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23180 Sábado 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012

Ata da 95ª Sessão, Não Deliberativa
em 1º de junho de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência do Sr. Acir Gurgacz e da Sra. Ana Amélia
(Inicia-se a sessão às 9 horas e 15 mi-

nutos e encerra-se às 12 horas e 20 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT 

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

trabalhos.

Hoje é sexta-feira, 1º de junho de 2012, às 9h15.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT 

– RO) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT – 
RO) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 633, de 2012,
da Comissão de Assuntos Sociais, sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 652, de 2011–Complementar.

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.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT 
– RO) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 634, de 
2012, da Comissão de Assuntos Sociais, sobre o Pro-
jeto de Lei do Senado nº 672, de 2011.

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.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT – 
RO) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação 
de emendas ao Projeto de Lei do Senado nº 60, de 
2010-Complementar, do Senador Raimundo Colombo, 
que estabelece condições de transparência pública na 
internet para a realização de transferências voluntárias 
e constitucionais às unidades federativas.

Ao Projeto não foram oferecidas emendas.

A matéria será incluída em Ordem do Dia opor-
tunamente.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT – 
RO) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação 
de emendas ao Projeto de Lei da Câmara nº 44, de 
2011 (nº 6.176/2009, na Casa de origem), de inicia-
tiva da Presidência da República, que autoriza o Po-
der Executivo a doar quatro aeronaves H-1H à Força 
Aérea Boliviana.

Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria consta da pauta da sessão deliberativa 

ordinária de terça-feira, dia 5, em regime de urgência.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT – 

RO) – A Presidência recebeu da Câmara dos Deputados 
o Projeto de Lei da Câmara nº 42, de 2012-Comple-
mentar (nº 362/2006, na Casa de origem), de iniciativa 
da Presidência da República, que altera dispositivo da 
Lei Complementar nº 93, de 4 de fevereiro de 1998, 
que institui o Fundo de Terras e da Reforma Agrária – 
Banco da Terra – e dá outras providências.

É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/
PDT – RO) – O Projeto de Lei da Câmara nº 42, de 
2012-Complementar, vai às Comissões de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania; e de Agricultura e Reforma 
Agrária.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT 
– RO) – A Presidência recebeu da Câmara dos De-
putados o Projeto de Decreto Legislativo nº 290, de 

2012 (nº 576/2012, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo entre o Governo da Repú-
blica Federativa do Brasil e o Governo da República 
da Turquia para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a 
Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Ren-
da, celebrado em Foz do Iguaçu, em 16 de dezembro 
de 2010.

É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT 
– RO) – O Projeto de Decreto Legislativo nº 290, 
de 2012, vai à Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, onde poderá receber emendas pelo 
prazo de cinco dias úteis, tendo a referida Comissão 
o prazo de 15 dias úteis para opinar sobre a matéria, 
prorrogável por igual período, nos termos do art. 376, 
III, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT 
– RO) – Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que 
será lido.

É lido o seguinte:

(*)PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 188, DE 2012

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional, para considerar como 
de manutenção e desenvolvimento do ensino 
as despesas com alimentação escolar.

O congresso nacional decreta:
Art. 1º O art. 70 da Lei nº 9.394, de 20 de dezem-

bro de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte 
inciso IX: 

“Art. 70. ................................................
..............................................................
IX – programas de alimentação esco-

lar.” (NR).

Art. 2º O inciso IV do art. 71 da Lei nº 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 71. ................................................
..............................................................
IV – programas suplementares de as-

sistência médico-odontológica, farmacêutica, 
psicológica e de assistência social;

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

Art. 3º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro 
do ano subsequente ao de sua publicação.

(*) Avulso republicado em 01/06/2012 para cor-
reção no despacho.

Justificação
A educação deve ser considerada como um pro-

cesso amplo, que envolve, no ensino básico, o desen-
volvimento da criança e do adolescente nos aspectos 
cognitivo, motor e ético. Por isso, a Constituição Fe-
deral, em seu art. 208, inciso VII, estabeleceu como 
o dever do Estado com o ensino a garantia de aten-
dimento ao educando, em toda a educação básica, 

por meio de programas suplementares de material 
didático-escolar, transporte, alimentação e assistência 
à saúde. Com base nesse mandamento, foram criados 
ou aperfeiçoados programas federais, bem como dos 
entes federados, nas quatro áreas.

Uma das iniciativas federais consiste no Progra-
ma Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que, 
atualmente, atinge expressiva parcela dos alunos das 
escolas de educação básica públicas e filantrópicas. 
Nos termos da legislação vigente, o Pnae tem por 
objetivo contribuir para o crescimento e o desenvolvi-
mento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento 
escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis 
dos alunos, mediante ações educativas e a oferta de 
refeições que atendam a suas necessidades nutricio-
nais ao longo do período letivo.

Desde 1993, a execução do Pnae foi descentrali-
zada, mediante a transferência de recursos aos entes 
federados. A partir de 1999, a transferência passou 
a ser feita automaticamente, sem a necessidade de 
celebração de convênios ou quaisquer outros instru-
mentos do gênero, o que propiciou maior agilidade ao 
programa. Foi prevista, ainda, a criação, em cada mu-
nicípio, do Conselho de Alimentação Escolar (CAE), 
órgão deliberativo, fiscalizador e de assessoramento 
para a execução do programa, com a participação de 
membros da comunidade, professores, pais de alunos 
e representantes dos Poderes Executivo e Legislati-
vo. Muitos estados e municípios buscaram ampliar o 
alcance do programa federal, com a utilização de re-
cursos próprios.

Ocorre que a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, conhecida como Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação (LDB), ao estabelecer, em seus arts. 
70 e 71, as despesas que são consideradas de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), para 
efeito da vinculação de recursos prevista no caput
do art. 212 da Constituição Federal, não contemplou 
aquelas dirigidas ao financiamento de programas de 
alimentação escolar.

Esse tratamento diferenciou-se daquele recebido 
pelos programas suplementares de material didático-
-escolar e de transporte escolar, cujas despesas são 
consideradas de MDE. Por sua vez, a assistência à 
saúde do estudante, que não constitui despesa de 
MDE, pode contar com os recursos dirigidos ao Sis-
tema Único de Saúde.

Ora, a alimentação escolar é imprescindível para a 
adequada nutrição de expressiva parcela dos estudan-
tes da educação básica pública. Os recursos investidos 
nessa área têm impacto direto no bom desenvolvimento 
do processo educativo. Assim, não nos parece razoável 
criar restrições para que o poder público, particularmen-
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te por meio de iniciativas dos municípios e dos estados, 
destine recursos para a alimentação dos estudantes.

Para corrigir essa falha, apresentamos este pro-
jeto, que altera os arts. 70 e 71 da LDB, de forma a 
considerar como de MDE os recursos aplicados nos 
programas de alimentação escolar. Essa medida in-
centivará muitos entes federados a empreender no-
vas ações para melhorar a dieta dos estudantes das 
escolas públicas e filantrópicas.

Em face do exposto, conclamo as Senhoras e os 
Senhores Congressistas a oferecer seu apoio à transfor-
mação deste projeto em lei. – Senador Cícero Lucena.

LEGISLAÇÃO CITADA

 RIBEIRO – Alterada

TÍTULO VII -
 Dos Recursos Financeiros

Art. 70. Considerar-se-ão como de manutenção
e desenvolvimento do ensino as despesas realizadas 
com vistas à consecução dos objetivos básicos das 
instituições educacionais de todos os níveis, compre-
endendo as que se destinam a:

I – remuneração e aperfeiçoamento do pessoal 
docente e demais profissionais da educação;

II – aquisição, manutenção, construção e con-
servação de instalações e equipamentos necessários 
ao ensino;

III – uso e manutenção de bens e serviços vin-
culados ao ensino;

IV – levantamentos estatísticos, estudos e pes-
quisas visando precipuamente ao aprimoramento da 
qualidade e à expansão do ensino;

V – realização de atividades-meio necessárias 
ao funcionamento dos sistemas de ensino;

VI – concessão de bolsas de estudo a alunos de 
escolas públicas e privadas;

VII – amortização e custeio de operações de 
crédito destinadas a atender ao disposto nos incisos 
deste artigo;

VIII – aquisição de material didático-escolar e 
manutenção de programas de transporte escolar.

Art. 71. Não constituirão despesas de manutenção
e desenvolvimento do ensino aquelas realizadas com:

I – pesquisa, quando não vinculada às instituições 
de ensino, ou, quando efetivada fora dos sistemas de 
ensino, que não vise, precipuamente, ao aprimoramen-
to de sua qualidade ou à sua expansão;

II – subvenção a instituições públicas ou privadas 
de caráter assistencial, desportivo ou cultural;

III – formação de quadros especiais para a ad-
ministração pública, sejam militares ou civis, inclusive 
diplomáticos;

IV – programas suplementares de alimentação, 
assistência médico-odontológica, farmacêutica e psi-
cológica, e outras formas de assistência social;

V – obras de infra-estrutura, ainda que realizadas 
para beneficiar direta ou indiretamente a rede escolar;

VI – pessoal docente e demais trabalhadores da 
educação, quando em desvio de função ou em ativida-
de alheia à manutenção e desenvolvimento do ensino.

