfica para o con-
sumidor, tem trazido, no entanto, um sério inconve-
niente: a falta da devida informação sobre o término 
do desconto praticado. Assim, o usuário que, por um 
determinado período, pagou um valor reduzido nas 
tarifas ou preços, a título de desconto, passa a rece-
ber, inadvertidamente, as faturas com o valor real do 
serviço, nem sempre tendo condições de arcar com o 
ônus correspondente.

É verdade que o dever de informar o consumidor 
já está previsto nos arts. 6º, inciso III, e 31 da Lei nº 
8.078, de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), 
de forma que o usuário encontra algum amparo para 
formular reclamação aos órgãos especializados em 
sua defesa e, se necessário, demandar judicialmen-
te o respeito a seus direitos. Contudo, ao ponderar a 
complexidade processual, a maioria não o faz. A nosso 
ver, é preciso que a legislação seja mais específica.

Por esse motivo, propomos alterar a própria Lei 
Geral das Telecomunicações, em particular os dis-
positivos relativos aos descontos de tarifas e preços, 
determinando que o benefício, quando praticado pe-
las operadoras dos serviços, tenha a duração mínima 
de um ano. Garante-se, assim, a devida previsibilida-
de ao consumidor. A proposta em tela exige também 
que as operadoras informem devidamente o usuário, 
com antecedência mínima de um mês, sobre o fim do 
desconto praticado.

Por fim, de forma a trazer para o universo legal 
dispositivo já presente em regulamentação específica, 
busca-se estabelecer a vedação da prática da redução 
subjetiva dos valores cobrados, de forma a evitar que 
uma operadora abuse de seu poder econômico, em 
prejuízo das regras concorrenciais vigentes.

São essas as razões que nos levam a apresentar 
este projeto de lei, para cujo acolhimento contamos 
com o apoio dos ilustres Pares. 

Sala das Sessões, – Senador Ciro Nogueira.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.472, DE 16 DE JULHO DE 1997

Dispõe sobre a organização dos ser-
viços de telecomunicações, a criação e 
funcionamento de um órgão regulador e 
outros aspectos institucionais, nos termos 
da Emenda Constitucional nº 8, de 1995.

 O Presidente da República, faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

LIVRO I
Dos Princípios Fundamentais

 Art. 1° Compete à União, por intermédio do ór-
gão regulador e nos termos das políticas estabelecidas 
pelos Poderes Executivo e Legislativo, organizar a ex-
ploração dos serviços de telecomunicações.

 Parágrafo único. A organização inclui, entre ou-
tros aspectos, o disciplinamento e a fiscalização da 
execução, comercialização e uso dos serviços e da 
implantação e funcionamento de redes de telecomuni-
cações, bem como da utilização dos recursos de órbita 
e espectro de radiofreqüências. 
....................................................................................

 Art. 107. Os descontos de tarifa somente serão 
admitidos quando extensíveis a todos os usuários que 
se enquadrem nas condições, precisas e isonômicas, 
para sua fruição.
....................................................................................

 Art. 129. O preço dos serviços será livre, ressal-
vado o disposto no § 2° do art. 136 desta Lei, repri-
mindo-se toda prática prejudicial à competição, bem 
como o abuso do poder econômico, nos termos da 
legislação própria.
....................................................................................

 Art. 216. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

 Brasília, 16 de julho de 1997; 176º da Indepen-
dência e 109º da República. –  FERNANDO HENRI-
QUE CARDOSO – Iris Resende – Antonio Kandir 
– Sergio Motta – Cláudia Maria Costin.

Este texto não substitui o publicado no DOU de 17-.7-1997

LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

Dispõe sobre a proteção do consumi-
dor e dá outras providências.

 O Presidente da República, faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

TÍTULO I
Dos Direitos do Consumidor

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

 Art. 1° O presente código estabelece normas de 
proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e 
interesse social, nos termos dos arts. 5°, inciso XXXII, 
170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de suas 
Disposições Transitórias.
....................................................................................
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CAPÍTULO III
Dos Direitos Básicos do Consumidor

 Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
 I – a proteção da vida, saúde e segurança con-

tra os riscos provocados por práticas no fornecimen-
to de produtos e serviços considerados perigosos 
ou nocivos;

 II – a educação e divulgação sobre o consumo 
adequado dos produtos e serviços, asseguradas a li-
berdade de escolha e a igualdade nas contratações;

 III – a informação adequada e clara sobre os 
diferentes produtos e serviços, com especificação 
correta de quantidade, características, composição, 
qualidade e preço, bem como sobre os riscos que 
apresentem;

 IV – a proteção contra a publicidade enganosa 
e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desle-
ais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas 
ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

 V – a modificação das cláusulas contratuais que 
estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revi-
são em razão de fatos supervenientes que as tornem 
excessivamente onerosas;

 VI – a efetiva prevenção e reparação de danos 
patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

 VII – o acesso aos órgãos judiciários e admi-
nistrativos com vistas à prevenção ou reparação de 
danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou 
difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa 
e técnica aos necessitados;

 VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, in-
clusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 
processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil 
a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 
as regras ordinárias de experiências;

 IX – (Vetado);
 X – a adequada e eficaz prestação dos serviços 

públicos em geral.
....................................................................................