Art. 72.As receitas e despesas com manutenção e
desenvolvimento do ensino serão apuradas e publicadas 
nos balanços do Poder Público, assim como nos relatórios 
a que se refere o § 3º do art. 165 da Constituição Federal.

Art. 73. Os órgãos fiscalizadores examinarão, priori-
tariamente, na prestação de contas de recursos públicos, 
o cumprimento do disposto no art. 212 da Constituição 
Federal, no art. 60 do Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitórias e na legislação concernente.

(Às Comissões de Assuntos Sociais; e 
de Educação, Cultura e Esporte, cabendo à 
última a decisão terminativa)

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT – 
RO) – O projeto que acaba de ser lido vai à publicação 
e será remetido às Comissões competentes.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 509, DE 2012
Requeiro na forma do disposto no caput do art. 

258 do Regimento Interno do Senado Federal, a tra-
mitação conjunta do Projeto de Lei do Senado (PLS) 
nº 128 de 2012, PLS nº 76, de 2011, PLS nº 569, de 
2011, PLS nº 158, de 2010, PLS nº 242, de 2009, PLS 
nº 312, de 2009, PLS nº 135 de 2008, PLS nº 447, de 
2007 e do PLS nº 94 de 2007, (algumas já tramitan-
do em conjunto com outras matérias), por versarem 
sobre matérias correlatas. – Senador José Pimentel.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT 
– RO) – O Requerimento que acaba de ser lido será 
incluído em Ordem do Dia oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 510, DE 2012
Requeiro, na forma do disposto no caput do art. 

258 do Regimento Interno do Senado Federal, a trami-
tação conjunta da Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) nº 13, de 2011, com a PEC nº 92, de 2011; a PEC 
nº 18, de 2009; e a PEC nº 13, de 2006, por versarem 
sobre matérias correlatas. – Senador José Pimentel.

(À Mesa para decisão.)
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT 
– RO) – O requerimento que acaba de ser lido será 
despachado à Mesa para decisão.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT – 
RO) – A Presidência recebeu o Ofício nº 113, de 2012,
do Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, 
comunicando que foi dado conhecimento aos membros 
daquele Órgão técnico do inteiro teor do Aviso nº 25, 
de 2012, e recomendando o seu arquivamento.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 113/2012/CAE
Brasília, 22 de maio de 2012

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião 

da 21ª Reunião, Extraordinária, da Comissão de As-
suntos Econômicos, realizada em 22 de maio, foi dado 
conhecimento à Comissão do Aviso nº 25 de 2012 
(nº 452-Seses-TCU-Plenário), de 9 de maio de 2012, 
do Tribunal de Contas da União, encaminhando có-
pia do Acórdão proferido nos autos do processo nº 
TC-006.387/2011-0, pelo Plenário daquela Corte, na 
Sessão Ordinária de 9-5-2012, bem como do Relatório 
e do Voto que o fundamentam. O Acórdão em ques-
tão é referente ao acompanhamento da operação de 
crédito autorizada pela Resolução nº 1 de 2011 desta 
Casa. O expediente foi encaminhado aos membros da 
Comissão por meio do Of. CAE nº 20/2012-Circular.

Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser 
encaminhada ao Arquivo.

Respeitosamente, – Senador Delcídio do Ama-
ral, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT 
– RO) – O Aviso nº 25, de 2012, vai ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT 
– RO) – Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:

Ofício nº 52/2012-GSBMAG

Brasília, 29 de maio de 2012

Senhor Presidente,
Com os meus cumprimentos, cumpre-me comu-

nicar a Vossa Excelência o cancelamento de diligência 
da Subcomissão Permanente de Acompanhamento da 
Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016 
(CMA), com objetivo de acompanhar o andamento 
das obras relacionadas à Copa do Mundo de 2014, 
que se realizaria em São Paulo/SP, no dia 24-5-2012 
p.p., (quinta-feira), em virtude da greve dos rodoviá-
rios naquela capital, o que ocasionaria dificuldades de 
mobilidade para a Comitiva.

Certo de merecer a atenção de Vossa Excelên-
cia, subscrevo-me com minhas cordiais saudações. 
Senador Blairo Maggi.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT – 
RO) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT – 
RO) – A Presidência recebeu o Aviso nº 32, de 2012
(nº 727/2012, na origem), do Tribunal de Contas da 
União, que encaminha Relatório de suas Atividades, 
referente ao 1º trimestre de 2012.

É o seguinte o Aviso:

Aviso nº 727-GP/TCU

Brasília, 30 de maio de 2012

Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência 

o Relatório das Atividades deste Tribunal referente ao 
1º trimestre do exercício de 2012. 

Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT 
– RO) – O Aviso nº 32, de 2012, vai à Comissão de 
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização 
e Controle.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT 
– RO) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 362, 
de 2012, do Primeiro-Secretário da Câmara dos De-
putados, encaminhando autógrafo do Projeto de Lei 
do Senado nº 93, de 2011 (nº 2.458/2011, na Câmara 
dos Deputados), sancionado e convertido na Lei nº 
12.654, de 2012, que altera as Leis nºs 12.037, de 1º 
de outubro de 2009, e 7.210, de 11 de julho de 1984 
– Lei de Execução Penal, para prever a coleta de per-
fil genético como forma de identificação criminal, e dá 
outras providências.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 362/12/PS-GSE
Brasília, 31 de maio de 2012

Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei san-
cionado

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, que o Projeto de Lei nº 2.458, de 2011 (PLS nº 
93/11), que “Altera as Leis nºs 12.037, de 1º de outu-
bro de 2009, e 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de 
Execução Penal, para prever a coleta de perfil gené-
tico como forma de identificação criminal e dá outras 
providências”, foi sancionado pela Excelentíssima Pre-
sidenta da República convertido na Lei nº 12.654, de 
28 de maio de 2012.

Na oportunidade, remeto a essa Casa uma via 
dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia 

da Mensagem e do texto da lei em que se converteu 
a proposição ora encaminhada.

Atenciosamente, – Deputado Eduardo Gomes,
Primeiro-Secretário

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT 
– RO) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 364, 
de 2012, do Primeiro-Secretário da Câmara dos De-
putados, comunicando o envio à sanção do Projeto de 
Lei do Senado nº 10, de 2009.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 364/12/PS – GSE

Brasília, 31 de maio de 2012

Assunto: Comunica envio de PL à sanção
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado, 

sem alterações, o Projeto de Lei nº 6.198, de 2009, do 
Senado Federal (PLS nº 10/09 nessa Casa), que “De-
nomina Ferrovia Dorival Roriz Guedes Coelho, o trecho 
da Ferrovia Norte-Sul situado no Estado do Tocantins”.

Na oportunidade, informo a Vossa Excelência que 
a referida proposição foi, nesta data, enviada à sanção.

Atenciosamente, – Deputado Eduardo Gomes,
Primeiro-Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT 
– RO) – A Presidência recebeu o Ofício nº 299, de 
2012, na origem, do Presidente do Supremo Tribunal 
Federal, que comunica o acolhimento dos embargos 
de declaração na Ação Direta de Inconstitucionalida-
de nº 2.797.

É o seguinte o Expediente:
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT 
– RO) – Iniciando os debates, passo a palavra a Sena-
dora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro 
Presidente Acir Gurgacz, Senador Pedro Simon, nos-
sos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rá-
dio Senado,

Tivemos uma semana extremamente agitada, 
turbulenta em alguma medida, Senador Simon, mas a 
encerramos, prevalecendo o império da lei, a Consti-
tuição, o respeito a ela, a atuação exemplar de alguns 
colegas, como foi o caso do Senador Pedro Taques, 
ontem, na CPMI, ao defender com muita coragem e 
destemor a prevalência da Constituição sobre os pro-
cessos instalados nesta Casa, como as investigações 
que em curso na chamada CPI do Cachoeira. 

Tivemos também trabalhos das nossas Comis-
sões temáticas, muitas delas envolvendo interesse 
social, audiências públicas, e um tema a que também 
estamos dando atenção redobrada, que diz respeito a 
uma polêmica medida provisória, a de nº 568, que altera 
salários de carreiras importantes como área médica, 
agentes comunitários de saúde, servidores do Dnocs 
na Região Nordeste e também os veterinários. Essa 
medida está sob a relatoria do Líder Eduardo Braga. 
E penso que teremos, na terça-feira, uma audiência 
pública, negociada inclusive por requerimento meu, 
com a participação de outros Parlamentares, como a 
Deputada Jandira Feghali, Deputado Domingos Neto, 
para debater o conteúdo dessa medida provisória, que 
é extremamente polêmica. 