 Art. 31. A oferta e apresentação de produtos 
ou serviços devem assegurar informações corretas, 
claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa 
sobre suas características, qualidades, quantidade, 
composição, preço, garantia, prazos de validade e 
origem, entre outros dados, bem como sobre os 
riscos que apresentam à saúde e segurança dos 
consumidores.

 Parágrafo único. As informações de que trata 
este artigo, nos produtos refrigerados oferecidos ao 
consumidor, serão gravadas de forma indelével. (In-
cluído pela Lei nº 11.989, de 2009)
....................................................................................

 Art. 118. Este código entrará em vigor dentro de 
cento e oitenta dias a contar de sua publicação.

 Art. 119. Revogam-se as disposições em con-
trário.

Brasília, 11 de setembro de 1990; 169° da In-
dependência e 102° da República. – FERNANDO
COLLOR – Bernardo Cabral – Zélia M. Cardoso de 
Mello – Ozires Silva.

Este texto não substitui o publicado no DOU de 12-9-1990 – Retifi-
cado no DOU de 10-1-2007

(Às Comissões de Meio Ambiente, Defe-
sa do Consumidor e Fiscalização e Controle; 
de Assuntos Econômicos; e de Ciência, Tec-
nologia, inovação, Comunicação e Informáti-
ca, cabendo à última a decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 19, DE 2012

Define a contravenção de omissão de 
cautela na conservação de imóvel fechado.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro 

de 1941 – Lei das Contravenções Penais passa vigorar 
acrescido do seguinte artigo 42-A:

“Omissão de cautela na conservação 
de imóvel fechado

Art. 42-A. Omitir alguém providência re-
clamada para impedir o uso criminoso de imó-
vel fechado que lhe pertence ou cuja conser-
vação lhe incumbe:

Pena – prisão simples, de 10 (dez) dias 
a 2 (dois) meses, ou multa.” (NR)

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

Justificação

Com a presente proposição pretendemos res-
ponsabilizar criminalmente o proprietário de imóvel 
fechado que venha a ser utilizado para a prática de 
crime em razão de omissão de cautela na sua con-
servação.

Hoje são muito comuns nos centros urbanos os 
imóveis abandonados que acabam servindo como 
depósitos de droga ou material roubado por omissão 
de seus donos.

Optamos pelo estabelecimento de contravenção 
referente à paz pública para bem afastar o novo tipo 
penal das hipóteses de uso do imóvel em coautoria 
ou participação criminosa, regidas pelo art. 29 do Có-
digo Penal, e para que pudéssemos estabelecer uma 
pena proporcional à prevista para os casos de favo-
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recimento pessoal ou real, conforme arts. 348 e 349 
do Código Penal.

Esse o contexto, buscamos o apoio de nossos 
Nobres Pares para a aprovação da presente proposição.

Sala das Sessões, – Senador Armando Monteiro.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI Nº 3.688,
DE 3 DE OUTUBRO DE 1941

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

CAPÍTULO IV 
Das Contravenções Referentes à Paz Pública 

Art. 39. Participar de associação de mais de 
cinco pessoas, que se reúnam periodicamente, sob 
compromisso de ocultar à autoridade a existência, 
objetivo, organização ou administração da associação: 

 Pena – prisão simples, de um a seis meses, ou 
multa, de trezentos mil réis a três contos de réis. 

 § 1º Na mesma pena incorre o proprietário ou ocu-
pante de prédio que o cede, no todo ou em parte, para 
reunião de associação que saiba ser de caráter secreto. 

 § 2º O juiz pode, tendo em vista as circunstân-
cias, deixar de aplicar a pena, quando lícito o objeto 
da associação. 

 Art. 40. Provocar tumulto ou portar-se de modo 
inconveniente ou desrespeitoso, em solenidade ou ato 
oficial, em assembléia ou espetáculo público, se o fato 
não constitui infração penal mais grave; 

 Pena – prisão simples, de quinze dias a seis me-
ses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis. 

 Art. 41. Provocar alarma, anunciando desastre 
ou perigo inexistente, ou praticar qualquer ato capaz 
de produzir pânico ou tumulto: 

 Pena – prisão simples, de quinze dias a seis me-
ses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis. 

 Art. 42. Perturbar alguém o trabalho ou o sos-
sego alheios: 

 I – com gritaria ou algazarra; 
 II – exercendo profissão incômoda ou ruidosa, 

em desacordo com as prescrições legais; 
 III – abusando de instrumentos sonoros ou si-

nais acústicos; 
 IV – provocando ou não procurando impedir ba-

rulho produzido por animal de que tem a guarda: 
 Pena – prisão simples, de quinze dias a três me-

ses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis. 
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, em decisão terminativa, onde poderá rece-
ber emendas por um período de cinco dias úteis, 
após sua publicação e distribuição em avulsos.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 20, DE 2012

Dispõe sobre os serviços de medici-
na legal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei estabelece, nos termos do art. 