Está marcada para a próxima terça-feira e será 
realizada em conjunto com a Comissão de Segurida-
de Social e a Comissão Mista que foi nomeada para 
debater e examinar essa Medida Provisória nº 568.

Estarão presentes representantes da área médi-
ca, o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a Ministra 
do Planejamento, Miriam Belchior.

Apesar do feriado de quinta-feira, Senador Simon, 
teremos uma semana com grande movimentação, por-
que muitas categorias estão mobilizadas.

E tenho percebido do Líder Eduardo Braga, as-
sim como do Líder do PT, Senador Walter Pinheiro, um 
grande esforço no sentido de compatibilizar para não 
haver novamente um contencioso entre esta Casa e 
o Poder Executivo em uma matéria que diz respeito a 
diversas categorias, algumas das quais, inclusive, estão 
em greve, como é o caso das universidades federais.

Tenho a convicção de que o bom entendimento, 
o trabalho para a construção de um consenso pode-
rá resultar, se for o caso até, como já defendi nesta 
tribuna aqui, na retirada desta matéria de pauta para 

efeito de construção de uma alternativa que não crie 
mais confusão e perturbação entre servidores de ati-
vidades essenciais.

A semana também é propícia, Sr. Presidente e 
Senador Pedro Simon, para mostrarmos algumas das 
realizações aqui. Eu, por exemplo, tive a oportunida-
de de presidir uma audiência pública na Comissão de 
Educação, tratando da questão relacionada à chamada 
econômica criativa. 

O povo brasileiro é muito criativo, e acredito que 
deveríamos estimular mais esse talento e esse dom.

A economia criativa foi sugestão do Senador Cris-
tovam Buarque, tão voltado à educação e tem como 
matéria prima a criatividade, a inovação, a cultura, a 
educação, o patrimônio histórico e também o folclore 
e o esporte.

Falo aqui novamente em grandes ideias porque é 
por meio destas que encontramos soluções em setores 
que estão em crise, como o da educação.

Pois foi de uma dessas grandes ideias que sur-
giu a solução para o endividamento das universidades 
comunitárias do nosso Estado, Senador Pedro Simon, 
o Rio Grande do Sul, e das instituições de ensino su-
perior de Santa Catarina.

No Rio Grande do Sul, temos uma cultura que 
se desenvolveu com base no esforço comunitário, em 
que a própria comunidade, para preencher o vazio da 
ausência do Estado, no caso o Poder Público, e para 
prover de vagas necessárias para a juventude, no caso 
do Ensino Superior, a comunidade se organizou, e te-
mos grandes instituições: lá na terra do Senador Pe-
dro Simon, a Universidade de Caxias do Sul; em Pas-
so Fundo, a Universidade de Passo Fundo; em Ijuí, a 
Unijuí; a Universidade de Santa Cruz do Sul, em Santa 
Cruz do Sul; a Urcamp, em Bagé; a URI, em Erechim; 
na região missioneira; e assim por diante. Foram ini-
ciativas em todas as regiões, com enormes esforços 
da comunidade para se criarem essas instituições. 

Porém, com a sucessão de crises, planos econô-
micos, a cada ciclo de crise no setor agrícola, essas 
universidades vêm registrando um grau elevado de 
inadimplência, além dos gastos para prover um ensino 
de qualidade aos seus alunos. A situação de endivida-
mento dessas instituições vem sendo tratada há muito 
tempo. Eu e os demais Senadores do Rio Grande do 
Sul e de Santa Catarina nos envolvemos particular-
mente nesse assunto para uma solução adequada. 

Uma proposta apresentada pelos reitores das 
universidades comunitárias ao Ministério da Educação 
prevê a troca das dívidas federais de universidades por 
vagas gratuitas de Ensino Superior.

Em um encontro com a Ministra de Relações 
Institucionais, a ex-Senadora Ideli Salvatti, Deputados 
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e Senadores dos dois Estados foram informados de 
que o Governo Federal já incluiu essa grande ideia na 
Medida Provisória nº 559, que, entre outras coisas, vai 
garantir o saneamento das dívidas das universidades 
pelas vagas gratuitas. A Medida Provisória nº 559, que 
tem como Relator o Deputado Pedro Uczai, do PT de 
Santa Catarina, deve ser votada já na próxima sema-
na. E aqui aproveito para destacar também o apoio do 
Ministro da Educação, Aloizio Mercadante, nessa ma-
téria, essencial para que essa ideia virasse realidade. 
Foi ele que me recebeu, em audiência, a pedido do 
Líder Eduardo Braga, para tratar emergencialmente do 
problema dessas universidades, numa proposta que 
foi levada no mês passado ao Governo por represen-
tantes de diversas universidades comunitárias do meu 
Estado, o Rio Grande do Sul. 

Essa é uma medida que beneficia milhares de 
estudantes de universidades como: a Urcamp, da re-
gião da Campanha; a Unicruz, de Santa Cruz do Sul; a 
Unijuí – Universidade Regional do Noroeste do Estado 
do Rio Grande do Sul; a Unilasalle – Centro Universi-
tário La Salle; o IPA – Centro Universitário Metodista; 
a própria Universidade de Caxias do Sul (UCS), como 
se diz lá; a UPF – Universidade de Passo Fundo; e 
tantas outras universidades.

Conforme informações dos reitores, esse acor-
do traz vários benefícios, tais como solucionar a re-
gularidade fiscal das universidades e proporcionar ao 
Governo um aumento significativo de vagas gratuitas 
no Ensino Superior.

A maioria das universidades hoje não tem fôlego 
para quitar as suas contas mensais e as dívidas federais 
e estão inadimplentes. Dessa forma criativa se resolve 
um problema, ampliando acesso dos jovens gaúchos, 
catarinenses e brasileiros à universidade.

No último Exame Nacional do Ensino Médio, o 
popular ENEM, apenas 8% das pessoas aprovadas 
conseguiram vagas nas universidades federais públi-
cas através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Dou aqui o exemplo do alcance desse acordo 
entre as universidades e o Ministério da Educação. Só 
na Urcamp, de Bagé, no sudoeste do Rio Grande do 
Sul, por exemplo, a quitação da dívida em troca das 
vagas vai garantir a graduação de quinze mil alunos 
carentes, com bolsas integrais nos próximos vinte anos.

Quero lembrar aqui que essa Medida Provisória 
nº 559, originalmente, autoriza a Eletrobrás a adquirir 
participação da Celg Distribuição, como parte do plano 
de recuperação financeira da Companhia Energética de 
Goiás. Posteriormente, a ideia é a Eletrobrás assumir 
o controle acionário da Celg e iniciar um trabalho de 
consultoria para examinar as condições da empresa e 

reorganizá-la ou saneá-la financeiramente e também 
do ponto de vista da gestão.

Conforme divulgou o jornal Valor Econômico,
cerca de R$3,5 bilhões serão injetados na empresa 
com recursos da Caixa Econômica Federal e do Ban-
co Nacional de Desenvolvimento e Econômico Social 
(BNDES).

Mas o Governo deve inserir outros pontos, alguns 
polêmicos, nessa mesma medida provisória.

O Relator e Líder do Partido dos Trabalhadores 
na Câmara dos Deputados, Jilmar Tatto, já adiantou 
que o Governo não desistiu de aprovar a extensão do 
Regime Diferenciado de Contratações (RDC) para as 
obras do Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC), e quer incluir o RDC nessa medida provisória.

O Regime Diferenciado, na verdade, flexibiliza a 
contratação de empresas para a realização de servi-
ços e obras.

O Senador Pedro Simon lembra bem que, durante 
a permanência aqui, muitas vezes, o nosso ex-ministro 
Luís Roberto Ponte, que foi o inspirador da Lei das 
Contratações, a de nº 8.666, que era um marco muito 
importante e que ficou durante muito temo tramitando 
no Senado Federal, no Congresso Nacional. Depois 
desse tempo, acabou sendo aprovado, criando, diga-
mos, uma transparência maior e uma seriedade maior 
no processo das contratações públicas. Foi uma lei 
muito questionada pela rigidez, mas era necessário. 
Hoje seria aumentar ainda mais o rigor. 

V. Exª, que àquela época criou até a CPI das 
Empreiteiras, queria uma CPI para investigar essas 
irregularidades. 

Eu fui contra a votação do RDC – Regime Di-
ferenciado das Contratações, porque todas as ins-
tituições que representam as próprias empreiteiras 
estavam perplexas e preocupadas que isso poderia 
abrir brechas para outras formas de manipulação das 
licitações dessas obras.

O objetivo do Governo, Senador Simon, Senador 
Acir Gurgacz, era exatamente agilizar o processo das 
contratações, porque a Copa está batendo às portas. 
No ano que vem, temos Copa das Confederações e, 
em 2014, a Copa do Mundo da Fifa. Então, o Governo 
decidiu flexibilizar e agora quer abrir mais uma porta, 
uma porta para outras obras do PAC, não só para as 
da Copa do Mundo, mas obras como a construção de 
creches. Mas, se isso for para viabilizar e agilizar, tudo 
bem. O problema é que temos de encontrar, Senador 
Simon, uma forma de fiscalização muito rigorosa so-
bre essas contratações. E aí queremos que o Tribunal 
de Contas da União, que é o órgão fiscalizador do 
Congresso Nacional, aja com toda a energia e a sua 
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competência, usando da qualidade técnica dos seus 
auditores e fiscais.

Um assunto no mínimo polêmico, Srs. Senado-
res, é quando assistimos às relações nebulosas – e as 
investigamos – entre as empresas construtoras com 
parlamentares, contraventores e governos estaduais, 
federais e até municipais. A intenção é votar essa ma-
téria no dia 12 de junho.

Eu, particularmente, tenho como principal obje-
tivo ver a aprovação do acordo com as universidades 
comunitárias, que vai resolver a inadimplência dessas 
instituições e, consequentemente, aumentar as ofertas 
de vagas gratuitas para estudantes universitários no 
nosso Estado, Senador Simon, o Rio Grande do Sul, e 
também no Estado de Santa Catarina, pois, na reunião 
com a Ministra Ideli Salvatti, além dos Deputados de 
todos os partidos, estavam também os três Senadores 
de Santa Catarina.

Otimismo à parte, eu queria encerrar esta se-
mana colocando um assunto também polêmico, mas 
prioritário para o Governo Federal e para os consumi-
dores brasileiros.

Eu falo do serviço de telefonia ou, pelo menos, 
dos investimentos que deveriam ser feitos nessa área, 
para melhorar a atual situação. O Ministro das Comu-
nicações, Paulo Bernardo, participou de uma audiên-
cia pública na Câmara dos Deputados, esta semana, 
tratando do serviço de telefonia no Brasil. Mas, em 
muitos casos, poderíamos chamar de desserviço de 
telefonia, porque nós temos lá, Senador Simon, na 
região da fronteira oeste, por exemplo – o senhor sai 
de Uruguaiana, do lado da Argentina com Paso de los 
Libres, vem a Quaraí, na fronteira com o Uruguai; vem 
mais um pouco até Santana do Livramento, também na 
fronteira do Uruguai; Quaraí com Artigas, Santana do 
Livramento com Rivera –, e ali, nesse caminho, que é 
longo, Senador, não há linha, não há comunicação de 
Internet ou de telefonia móvel. Há uma estrada erma. 
É uma boa estrada, asfaltada sim, porém não há ne-
nhum tipo de socorro, se houver necessidade, em caso 
de um acidente. 

E não havendo uma linha de telefonia móvel, de 
telefone celular, por conta da falta da presença das 
operadoras dessa telefonia, se houver um acidente, 
como é que a pessoa vai pedir socorro? Porque não 
tem como pedir um socorro da área médica ou mesmo 
da polícia rodoviária federal e assim por diante.

Então, já temos solicitado que o Governo, que 
a Presidenta Dilma, assim como fez com os bancos, 
que mandou baixar juros, como fez com a empreiteira 
lá no Internacional, que mandou resolver o problema, 
que estava demorando em relação ao estádio do Beira 
Rio, também determine ao Ministro das Comunicações 

que peça às concessionárias desse serviço de telefonia 
que resolva e que preencha, que não fique só com o 
filé mignon, que são as áreas urbanas, onde a deman-
da é muito maior, onde se ganha muito dinheiro, mas 
também faça um investimento naquilo que se chamaria 
de uma zona de menor demanda pelo serviço, que é 
tão importante quanto as demais.

Ainda mais, as produtoras rurais de Santana do 
Livramento alertaram para o fato de que aumenta o 
êxodo rural por não se disponibilizar na área rural o 
serviço de telefonia móvel ou de Internet.

Isso não é só lá naquela fronteira, que é distan-
te do centro metropolitano de Porto Alegre, Senador 
Simon. Acontece também em Santa Cruz do Sul, no 
interior, em Venâncio Aires, em Barra do Ribeiro, zo-
nas muito próximas de Porto Alegre. Quer dizer, não 
é possível que a concessionária desse serviço públi-
co tão importante não forneça o serviço adequado de 
telefonia móvel e acesso à Internet nessas regiões 
tão carentes.

Estamos atentos a essa questão porque sabemos 
que as empresas de telefonia ocupam hoje as primeiras 
posições na lista dos Procons, onde aparecem como 
as empresas mais denunciadas por irregularidades.

Aliás, o Senador Mozarildo Cavalcanti, assíduo 
aqui no plenário, tem tratado deste assunto. Problemas 
como cobranças abusivas e falta de sinal ou do serviço 
contratado são os mais frequentes.

O Governo estuda uma redução de impostos da 
conta do telefone, mas precisa, também, encontrar 
uma forma de garantir a melhoria do serviço, ou seja, 
ter a certeza de que as empresas de telefonia estão 
mesmo investindo o que prometeram.

Volto a citar, como eu disse, a situação dos pro-
dutores rurais de Santana do Livramento, na fronteira 
oeste, porque esse serviço é essencial ali.

Chamo a atenção para os problemas nos serviços 
de telefonia porque vejo com preocupação os rumo-
res de que o Governo e o setor de telecomunicações 
podem fechar um acordo para transformar multas apli-
cadas pela Anatel contra as operadoras de telefonia 
em obrigações de investimentos.

Na teoria, a ideia é ótima; muito boa, aliás. As 
multas somam hoje cerca R$6 bilhões e parte disso, 
R$400 milhões, irá vencer em breve. Valores que po-
dem impulsionar o setor com a melhoria da rede dos 
serviços. Mas essa troca, pagamento por promessa de 
investimento, precisa ser feita de forma que tais inves-
timentos tão necessários realmente sejam feitos. Os 
consumidores estão cansados de pagar e não receber 
pelos serviços contratados; estão cansados dos pro-
blemas de sinais, principalmente no interior do Brasil, 
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ou da Internet lenta, nas capitais brasileiras, inclusive 
aqui em Brasília.

O Ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, 
já adiantou que o Governo será cuidadoso ao negociar 
essa solução das dívidas das empresas de telefonia 
e vai primeiro ouvir o Tribunal de Contas da União e o 
Ministério Público Federal. É uma boa providência ou, 
pelo menos, um primeiro passo adequado.

Uma solução para essas dívidas, Srªs e Srs. Se-
nadores, precisa passar pela garantia de que esses 
R$6 bilhões vão mesmo ser aplicados em melhorias 
do sistema de telecomunicação brasileiro, ampliando 
o serviço de telefonia móvel e melhorando o acesso 
dos brasileiros à moderna tecnologia de banda larga. 
Imaginem se nós, que vamos fazer a Copa do Mundo 
e a Copa das Confederações, a que milhares de jor-
nalistas do mundo inteiro, comentaristas, especialistas 
virão, precisando se comunicar, não oferecermos um 
serviço adequado e eficiente de comunicação rápida, 
como a banda larga, a esses milhares e também aos 
próprios turistas que virão e que usam muito a Internet 
para suas comunicações ou mesmo para participação 
nas redes sociais. Nós temos que ter a mesma quali-
dade de bonitos estádios e também ter essa infraes-
trutura, hoje já tão criticada, com uma hotelaria muito 
cara e deficiente. Temos que nos preocupar com esse 
serviço de telecomunicações.

As multas que a Anatel aplicou, por irregularida-
des, devem ser aplicadas na melhoria desse serviço. 
Temos que ter a certeza de que esses problemas não 
voltarão a acontecer e de que o consumidor terá, a seu 
dispor, sempre, um serviço de qualidade. Isso depende 
muito de o próprio consumidor continuar reclamando 
dos seus direitos e também de um poder público fis-
calizando adequadamente a concessão desse serviço.

Muito obrigada, Sr. Presidente Acir Gurgacz, 
pela atenção.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT 
– RO) – Meus cumprimentos, Senadora Ana Amélia, 
pelo seu pronunciamento.

Mais uma vez, quero agradecer a V. Exª por ter 
estado conosco em Ji-Paraná, na semana passada, 
onde nós inauguramos, para o Estado de Rondônia – 
já é conhecida no Brasil inteiro, no seu Estado, princi-
palmente –, uma nova sistemática de feira...