24, XVI e § 1º, da Constituição, normas gerais sobre 
os serviços de medicina legal.

Art. 2º Os Estados e o Distrito Federal adotarão 
as providências legislativas e administrativas neces-
sárias a assegurar que os serviços de medicina legal 
sejam prestados em tempo hábil em toda a extensão 
de seus territórios, por meio de postos em número su-
ficiente e em localização adequada.

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

Justificação

O presente projeto de lei visa a acolher demanda 
para que sejam criadas unidades responsáveis pela 
prestação do serviço de medicina legal em quantidade 
suficiente para atender adequadamente não apenas a 
capital dos Estados e respectivas regiões metropolita-
nas, mas também os habitantes do interior.

Afinal, os institutos de medicina legal desenvolvem 
atividades essenciais e inadiáveis, como a realização 
de perícias médico-legais e exames laboratoriais re-
quisitados por autoridades policiais e judiciárias, além 
de pesquisas científicas.

Estamos cientes de que o referido serviço – que 
integra as atribuições da polícia civil – insere-se na 
competência dos Estados, em razão do disposto no 
art. 144, § 6º, da Constituição Federal de 1988. Tam-
pouco resta dúvida de que compete a cada Estado 
editar lei que discipline a organização e o funciona-
mento de seus órgãos responsáveis pela segurança 
pública, de maneira a garantir a eficiência de suas 
atividades, conforme determina o § 7º do referido 
dispositivo constitucional.

Ocorre que, não obstante a relevância das atri-
buições dos institutos de medicina legal, esse serviço 
não vem sendo adequadamente fornecido em diver-
sas regiões brasileiras, em especial na Região Nor-
deste. À exceção da Bahia, os institutos de medicina 
legal nos demais Estados nordestinos não chegam 
a cinco. Diversamente, Estados como Rio Grande 
do Sul tem mais de trinta postos responsáveis pelo 
referido serviço.

Portanto, é crucial que sejam tomadas pelos go-
vernadores medidas efetivas no sentido de se investir 
na instalação de novos postos e unidades de medicina 
legal no interior dos Estados e, consequentemente, na 
ampliação e melhoria de seus serviços.
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Por essas razões, e tendo em vista as limitações 
constitucionais, apresentamos o projeto em tela, que 
determina, com base na competência constitucional 
da União para editar normas gerais a que se refere o 
art. 24, § 1º da Constituição, e materialmente sobre a 
organização das polícias civis prevista no inciso XVI 
do mesmo artigo, a obrigatoriedade de instalação de 
unidades encarregadas da prestação do serviço de 
medicina legal, distribuídas no território dos Estados 
de forma a se atender com eficácia toda a população 
respectiva.

Tendo em vista a inexistência de uma lei nacional 
geral sobre o tema, oferecemos projeto de lei espar-
sa, a exemplo da Lei nº 12.030, de 17 de setembro de 
2009, que estabelece normas gerais para as perícias 
oficiais de natureza criminal.

A nosso ver, a medida constitui relevante con-
tribuição da União para que se diminuam as dificul-
dades encontradas por grande parte da população, 
especialmente aquelas que vivem no interior dos 
Estados, inúmeras vezes compelidas a deslocar-se 
para outros municípios para obter o serviço de me-
dicina legal.

Contamos com o apoio dos nobres pares para a 
aprovação do projeto.

Sala de Sessões, – Senador Vital do Rêgo.

LEGISLAÇÃO CITADA

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

TÍTULO III 
Da Organização do Estado 

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

CAPÍTULO II 
Da União 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Dis-
trito Federal legislar concorrentemente sobre: 

 I – direito tributário, financeiro, penitenciário, 
econômico e urbanístico; 

 II – orçamento; 
 III – juntas comerciais; 
 IV – custas dos serviços forenses; 
 V – produção e consumo; 
 VI – florestas, caça, pesca, fauna, conservação 

da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, 
proteção do meio ambiente e controle da poluição; 

 VII – proteção ao patrimônio histórico, cultural, 
artístico, turístico e paisagístico; 

 VIII – responsabilidade por dano ao meio ambien-
te, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, 
estético, histórico, turístico e paisagístico; 

 IX – educação, cultura, ensino e desporto; 

 X – criação, funcionamento e processo do juiza-
do de pequenas causas; 

 XI – procedimentos em matéria processual; 
 XII – previdência social, proteção e defesa da 

saúde; 
 XIII – assistência jurídica e defensoria pública; 
 XIV – proteção e integração social das pessoas 

portadoras de deficiência; 
 XV – proteção à infância e à juventude; 
 XVI – organização, garantias, direitos e deveres 

das polícias civis. 
§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a com-

petência da União limitar-se-á a estabelecer normas 
gerais. 

§ 2º A competência da União para legislar sobre 
normas gerais não exclui a competência suplementar 
dos Estados. 

§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, 
os Estados exercerão a competência legislativa plena, 
para atender a suas peculiaridades. 

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas 
gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe 
for contrário. 
....................................................................................