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Feira 
de negócios.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT 
– RO) – Feira de negócios em Rondônia. E a sua pre-
sença foi muito importante não apenas para a Comis-
são de Agricultura, mas para o nosso Estado, para os 
nossos agricultores, que lhe ouviram e que têm uma 
admiração muito grande por V. Exª.

Muito obrigado.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Obriga-

da, Senador. Estarei sempre à disposição. Também 
fiquei muito honrada com o convite e por ter podido, 
modestamente, contribuir com o apoio a essa iniciativa.

E queria cumprimentá-lo, novamente, pelo que o 
senhor tem feito na Comissão de Agricultura e Reforma 
Agrária desta Casa, levando a discussão democrática 
em vários cantos do Brasil. Isso tem um papel relevante 
no conhecimento de uma das áreas mais importantes, 
que gera milhões de empregos, que é a produção de 
alimentos, produção sustentável, a produção agrope-
cuária brasileira. E o seu Estado é uma fronteira agrí-
cola muito importante, com a participação decisiva de 
gaúchos, nossos conterrâneos, o Senador Simon, de 
catarinenses, de paranaenses como o senhor e tan-
tos outros brasileiros de outras paragens que estão 
lá fazendo o desenvolvimento daquele Estado, com o 
desenvolvimento sustentável.

Temos agora o desafio do Código Florestal e V. 
Exª – como aconteceu na votação do Senado – e eu 
estamos juntos, de novo, para iniciar uma batalha ou 
uma luta para manter o Código Florestal adequado às 
necessidades brasileiras, a sua Rondônia e ao Brasil 
também. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco. PDT 

– RO) – Meus cumprimentos. 
Com a palavra o Senador Pedro Simon, do PMDB 

do Rio Grande do Sul. 
Há ofícios que passo a ler.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco. PDT 

– RO) – A Presidência designa o Deputado Antonio 
Balhmann como suplente para integrar, em vaga exis-
tente, a Comissão Mista destinada a proferir parecer 
à Medida Provisória nº 564, de 2012, conforme Ofício
nº 084, de 2012, do Vice-Líder do Partido Socialista 
Brasileiro – PSB, na Câmara dos Deputados. 

É o seguinte o Ofício:

Of.B/84/12.
Brasília, 30 de maio de 2012

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do De-

putado Antonio Balhmann (PSB – CE), como suplente, 
da Medida Provisória nº 564, de 2012, que “Altera a 
Lei nº 11.529, de 22 de outubro de 2007, para incluir 
no Programa Revitaliza do BNDES os setores que es-
pecifica, dispõe sobre financiamento às exportações 
indiretas, autoriza o Poder Executivo a criar a Agência 
Brasileira Gestora de Fundos e Garantias S.A. – ABGF, 
autoriza a União a participar de fundos dedicados a 
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garantir operações de comércio exterior ou projetos de 
infraestrutura de grande vulto, altera a Lei nº 12.096, 
de 24 de novembro de 2009, e dá outras providências.

Respeitosamente, – Deputado Glauber Braga,
Vice-Líder do PSB.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco. PDT 
– RO) – A Presidência designa o Deputado Alexandre 
Leite, como suplente, em substituição ao Deputado 
Lira Maia para integrar a Comissão Mista destinada a 
proferir parecer à Medida Provisória nº 571, de 2012, 
conforme o Ofício nº 143, de 2012, da Vice-Liderança 
dos Democratas – DEM, na Câmara dos Deputados.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 143-L-Democratas/12
Brasília, 31 de maio de 2012

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que assumirei a 

condição de membro suplente da Comissão Mista des-
tinada a emitir parecer à Medida Provisória nº 571/12, 
em substituição ao Deputado Lira Maia.

Respeitosamente, – Deputado Alexandre Leite
Vice-Líder do Democratas.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco. PDT 
– RO) – Com a palavra o Senador Pedro Simon.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco. PMDB – RS. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, minha querida Senadora 
Ana Amélia, eu não nego que gostaria de ter ocupa-
do essa mesma tribuna principalmente nesses últimos 
dias para debater tema de interesse da Federação. 

O mundo passa por uma crise que, direta ou indi-
retamente, nos atinge e à qual nos não estamos imunes. 

O Brasil, dada a sua extensão geográfica, es-
tampa problemas de toda a ordem, até mesmo anta-
gônicos como a seca no Sul e no Nordeste e as en-
chentes no Norte. 

A educação está a merecer uma profunda reflexão 
e a prova dessa preocupação são as greves em todos 
os níveis, que se estendem por diversas unidades da 
Federação, e assim por diante.

Entretanto, o assunto que tem ocupado corações 
e mentes no Congresso Nacional, no Senado em par-
ticular, é um novo caso de corrupção nas entranhas da 
Administração Pública, envolvendo a crise na forma-
ção da sociedade. Aliás, minto, este caso, a rigor, não 
tem nada de novo. As proezas do Sr. Cachoeira vêm 
de longe e, se fossem tomadas as devidas providên-
cias lá distante no tempo, quando ele se autogravou 
naquela conversa com o Sr. Waldomiro Diniz – ah! se 
o Presidente, àquela altura, tivesse tomado a posição 
que deveria ter tomado – talvez nós estivéssemos ocu-

pando aqui, hoje, o nosso tempo com outros temas 
mais palpitantes, e, provavelmente, essa crise não 
teria chegado ao ponto que chegou.

Mas o concreto é que o fato do dia é o Sr. Ca-
choeira e as corredeiras e lagos de corrupção que ele 
formou com o dinheiro que falta para que possamos, 
aí, sim, resolver os nossos principais problemas, que 
deveriam ser discutidos aqui, desta tribuna, não fosse 
essa mesma corrupção e, principalmente, a impunida-
de geradora de tantos casos de desvios de conduta, 
impunidade essa que vem acompanhando o nosso 
País ao longo da História.

No último final de semana e ao longo desta, ou-
tros fatos sacudiram o País e, principalmente, o mundo 
político, com repercussões ainda não totalmente cal-
culadas e que envolvem atores importantes do nosso 
palco político-institucional. São fatos que podem ir além 
dos já reconhecidos arranhões na liturgia de cargos 
importantes da República. Daí a minha volta a esta tri-
buna, daí a minha reiteração em um assunto que tem 
que ser aprofundado, quem sabe para que, de uma vez 
por todas, possamos buscar alternativas para que as 
águas límpidas da nossa democracia surjam e sigam 
o curso normal e desejado.

As ações delituosas do Sr. Cachoeira, levadas 
agora a público a partir de uma operação policial, de-
ram ensejo à instauração da Comissão Parlamentar 
de Inquérito para investigar o relacionamento entre o 
crime organizado e o mundo político, notadamente os 
vínculos e a penetração da atividade delinquencial nos 
assuntos próprios da Administração Pública.

O que se constata, à medida que mais fatos vêm à 
tona, é que a própria estrutura do Estado está atingida 
e que as instituições republicanas fundamentais foram 
afetadas, tantos e tão reiterados casos de corrupção.

Em si, o fato de malfeitores, criminosos e bandi-
dos de toda ordem tentarem e, por vezes, conseguirem 
estender seus tentáculos para dentro da burocracia 
estatal é algo grave e do qual se tem precedentes na 
história contemporânea.

Basta que lembremos a Chicago dos anos 30 do 
século passado. A situação assumiu descontrole de 
tamanha proporção que o estado federal se viu com-
pelido a intervir para cortar o mal pela raiz, chegando 
a criar uma força tarefa de repressão especificamente 
para este fim.

Não fora isso, teria sido impossível extirpar o 
cancro, já que todas as instituições estaduais haviam 
sido alcançadas pela metástase.

A única forma de colocar na cadeia os responsá-
veis por crimes maiores foi processá-los por um delito 
tributário federal – violação da lei do imposto de renda 
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– e assim transferir o julgamento para uma instância 
que não havia ainda sido contaminada.

E é agindo de forma firme, dentro da lei, com ob-
jetividade e respaldo da opinião pública que se mantém 
a confiança nas instituições e preserva a democracia.

Os episódios envolvendo o Sr. Cachoeira come-
çam com um inquérito para apurar atividades de jogo 
ilícito. O que causa espécie a qualquer pessoa – e cer-
tamente terá despertado, no mínimo, a curiosidade dos 
investigadores – é, reitero, aquela gravação, a cores 
e tantas vezes repetida, em que o principal suspeito 
e alvo dessa operação policial e participa de uma ne-
gociação ilícita e corrupção ativa com o Sr. Waldomiro 
Diniz, então ocupante de cargo de primeiro escalão, 
ao lado do Chefe da Casa Civil da época.

Tão logo aquelas imagens foram ao ar, em horá-
rio nobre, diga-se passagem, eu cobrei uma profunda 
investigação dos fatos, com o afastamento imediato 
daquele funcionário; que ele respondesse, de imedia-
to, pelos seus atos.