TÍTULO V 
Da Defesa do Estado e das Instituições 

Democráticas

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

CAPÍTULO III 
Da Segurança Pública 

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, 
direito e responsabilidade de todos, é exercida para a 
preservação da ordem pública e da incolumidade das 
pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: 

 I – polícia federal; 
 II – polícia rodoviária federal; 
 III – polícia ferroviária federal; 
 IV – polícias civis; 
 V – polícias militares e corpos de bombeiros 

militares. 
§ 1º A polícia federal, instituída por lei como ór-

gão permanente, organizado e mantido pela União e 
estruturado em carreira, destina-se a: 

 I – apurar infrações penais contra a ordem po-
lítica e social ou em detrimento de bens, serviços e 
interesses da União ou de suas entidades autárqui-
cas e empresas públicas, assim como outras infra-
ções cuja prática tenha repercussão interestadual ou 
internacional e exija repressão uniforme, segundo se 
dispuser em lei; 
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 II – prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpe-
centes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, 
sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos 
públicos nas respectivas áreas de competência; 

 III – exercer as funções de polícia marítima, ae-
roportuária e de fronteiras; 

 IV – exercer, com exclusividade, as funções de 
polícia judiciária da União. 

§ 2º A polícia rodoviária federal, órgão permanen-
te, organizado e mantido pela União e estruturado em 
carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento 
ostensivo das rodovias federais. 

§ 3º A polícia ferroviária federal, órgão permanen-
te, organizado e mantido pela União e estruturado em 
carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento 
ostensivo das ferrovias federais. 

§ 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados 
de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a com-
petência da União, as funções de polícia judiciária e 
a apuração de infrações penais, exceto as militares. 

§ 5º Às polícias militares cabem a polícia osten-
siva e a preservação da ordem pública; aos corpos de 
bombeiros militares, além das atribuições definidas em 
lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. 

§ 6º As polícias militares e corpos de bombei-
ros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, 
subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos 
Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Territórios. 
....................................................................................

LEI Nº 12.030, DE 17 DE SETEMBRO DE 2009.

Dispõe sobre as perícias oficiais e dá 
outras providências.

O Presidente da República, faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1o Esta Lei estabelece normas gerais para 
as perícias oficiais de natureza criminal.

Art. 2o No exercício da atividade de perícia oficial 
de natureza criminal, é assegurado autonomia técnica, 
científica e funcional, exigido concurso público, com 
formação acadêmica específica, para o provimento 
do cargo de perito oficial.

Art. 3o Em razão do exercício das atividades de 
perícia oficial de natureza criminal, os peritos de na-
tureza criminal estão sujeitos a regime especial de 
trabalho, observada a legislação específica de cada 
ente a que se encontrem vinculados.

 Art. 4o (VETADO)
Art. 5o Observado o disposto na legislação especí-

fica de cada ente a que o perito se encontra vinculado, 
são peritos de natureza criminal os peritos criminais, 

peritos médico-legistas e peritos odontolegistas com 
formação superior específica detalhada em regula-
mento, de acordo com a necessidade de cada órgão 
e por área de atuação profissional.

Art. 6o Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias 
após a data de sua publicação.

Brasília, 17 de setembro de 2009; 188o da Inde-
pendência e 121o da República.  –  LUIZ INÁCIO LULA 
DA SILVA – Tarso Genro – Paulo Bernardo Silva.

Este texto não substitui o publicado no DOU de 18.9.2009

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

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Os projetos que acabam de ser lidos se-
rão publicados e remetidos às Comissões competentes.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Sobre a mesa, proposta de emenda à 
Constituição que será lida.

É lida a seguinte:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 3, DE 2012

Altera o § 6º do art. 39 da Constituição 
Federal, para estabelecer a obrigação dos 
órgãos e entidades públicas de divulgar a 
remuneração de seus servidores.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Cons-
tituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao 
texto constitucional:

Art. 1º O art. 39 da Constituição Federal passa a 
vigorar com a seguinte redação:

Art. 39. ..................................................
..............................................................
§ 6º Os Poderes Executivo, Legislativo 

e Judiciário publicarão anualmente os valores 
do subsídio e da remuneração dos cargos e 
empregos públicos e divulgarão mensalmente 
e mediante relação nominal os valores pagos, 
a qualquer título, a seus membros e aos seus 
servidores, inclusive das empresas públicas 
e sociedades de economia mista, ressalva-
dos, motivadamente, os casos cujo sigilo da 
identificação do servidor seja imprescindível à 
segurança da sociedade e do Estado.

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

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação.
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Justificação

A Constituição de 1988 avançou enormemente 
ao exigir, como princípio explícito da Administração 
Pública, a publicidade.

Posteriormente, a Emenda Constitucional nº 19, 
de 1998, passou a exigir que os Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário publicassem anualmente os 
valores do subsídio e da remuneração dos cargos e 
empregos públicos.

O caos a que chegou a situação da remunera-
ção dos servidores públicos e membros de Poder, 
entretanto, não permite que essa providência seja 
suficiente para assegurar o controle social sobre o 
pagamento feito pelo Estado aos agentes públicos e 
evitar os abusos que pipocam em todos os Poderes e 
níveis de governo.

Impõe-se dar um passo fundamental para exis-
tir que toda Administração publique, nominalmente, a 
relação dos pagamentos feitos aos seus membros e 
servidores, a qualquer título.

Trata-se de exigência da democracia e do prin-
cípio republicano, conforme já decidiu, em 9 de ju-
nho de 2011, o pleno do Supremo Tribunal Federal, 
por unanimidade, em decisão memorável tomada no 
Segundo Agravo Regimental na Suspensão de Se-
gurança nº 3.902, cujo acórdão, da lavra do eminen-
te Ministro Ayres Britto, esgota o tema e merece ser 
reproduzido:

SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. ACÓR-
DÃOS QUE IMPEDIAM A DIVULGAÇÃO, EM 
SÍTIO ELETRÔNICO OFICIAL, DE INFOR-
MAÇÕES FUNCIONAIS DE SERVIDORES 
PÚBLICOS, INCLUSIVE A RESPECTIVA RE-
MUNERAÇÃO. DEFERIMENTO DA MEDI-
DA DE SUSPENSÃO PELO PRESIDENTE 
DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO 
APARENTE DE NORMAS CONSTITUCIO-
NAIS. DIREITO À INFORMAÇÃO DE ATOS 
ESTATAIS, NELES EMBUTIDA A FOLHA DE 
PAGAMENTO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES 
PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE 
ADMINISTRATIVA. NÃO RECONHECIMENTO 
DE VIOLAÇÃO À PRIVACIDADE, INTIMIDADE 
E SEGURANÇA DE SERVIDOR PÚBLICO. 
AGRAVOS DESPROVIDOS.

1. Caso em que a situação específica dos 
servidores públicos é regida pela 1ª parte do 
inciso XXXIII do art. 5º da Constituição. Sua 
remuneração bruta, cargos e funções por eles 
titularizados, órgãos de sua formal lotação, 
tudo é constitutivo de informação de interesse 

coletivo ou geral. Expondo-se, portanto, a di-
vulgação oficial. Sem que a intimidade deles, 
vida privada e segurança pessoal e familiar se 
encaixem nas exceções de que trata a parte 
derradeira do mesmo dispositivo constitucio-
nal (inciso XXXIII do art. 5º), pois o fato é que 
não estão em jogo nem a segurança do Estado 
nem do conjunto da sociedade.

2. Não cabe, no caso, falar de intimida-
de ou de vida privada, pois os dados objeto 
da divulgação em causa dizem respeito a 
agentes públicos enquanto agentes públi-
cos mesmos; ou, na linguagem da própria 
Constituição, agentes estatais agindo “nes-
sa qualidade” (§ 6º do art. 37). E quanto à 
segurança física ou corporal dos servidores, 
seja pessoal, seja familiarmente, claro que 
ela resultará um tanto ou quanto fragilizada 
com a divulgação nominalizada dos dados 
em debate, mas é um tipo de risco pessoal 
e familiar que se atenua com a proibição de 
se revelar o endereço residencial, o CPF e a 
CI de cada servidor. No mais, e o preço que 
se paga pela opção por uma carreira pública 
no seio de um Estado republicano.

3. A prevalência do princípio da publici-
dade administrativa outra coisa não é senão 
um dos mais altaneiros modos de concretizar 
a República enquanto forma de governo. Se, 
por um lado, há um necessário modo repu-
blicano de administrar o Estado brasileiro, de 
outra parte é a cidadania mesma que tem o 
direito de ver o seu Estado republicanamente 
administrado. O “como” se administra a coisa 
pública a preponderar sobre o “quem” adminis-
tra – falaria Norberto Bobbio –, e o fato é que 
esse modo público de gerir a máquina estatal 
é elemento conceitual da nossa República. O 
olho e a pálpebra da nossa fisionomia consti-
tucional republicana.

4. A negativa de prevalência do princípio 
da publicidade administrativa implicaria, no 
caso, inadmissível situação de grave lesão à 
ordem pública.

5. Agravos Regimentais desprovidos.

Assim, estamos apresentando a presente pro-
posta de emenda Constituição, para determinar que os 
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário divulguem 
mensalmente e mediante relação nominal os valores 
pagos, a qualquer título, a seus membros e servido-
res, inclusive das empresas públicas e sociedades de 
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economia mista. Ficarão ressalvados, exclusivamente 
e mediante motivação, os casos cujo sigilo da identifi-
cação do servidor seja imprescindível à segurança da 
sociedade e do Estado.

Trata-se de dar ao cidadão e à opinião pública 
instrumento imprescindível à fiscalização do gasto 
público.

Sala das Sessões, – Senador Roberto Requião
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LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

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

TÍTULO III
Da Organização do Estado

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

CAPÍTULO VII
Da Administração Pública

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

Seção II
Dos Servidores Públicos

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Fede-
ral e os Municípios instituirão conselho de política 
de administração e remuneração de pessoal, inte-
grado por servidores designados pelos respectivos 
Poderes.

[...]
§ 6º Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciá-

rio publicarão anualmente os valores do subsídio e da 
remuneração dos cargos e empregos públicos.
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania)

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Proposta de Emenda à Constitui-
ção que acaba de ser lida está sujeita às disposi-
ções constantes dos art. 354 e seguintes do Regi-
mento Interno.