Fomos ao Presidente, ao seu Governo: “demitam 
o Waldomiro, iniciem o inquérito contra o Cachoeira, 
para, no seu início de Governo, mostrar a linha da re-
tidão, da seriedade, da dignidade do seu Governo.”

Nada foi feito. Absolutamente nada foi feito.
Pedi a CPI. O Presidente nacional e o Presidente 

do Senado não deixaram criar a CPI. Fomos para o 
Supremo. Ganhamos no Supremo. Mas levou um ano 
para que pudéssemos ganhar. Um ano depois, cria-
mos a CPI. E a CPI mostrou os fatos. Aí não era mais 
Cachoeira. Era mensalão. E originou tudo isso que 
estamos vivendo até agora.

Não se tem notícia de punição do crime de tenta-
tiva do negócio espúrio naquela época. Ao que consta, 
a tentativa de corrupção ativa rendeu condenação ago-
ra, há pouco tempo, para o Sr. Waldomiro, pelo menos 
em primeira instância. Mas o tempo, de lá até aqui, tem 
sido o senhor da razão da repetição dos casos de des-
vios, e com o mesmo personagem, o Sr. Cachoeira.

Pelo que se vê agora, o Sr. Cachoeira passou a 
estar (ou continuou) sob a mira da Polícia Federal (já 
que para a de Goiás era cidadão ilibado). E, ao que 
tudo indica, nem foi preciso muito para lograr robustas 
provas a evidenciar estarmos diante de um chefe de 
organização criminosa.

A simples análise da evolução patrimonial do 
investigado, a partir de empresas de pequeno porte 
e com atividades secundárias, seria o suficiente para 
demonstrar que a fortuna amealhada em curto espaço 
de tempo não poderia advir de atividade lícita.

Ora, qualquer trabalhador brasileiro que cometa 
um deslize, por menor que seja, em termos de Imposto 
de Renda, de pronto é alcançado pelas garras da Re-

ceita Federal. Aliás, o nosso aparato institucional em 
termos de arrecadação é um dos mais sofisticados do 
planeta. Então, por que figuras como o Sr. Cachoeira 
e tantos outros, alguns deles bastante conhecidos, 
passam ilesos a tanta sofisticação tecnológica, ainda 
que ostentem padrões de vida incompatível com seus 
alegados rendimentos? Por que para esses a Receita 
é míope?

Neste caso, o do Sr. Cachoeira, as escutas te-
lefônicas, autorizadas pela Justiça, revelam que o in-
vestigado tem tentáculos em vários órgãos públicos, 
municipais, estaduais e federais. E os vínculos mos-
tram como se dá a advocacia administrativa, o jogo 
de influências, o convencimento e a pressão sobre 
autoridades e executivos.

Ministério Público, parlamentares, membros do 
Judiciário e do Executivo, não há área ou setor públi-
co que escape à vigilância, controle e, pelo menos, à 
tentativa de influência e dominação da organização 
de malfeitores.

Paralelamente a isto, aparentemente sem nenhu-
ma relação com os fatos atribuídos ou investigados re-
lativamente ao Sr. Cachoeira, tem curso no Supremo 
Tribunal Federal uma ação penal na qual figuram 38 
réus, e que teve origem no deplorável episódio deno-
minado mensalão.

Todos conhecem a história, e é dispensável re-
memorá-la agora. O que se aguarda nesse momento é 
o veredicto do Supremo Tribunal Federal no que tange 
a responsabilidade penal dos acusados.

Mas, antes de estabelecermos um possível nexo 
de causalidade entre os dois fatos políticos, em ra-
zão do noticiado desse último fim de semana e início 
desta, é necessário que eu faça um registro sobre o 
papel de duas empresas até há pouco desconhecidas 
do grande público.

A primeira delas – hoje notória pelo envolvimento 
nos escândalos do momento –, a Delta Engenharia, 
do empresário Fernando Cavendish. Trata-se de uma 
empresa que, súbita e inexplicavelmente, passou a 
ser a grande empreiteira das obras do Programa de 
Aceleração de Crescimento – PAC.

Algumas obras foram licitadas, outras foram ga-
nhas com dispensa de certame e outras tiveram o ob-
jeto contratado substancialmente acrescido ao longo 
da execução.

Ao contrário do que ocorre com outras grandes 
e tradicionais empresas da área da construção civil, 
a Delta Engenharia parece ter a quase totalidade da 
sua clientela concentrada no setor público. Em suma, 
é uma empresa que presta serviços à Administração 
Pública e, a partir do lançamento do PAC, sob o go-
verno anterior, teve um sucesso econômico espantoso.
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Mas não é só de obras públicas que depende a 
Delta Engenharia. Ela também depende de emprésti-
mos públicos, particularmente do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico (BNDES) e, aparentemen-
te, teve uma grande facilidade de acesso aos recursos 
desta instituição de fomento.

Quando se tornou notório o comprometimento 
da Delta com “pessoas jurídicas de fachada” ligadas
ao Sr. Cachoeira por conta de vultosas transferências 
financeiras injustificadas a essas “empresas laranja”, 
tratou-se logo de engendrar uma operação de subs-
tituição de pessoa jurídica. Sai a Delta – por suposta 
dificuldade financeira – e entra a até então desconhe-
cida JBS.

Ora, que dificuldade financeira seria esta que a 
Delta subitamente passou a enfrentar? Se a sua gran-
de fonte de financiamento é o próprio Poder Público, 
só pode haver uma explicação para o estrangulamento 
financeiro: não há mais interesse no sentido de que 
ela continue à frente das obras, pelo menos ostensi-
vamente. Houve a necessidade de colocar um terceiro 
à frente da gestão dessas mesmas obras.

Também de imediato à notícia dessa substituição 
de pessoa jurídica, eu passei a cobrar uma investiga-
ção sobre a situação da Delta. Falei até mesmo, em 
“devassa” nos contratos da empresa, através de órgãos 
como a Polícia Federal, a Receita Federal, a CGU, a e 
o Tribunal de Contas da União. Sugeri, inclusive, o blo-
queio das contas dos titulares da empresa, diretores e 
sócios. E que se fizesse uma análise da evolução pa-
trimonial de todas as pessoas direta ou indiretamente 
ligadas a esses dirigentes dessa empresa.

Agora, depois de tanta pressão, inclusive da so-
ciedade, e passado um tempo crucial para as investi-
gações, a CPI decidiu investigar a Delta, na sua totali-
dade e não apenas no Centro-Oeste. Talvez a indaga-
ção sobre quem seja a sua “sucessora” possa ajudar.

A empresa JBS também tem uma história de 
sucesso rápido, não menos inexplicável e não menos 
misteriosa. Também ligada a vultosos financiamentos 
obtidos junto ao BNDES. O seu ramo, entretanto, é o 
ramo de carnes. Um grande açougue de repente se 
transforma no maior frigorífico do mundo. Somente se 
interessa pela construção civil. Fecha uma operação 
de aquisição da Delta sem despender um só centavo. 
Aliás, mentira, despendeu: um real. Pagará com o lu-
cro que a companhia alcançar. Negócio desse tipo só 
se tem visto nos casos de privatizações de empresas 
públicas. Mas esse é um assunto, para outro momento. 
Entre particulares, isso não existe. Ou melhor, quando 
ocorre, é porque já está querendo acobertar outra coisa.

Chamou atenção o fato de presidir o Conselho de 
Administração da JBS, a empresa de carnes – o açou-

gue que se transformou num frigorífico, o frigorífico que 
se transformou no maior frigorífico do mundo, e agora 
compra a Delta –. o ex-Presidente do Banco Central 
na gestão Lula, o Sr. Henrique Meirelles, o único es-
trangeiro ex-presidente mundial do Banco de Boston. 
E nenhuma autoridade se opôs ao ato da venda, em 
que pese ser o BNDES sócio da JBS.

Obviamente, ainda que sócio minoritário, o BN-
DES poderia, com um mero telefonema ao Presidente 
da JBS, Sr. Meirelles, participar que estaria se retiran-
do da sociedade caso se concretizasse a aquisição da 
Delta. Nem seria preciso dizer expressamente que não 
haveria renovação dos empréstimos. A parceria entre 
a Delta e a JBS estaria natimorta.

Postos estes fatos, que são por demais conhe-
cidos e ostensivos, vamos ao que foi dado conhecer 
neste final de semana e no início desta.

No final do mês de abril, houve uma reunião no 
escritório do meu amigo, ex-Ministro e ex-Presidente 
do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim, entre o 
Presidente Lula e o atual Ministro Gilmar Mendes, ex-
-presidente da Corte Suprema.

A finalidade do encontro seria o ex-Presidente 
levar ao conhecimento do Ministro Gilmar Mendes 
ponderação sobre a “inconveniência” de se incluir em 
pauta para julgamento no Supremo Tribunal Federal, 
no momento presente, o caso do mensalão. Segundo 
consta, estaríamos em meio a “um intenso debate polí-
tico” e isso poderia comprometer a necessária isenção 
no julgamento do caso em apreço.