A matéria vai à Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:

OF. Nº 1/12-GLDEM

Brasília, 14 de fevereiro de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito a substituição 

do Senador Clóvis Fecury pelo meu nome para ocu-
par, como titular, a Comissão de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa – CDH.

Atenciosamente, – Senador Demóstenes Torres,
Líder do Democratas no Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Será feita a substituição solicitada. 
Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:

Of. nº 11/2012-PRES/CDR

Brasília, 14 de fevereiro de 2012

Assunto: Eleição do Vice-Presidente da Subcomissão 
Permanente do Desenvolvimento do Nordeste

Senhor Presidente,
Comunico Vossa Excelência que a Subcomis-

são Permanente do Desenvolvimento do Nordeste 
– CDRDN, instalada no âmbito da Comissão de De-
senvolvimento Regional e Turismo – CDR, em reunião 
realizada em 9 de fevereiro do corrente, elegeu nos ter-
mos dos artigos 59 e 60, combinados com o art. 88, § 
4º do Regimento Interno do senado Federal, o Senador 
Lauro Antônio Vice-Presidente da Subcomissão, em 
substituição ao Senador Eduardo Amorim, licenciado 
nos termos do art. 43, incisos I e II do RISF.

Respeitosamente – Senador Benedito de Lira, 
Presidente da Comissão de Desenvolvimento Regio-
nal e Turismo – CDR.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O ofício que acaba de ser lido vai à 
publicação.

Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Os pareceres que acabam de ser lidos 
vão à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência recebeu o Ofício nº 3, de 
2012, do Presidente da Comissão de Educação, Cultura 
e Esporte, que comunica a apreciação, em caráter ter-
minativo, do Projeto de Lei do Senado nº 153, de 2010.

É o seguinte o Ofício:

Of. n 003/2012/CE

Brasília, 7 de fevereiro de 2012

Assunto: Aprovação de matéria

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91, do Regimento In-

terno do Senado Federal, na reunião realizada nesta 
data, pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 
153, de 2010, de autoria de Sua Excelência o Senhor 
Senador Flexa Ribeiro, que “Denomina Usina Hidrelé-
trica Senador Gabriel Hermes Filho, a Usina Hidrelé-
trica de Tucuruí, Pará”, com a emenda e subemendas 
oferecidas.

Atenciosamente, – Senador Roberto Requião,
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Es-
porte.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Com referência ao Ofício nº 3, de 

2012, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para in-
terposição de recurso, por um décimo da composição 
da Casa, para que o Projeto de Lei do Senado nº 153, 
de 2010, seja apreciado pelo Plenário, nos termos do 
art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 69, 
de 2012, da Comissão de Assuntos Sociais, sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 287, de 2010, do Sena-
dor Arthur Virgílio, que dispõe sobre a concessão da 
aposentadoria por invalidez aos segurados acometidos 
pelas doenças ou afecções que especifica.

Ao apreciar a matéria, a Comissão de Assun-
tos Sociais concluiu tratar-se de matéria sujeita a lei 
complementar.

Por essa razão, e em atendimento ao Ofício nº 
12, de 2012, a Presidência determina a reautuação da 
matéria como projeto de lei complementar, a republi-
cação dos avulsos.

A matéria volta à Comissão de Assuntos Sociais.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 12/2012-Presidência/CAS

Brasília, 8 de feverei8ro de 2012

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comis-

são aprovou, em Reunião realizada nesta data, o Pa-
recer do Senador Paulo Bauer, Relator do Projeto de 

913ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



02700 Quarta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012

Lei do Senado nº 287, de 2010, que dispõe sobre a 
concessão da aposentadoria por invalidez aos segu-
rados acometidos pelas doenças ou afecções que es-
pecifica pela reautuação da matéria como Projeto de 
Lei Complementar, em face do que determina o art. § 
1º da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Senador Casildo Maldaner, 
Vice-Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.  

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência recebeu o Ofício nº 8, 
de 2012, do Presidente da Comissão de Assuntos Eco-
nômicos, que comunica a apreciação, em caráter ter-
minativo, do Projeto de Lei do Senado nº 193, de 2008.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 8/2012/CAE

Brasília, 7 de fevereiro de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento Inter-

no do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão rejeitou, em reunião realizada nesta 
data, o Projeto de Lei do Senado nº 193 de 2008, que 
“altera o caput do art. 13 e o art. 22 da Lei nº 8.036, de 
11 de maio de 1990, para dispor sobre a correção dos 
depósitos efetuados nas contas vinculadas do FGTS, 
e dá outras providências”.

Atenciosamente, – Senador Delcídio do Amaral,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Com referência ao Ofício nº 8, de 2012,
fica aberto o prazo de cinco dias úteis para interpo-
sição de recurso, por um décimo da composição da 
Casa, para que o Projeto de Lei do Senado nº 193, 
de 2008, seja apreciado pelo Plenário, nos termos do 
art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência recebeu o Ofício nº 
7, de 2012, do Presidente da Comissão de Assuntos 
Econômicos, que comunica a rejeição, por inconstitu-
cionalidade, em caráter terminativo, do Projeto de Lei 
do Senado nº 651, de 2007.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 7/2012/CAE

Brasília, 7 de fevereiro de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento In-

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelên-
cia que esta Comissão rejeitou, em reunião realizada 
nesta data, o Projeto de Lei do Senado nº 651 de 2007, 
que “institui o Conselho de Gestão Fiscal e dispõe so-

bre sua composição e forma de funcionamento, nos 
termos do art. 67 da Lei Complementar nº 101, de 4 
de maio de 2000”.

Atenciosamente, – Senador Delcídio do Amaral,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência esclarece ao Plenário 
que o Projeto foi despachado às Comissões de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania e de Assuntos Econômicos, 
cabendo à última a decisão terminativa.

Tendo em vista que o Parecer nº 72, de 2012,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
concluiu unanimemente pela rejeição, por inconstitu-
cionalidade, em observância ao disposto no art. 101, § 
1º, do Regimento Interno, a Presidência determina que 
seja a referida proposição arquivada definitivamente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Os Srs. Senadores Ciro Nogueira, 
Romero Jucá e Clésio Andrade enviaram discursos à 
Mesa, para serem publicados na forma do disposto no 
art. 203, combinado com o Inciso I e §2º do art. 210, 
do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Se-
nadoras e Srs. Senadores, venho, hoje, a esta tribuna 
para agradecer e, ao mesmo tempo, fazer um pedido 
especial à Presidenta Dilma Rousseff, em nome de 
todos nós Nordestinos. 

Estou falando especificamente da ferrovia Trans-
nordestina, essa obra de vital importância para a eco-
nomia do Nordeste.

A ferrovia é sem dúvida um dos sistemas de 
escoamento da produção que tem a melhor relação 
custo/benefício em todas as economias modernas. A 
ferrovia Transnordestina, que tem uma estimativa de 
1.728 km de extensão, integrará os Estados de Alago-
as, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ce-
ará, Piauí e Maranhão, com ligação direta aos Portos 
de Pecém, no Ceará, e de Suape, em Pernambuco.

A obra, iniciada em 2006, tem seu custo total 
estimado, hoje, em torno de R$ 6,7 bilhões, e uma ex-
pectativa de escoamento de 30 milhões de toneladas 
de grãos por ano.

Como se vê, é uma obra de fundamental impor-
tância para a economia Nordestina, e está relaciona-
da no conjunto de obras do PAC, que, no balanço de 
2007, estabeleceu a sua conclusão para o final de 
2010. Agora, no segundo balanço do PAC2, o prazo 
passou para 2014.

Sr. Presidente, como bom Nordestino, estou an-
sioso para ver o término dessa obra, especialmente 
porque temos uma proposta de criação de uma Zona 
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de Processamento de Exportação (ZPE) nos Municí-
pios de Eliseu Martins e Pavussu, no Estado do Piauí. 
Esses dois Municípios fazem parte de um dos eixos 
da Transnordestina.

A Ferrovia deverá promover o escoamento da 
produção de um pólo industrial a ser implantado nes-
sa região. Também permitirá a exportação direta das 
mercadorias, que terão menores custos, garantindo, 
assim, maior competitividade dos nossos produtos em 
relação aos preços do mercado internacional.

Sr. Presidente, quero aproveitar este momento 
para agradecer a visita da Presidenta Dilma Rousseff 
às obras da Ferrovia Transnordestina. 

A visita da Presidenta nos dá a certeza de que 
Sua Excelência está preocupada com o andamento 
das obras. Além disso, estamos confiantes, pois a de-
terminação da Presidenta Dilma é a sua marca regis-
trada, que dá ao seu governo celeridade e dinamismo 
no cumprimento dos seus compromissos. 

A Presidenta Dilma se reuniu por mais de duas 
horas com os empresários responsáveis pelas obras 
da Ferrovia Transnordestina. E, para nosso alento, 
assegurou que não faltarão recursos para os empre-
endimentos.

O Presidente da Transnordestina, Tufi Daher, após 
o encontro, reconheceu que alguns problemas atra-
saram as obras e prometeu que fará um esforço para 
terminar o eixo de Eliseu Martins até o Porto de Sua-
pe no final de 2013, ou, no máximo, no início de 2014.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nós Nor-
destinos alimentamos a esperança de que a conclusão 
das obras da Ferrovia Transnordestina seja realmente 
realizada dentro deste novo cronograma. O empenho 
pessoal da Presidenta Dilma Rousseff nos dá essa 
certeza. 

Contudo, quero deixar registrado, especialmente 
para os meus conterrâneos Piauienses, que iremos 
acompanhar de perto, e atentamente, os desdobra-
mentos deste projeto e, se for o caso, cobraremos o 
compromisso Presidencial. 

Mas, mesmo assim, deixamos aqui o nosso pedi-
do especial: Presidenta Dilma Rousseff, nós Nordesti-
nos acreditamos em Vossa Excelência, não deixe que 
as obras da Ferrovia Transnordestina sejam paralisadas 
e determine todo o empenho, para que a conclusão 
deste projeto seja uma das metas do seu governo!