Ora, se há clima de perplexidade por conta do 
“debate político”, trata-se de uma justa indignação 
da sociedade civil em face de um clima explícito de 
“operação abafa”, aliás, comum em outras CPIs an-
teriores, a que se lançaram os segmentos partidários 
representados na CPI do Cachoeira, já no início dos 
seus trabalhos.

O Sr. José Pimentel (Bloco/PT – CE) – Concede-
-me um aparte, Senador Pedro Simon?

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – 
Pois não.

O Sr. José Pimentel (Bloco/PT – CE) – Senador 
Pedro Simon, nós assistimos, nos últimos dias, a um 
grande debate no Brasil em relação à versão dada pelo 
Sr. Ministro Gilmar Mendes sobre esse evento. Aqui, 
vários articulistas e várias personalidades têm discuti-
do muito esse tema. V. Exª, em bom momento, retoma 
esse debate. Ali, a primeira grande pergunta que se 
faz: por que, em relação a um evento que aconteceu 
no dia 26 de abril, no escritório do ex-Ministro do Su-
premo Tribunal Federal, o Sr. Nelson Jobim, somente 
um mês depois, um dos interlocutores dessa reunião 
traz à baila esse debate? Segunda grande pergunta 
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que se faz: por que, se eram três presentes e os três 
ficaram o tempo todo na reunião, numa versão, e dois 
têm uma posição, o Ministro Jobim e o Presidente Lula, 
e o outro tem outra versão? O Ministro Nelson Jobim, 
com a imparcialidade que tem, gaúcho que é, como a 
nossa Presidenta Ana Amélia e como V. Exª, Senador 
Pedro Simon, é categórico em dizer que não houve 
essa tratativa. Se V. Exª tiver o cuidado de resgatar o 
segundo pronunciamento do Ministro Gilmar Mendes, 
verá que ele é enfático em dizer que “entendeu” que te-
ria isso, mas que não teve – palavras dele, publicadas, 
inclusive, nos grandes jornais escritos e televisionados 
desta semana. Portanto, para o bem da verdade, seria 
interessante que o Sr. Gilmar Mendes deixasse mais 
claro o porquê de, apenas um mês depois do evento, 
ele vem à sociedade brasileira dizer que isso era muito 
grave. Se era tão grave, ele deveria, na saída da reu-
nião coordenada pelo Ministro Nelson Jobim, ter dito 
isso. Mas, não! As imagens, na saída daquela reunião, 
eram de afagos, de sorrisos, de saudação e de uma 
posição muito tranquila. Portanto, essas questões, para 
que nós possamos efetivamente fortalecer o Estado 
democrático de direito e fortalecer as instituições, pre-
cisam ser esclarecidas. Aliás, o Ministro Marco Aurélio 
Mello, nesta semana, mais precisamente antes de on-
tem, dizia que era preciso que nós compreendêssemos 
melhor alguns arroubos que, dessa vez, não são do 
ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal Nelson Jo-
bim, que não é afeito a isso, nem do Presidente Lula, 
que também é muito comedido com relação a essas 
questões. Mas não podemos dizer o mesmo do outro 
Ministro em face do seu temperamento. Portanto, agra-
deço a V. Exª. Mas seria importante para a história do 
Brasil, como a estamos reescrevendo com a Comis-
são da Verdade, esclarecer os acontecimentos, como 
aqueles fatos que V. Exª tanto combateu na época da 
ditadura. Hoje estamos reescrevendo aquela história, 
o que, naquele momento, não se poderia fazer. Mas 
hoje, não; hoje nós vivemos uma plena democracia em 
que todos os órgãos funcionam. Assim as versões pre-
cisam ser esclarecidas. Numa reunião onde estavam 
três pessoas, eu prefiro ficar com as duas que têm a 
mesma versão. Muito obrigado.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – 
Sou eu que agradeço o importante aparte de V. Exª. 
O aparte de V. Exª, com muita competência, faz o que 
eu acho que deveria ser feito: tentar passar adiante, 
ir para um fato seguinte e não ficar misturando essa 
questão, que não interessa.

Eu também entrei nessa. Não me aprofundei. Não 
vim cobrar aqui com quem está a verdade. Na verda-
de, fulano diz “a”, beltrano diz “b”, sicrano diz “c”. Acho 
que não somaria nada isso.

Assisti ontem ao Programa do Ratinho, e o Lula, 
com muita categoria... Aliás, que homem competente! 
Saiu-se muito melhor que o Ratinho! O Lula deu uma 
demonstração de competência, falando, debatendo, 
mas, quando se tratou desse assunto, ele passou 
adiante, simplesmente dando uma demonstração de 
que quer ir adiante. Acho que isso é bom. Não inte-
ressa ao País essa discussão, porque, cá entre nós, 
não existe coisa similar: o ex-Presidente da República 
e dois ex-presidentes do Supremo Tribunal.

Mas que o assunto é grave, é grave. Que o as-
sunto foi difícil, o assunto foi difícil!

Ali já era visível que muitos, nós sabemos, não 
desejam a apuração mais aprofundada. Existem aque-
les que não queriam nem a instalação dessa CPI. E 
existem os que gostariam que o mensalão não fosse 
decidido agora, que ficasse para o ano que vem. Não 
sei se há algo a esconder. Alguma coisa parece até 
que governo e oposição pretendem esconder. Isso 
aconteceu já aqui. Houve aqui comissões em que foi 
feito um pacto de silêncio entre governo e oposição. 

Quanto às operações comerciais da Delta, co-
meçou assim: nós não apuramos nem governador, 
nem Delta, nem nada. Os fatos foram levados adiante 
e, graças a Deus, a CPI chegou a uma conclusão po-
sitiva. Depois de semanas de desgastes, pressões da 
mídia e de entidades representativas da população, 
concluíram o óbvio: era preciso quebrar o sigilo da Del-
ta no âmbito nacional – provavelmente, o que deveria 
ser feito no primeiro dia, foi feito agora – e, por outro 
lado, investigar os próprios Governadores, aliás, até 
mesmo para embasar futuras inquirições, sabidamente 
vazias de conteúdo quando não tem dados concretos 
em mãos. Daí as perguntas e as respostas evasivas. 
Por que, então, protelar a decisão que se impunha 
de uma forma meridianamente clara? Evidentemente 
que tudo isso aumentou o clima de especulações no 
País. Especulações que foram reforçadas pelo aconte-
cimento do último final de semana. De repente, a CPI 
e o mensalão entraram juntos no mesmo noticiário. E, 
pior, com ares de moeda de troca.

Um ex-Presidente do Supremo e ex-Ministro do 
antigo e atual Governo colocar seu escritório à disposi-
ção para promover um encontro entre um ex-Presidente 
da República, responsável pelo lançamento das obras 
do PAC, e um magistrado do mesmo Supremo Tribunal 
que agora vai julgar as 38 personalidades ligadas ao 
dito governo anterior por haverem recebido “mesada”, 
tudo para dizer da inconveniência de incluir o processo 
em pauta no momento.

Até um estudante de Direito saberia que a pro-
telação do julgamento só interessa a quem aposta na 
prescrição dos crimes imputados aos réus. E ela está 
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próxima de ocorrer. Portanto, a inconveniência de julgar 
já tem a ver com a conveniência em ver prescrever os 
delitos. Nada mais.

O Código de Processo Penal define o indício como 
uma circunstância conhecida e provada que, tendo re-
lação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a 
existência de outra prova ou de outras circunstâncias.

Pois bem. Até o final da semana passada, ha-
via boatos de que o Supremo Tribunal Federal estava 
sendo pressionado a adiar o julgamento do mensalão, 
de que a inclusão do caso Cachoeira serviria de prova 
de que o escândalo do mensalão não passou de uma 
armação da oposição para fragilizar o governo. Esses 
boatos se transformaram em fatos e em fatos gravís-
simos, porque vieram à tona gestões espúrias para as 
mais variadas instâncias institucionais.

O ex-Presidente do Supremo não nega o encon-
tro, embora diga ter sido ele quem provocou o assunto 
do mensalão. Acredite quem quiser nessa versão, po-
dendo ainda dar azo à imaginação para saber o que 
teria levado um ex-Presidente, um Ministro do Supremo 
Tribunal a se reunirem num escritório de advocacia.

O ex-Presidente, por intermédio de sua assesso-
ria, se nega a falar sobre o assunto ou nega o assunto. 
O Presidente do seu Partido vem a público conclamar 
a militância a defendê-lo. Defendê-lo do quê? De que 
ele teria ido, então, a um escritório de advocacia para 
se encontrar com um Ministro do Supremo Tribunal, 
um dos julgadores do mensalão, por mera visita de 
cortesia?