Era esse o registro que gostaria de fazer, Sr. 
Presidente.

Muito obrigado.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, nesta semana, o Presidente José Sarney 
(PMDB-AM) recebeu requerimento dos Senadores Pe-

dro Taques (PDT-MT), Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) e 
Jorge Viana (PT-AC) para criar comissão especial com 
objetivo de debater um novo pacto federativo.

À semelhança de outras comissões criadas nestes 
moldes, aqui, no Senado Federal, como as que refor-
maram os códigos de Processo Penal, de Defesa do 
Consumidor e de Processo Civil, pretende-se estabe-
lecer colegiado de alto nível, com a colaboração de 
economistas, juristas e cientistas políticos, com o fito 
de elaborar proposta para rediscutir a questão.

O abrangente escopo do pacto federativo e a ne-
cessidade urgente de reformar aspectos da legislação 
que afetam sobremaneira as possibilidades de o País 
tirar melhor proveito do excelente momento que vive, 
de modo a reduzir o famigerado “custo Brasil”, auto-
rizam a pensar que esta iniciativa legislativa será das 
mais importantes desta Legislatura.

A nossa Constituição, ao exteriorizar as expecta-
tivas de participação política da Nação brasileira, que 
acordava do longo pesadelo da Ditadura, por meio de 
ordem institucional fortemente descentralizada, es-
tabeleceu pacto federativo que ampliou o número de 
atores políticos, impedindo, como temos testemunhado 
com frequência nesta Casa, que o Governo Federal 
reúna condições para, sozinho, propor soluções para 
os grandes problemas nacionais.

Passados mais de 20 anos da aprovação do 
nosso texto constitucional, parece-nos que este é o 
momento exato para se redesenhar o pacto federati-
vo. Certamente, muitas questões que subjazem a sua 
discussão já fazem parte da pauta atual do Congresso 
Nacional. Pensamos, em particular, na reforma tributária 
e conexões com as matérias de natureza fiscal trata-
das, atualmente, no Parlamento, a saber, o modelo de 
distribuição de recursos do Fundo de Participação dos 
Estados (FPE) e a questão dos royalties do pré-sal.

No debate sobre a distribuição de recursos e de 
poder político, o pacto federativo contempla outras 
questões prementes que envolvem as três esferas da 
Federação. Neste momento, em que os movimentos 
grevistas de forças militares de alguns estados têm 
ameaçado até mesmo o carnaval, trazendo o pânico 
para a população, observa-se a importância da atu-
ação concertada do Governo Federal, dos estados 
e dos municípios na área de segurança. Por motivos 
óbvios, também não poderíamos excluir a educação 
e a proteção do meio ambiente do pacto federativo.

Srªs e Srs. Senadores, não há lugar mais ade-
quado do que o Senado Federal, na condição de casa 
da Federação, para iniciar este debate. Não há tempo 
mais oportuno para resolver estes gargalos que em-
baraçam o pleno desenvolvimento do País. Conclamo 
a todos os Senadores que envidemos esforços para 
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apoiar a criação desta importante comissão especial 
cujas resoluções a Nação brasileira tanto anseia.

Muito obrigado.
O SR. CLÉSIO ANDRADE (PR – MG. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, quero destacar, hoje, a importância da 
alimentação para uma boa saúde. E para se alimentar 
bem é fundamental informação.

Pela importância que atribuo à boa alimentação 
na manutenção da saúde é que solicito que o inteiro 
teor deste documento conste dos anais da Casa e da 
divulgação dos trabalhos.

É preciso quebrar certos tabus, como o de que 
alimentação saudável é cara ou não tem sabor.

É preciso conscientizar as pessoas de que uma 
boa alimentação previne câncer, infarto, derrame, gas-
trite, úlceras e outras doenças.

Obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR CLÉSIO ANDRADE EM SEU 
PRONUNCIAMENTO. 

(Inserido nos termos do art. art. 210, in-
ciso I, §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência vai encerrar a presente 
sessão, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores que 
constará da próxima sessão deliberativa ordinária, a 
realizar-se, amanhã, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

Item único
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 1, DE 2012
(Proveniente da Medida Provisória nº 546, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 1, de 2012, que dispõe 
sobre a prestação de auxílio financeiro pela 
União aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios, no exercício de 2011, com o obje-
tivo de fomentar as exportações do Pais; altera 
a Lei nº 12.409, de 25 de maio de 2011, e dá 
outras providências (proveniente da Medida 
Provisória nº 546, de 2011).

(Lido no Senado Federal no dia: 9-2-
2012)

Relator Revisor: Senador Clésio Andrade
(Sobrestando a pauta a partir de: 14-

11-2011)
Prazo final prorrogado: 08.03.2012

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 20 horas e 31 
minutos.)

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
JOSÉ SARNEY

14-2-2012
terça-feira

12h Deputado Federal Angelo Vanhoni 
Sala de Audiências

15h Reunião de Líderes 
Sala de Audiências

16h Ordem do Dia 
Plenário
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