É visível agora a indignação do Ministro. Aliás, 
visível não, audível, com palavras pouco recomenda-
das para a liturgia do cargo.

O ex-Presidente responde apenas “que tem gen-
te que não gosta dele”. É verdade, embora ele diga, 
como também é verdade que tem muita gente que 
gosta muito dele.

A decisão de quebrar o sigilo bancário da Delta 
é um passo fundamental, mas ainda tímido. Há que se 
seguir a quebra de sigilo fiscal da contabilidade dessas 
empresas e das empresas coligadas, subsidiárias e 
filiais, entre as quais as pessoas jurídicas, cujos ge-
rentes e diretores são desempregados, faxineiras e 
trabalhadores de escassa qualificação e renda cuja 
documentação foi perdida e ainda não recuperada. A 
JBS também precisa ser investigada a partir da estra-
nha incorporação da Delta.

É preciso constante vigilância, porque as expe-
riências anteriores também mostraram verdadeiras 
chicanas para que as informações solicitadas ora não 
chegassem a tempo, ora viessem em formato incom-
patível, no sentido de procrastinar as investigações. 
Isso é um fato.

Em outras CPIs, caixas repletas ficaram imunes 
de qualquer análise. Quantos serão os atestados de 
idoneidade dados por essas mesmas CPIs por falta 
de investigação?

O espetáculo deprimente de anteontem na sessão 
da CPI, com a brava atuação do querido companheiro, 
ilustre representante de Mato Grosso, não deixa de ser 
uma cachoeira de água fria nas expectativas de uma 
investigação que, pelo menos, chegue a algum lugar. 
Até mesmo sem discutir onde é esse lugar. O risco é 
o de lugar nenhum.

O mutismo do Sr. Cachoeira e de outros que jul-
guem que devam adotar a estratégia de defesa, que 
é constitucional, não será empecilho à apuração da 
verdade. Por mais brilhantes que sejam os dotes ad-
vocatícios do Dr. Márcio Thomaz Bastos – ex-Ministro 
da Justiça do Governo Lula –, não será ele capaz de 
absolver o réu que representa, a não ser pela via da 
prescrição, que parece ser, exatamente, o caminho 
buscado pelos réus do mensalão.

Até o episódio do Sr. Cachoeira, eu denunciei, 
reiteradamente, desta mesma tribuna, a incursão do 
crime organizado na burocracia do Estado, na arquite-
tura do que se chama, comumente, “Estado paralelo”. 
O que esses novos fatos denunciam à população bra-
sileira é o risco de contaminação do próprio Estado, e 
não somente de sua burocracia. O que é muito mais 
grave, convenhamos.

Vale lembrar que a essência do regime democrá-
tico que adotamos está na seguinte proclamação que, 
ao mesmo tempo, é política e norma jurídica funda-
mental: “Todo poder emana do povo, que o exerce por 
meio de representantes eleitos, ou diretamente, nos 
termos desta Constituição”.

Como proclamação política, ela expressa, ao 
mesmo tempo, um valor essencial (a democracia) e 
uma determinação do povo de não abdicar da prerro-
gativa e do direito inalienável de comandar o seu des-
tino; como norma, é um comando de cuja violação há 
de decorrer alguma consequência.

Ora, o que acontece quando se instaura uma si-
tuação em que os representantes do povo, de forma 
sistemática e reiterada, ao longo do tempo, traem a 
confiança desse mesmo povo e passam a agir contra 
os seus interesses e usam as instituições com o fim 
de lograr o proveito próprio?

Surge aí o direito político e jurídico da resistência 
contra o uso espúrio da autoridade que lhe foi delegada.

O direito de resistência equivale, no plano político, 
à legítima defesa no plano penal. Quando a situação 
de fato não deixa alternativa à pessoa ou à coletivida-
de, é dado a ela assumir a autotutela do direito para 
evitar o perecimento de um valor maior.
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O povo brasileiro dá sinais do que eu poderia 
chamar “cansaço político”. Eu já falei muitas vezes, 
desta mesma tribuna, da tal anomia social. É aquela 
situação em que as pessoas já não acreditam mais nas 
suas instituições e passam a desrespeitá-las das mais 
variadas formas, seja por meio da sonegação, seja por 
meio da pirataria, seja por meio do desrespeito siste-
mático às leis. Pior na submissão ao estado paralelo, 
que ocupa o vácuo do Estado oficial.

A população brasileira é pacífica, é pacífica na 
sua essência. O que me preocupa é até onde irá a sua 
paciência tendo em vista tantos e tão reiterados casos 
de corrupção. Mais do que isso, com a correspondên-
cia da igual impunidade. Ela foi às ruas, recentemente, 
aos milhares e bradou contra a corrupção. E vê, agora, 
um caso tão rumoroso, na contramão de tentativas ex-
plícitas de que o caso Cachoeira torne-se, mais uma 
vez, um exemplo fatídico da impunidade.

O direito de resistência não visa ruptura da or-
dem instituída. Ao contrário, visa preservá-la, mantê-la 
íntegra, mantê-la hígida contra deliberada e impune 
orquestração da respectiva violação e subversão.

Cunhou-se, ainda à época do absolutismo, o adá-
gio “os reis são feitos para os povos e não os povos 
para os reis”, a evidenciar que, mesmo sob o antigo 
regime, a resistência era legítima a partir do momento 
em que o abuso e o arbítrio dos monarcas violavam a 
própria ordem por eles implantada e da qual tiravam 
a sua legitimidade.

Já disse alguém que a legitimidade do direito po-
lítico à resistência, numa democracia, decorre funda-
mentalmente do julgamento que os governados estão 
autorizados a fazer sobre as políticas públicas desen-
volvidas pelos governantes, notadamente quando estes 
usurpam direitos fundamentais do povo.

A problemática do direito político de resistência 
surge e vem sendo estudada ao longo dos tempos quan-
do as disfunções do Estado, notadamente do Estado 
de direito democrático, compromete aquilo que justi-
fica sua própria razão de ser, ou seja, a proteção dos 
direitos fundamentais e a realização do bem comum.

É o que ocorre quando as instituições democráti-
cas e republicanas são objeto de apropriação privada; 
quando os espaços de atuação pública se tornam ob-
jeto de troca de favores; quando já não se consegue 
apurar o que ocorre no seio da administração porque 
os responsáveis cuidam de criar uma blindagem em 
torno das operações, que deveriam ser transparentes 
e públicas, mas que se transformam em algo miste-
rioso e inacessível.

Não é à toa estarmos, há tanto tempo, no roda-
pé da legitimidade, nas pesquisas de opinião. É que, 
quando tudo isto se soma, temos a total perda de le-

gitimidade dos representantes do povo e, por via de 
consequência, das instituições que representamos.

É bom lembrar que o Legislativo adquiriu os mais 
altos índices de confiabilidade em tempos de CPI. E 
isso, diga-se de passagem, quando ainda não tínha-
mos a TV Senado. Cada sessão se transformava em 
um capítulo que sempre deixava um “gosto de quero 
mais”. Éramos manchetes de notícias que enchiam de 
orgulho os trabalhos legislativos. Diferente de agora. 
Diferente de hoje. Diferente desta manhã.

Eu fico imaginando o que passou pela cabeça 
dos brasileiros que viram, pela TV Senado, na reunião 
de ontem, no lugar do debate, o quase pugilato. Uma 
tentativa de rasgar a Constituição, no grito.

É tempo, portanto, de uma profunda reflexão sobre 
os destinos desta CPI. Para a confiabilidade do Con-
gresso, como pilar institucional crucial em um regime 
democrático, a CPI tem dois gumes: ou ela nos forta-
lece, ou o tal rodapé das pesquisas, de piso, vira teto.

Antes que esta perda de confiabilidade e de legi-
timidade contamine o valor maior que é a própria ideia 
de democracia, há, como último recurso, o direito à 
resistência a fim de restabelecer os princípios éticos 
e morais em que se fundam a nossa organização so-
cial e política.

É daí que vem a maior participação popular na 
formulação, na execução e na fiscalização dos atos 
de governo.

A questão que há de ser posta no momento é a 
seguinte: os desdobramentos da assim chamada CPI 
do Cachoeira, aliado aos demais fatos políticos insti-
tucionais que estamos vivenciando, permitem identi-
ficar uma situação de ruptura e descontrole dos valo-
res básicos que estruturam e justificam a República? 
Essa é a pergunta.

Eu ainda me movo pela esperança. E essa espe-
rança também se molda em fatos ocorridos recente-
mente. Indico dois pontos: o primeiro deles foi a cha-
mada Lei da Ficha Limpa. É bom lembrar que ela foi, 
exatamente, concebida a partir da iniciativa popular. 
Um legítimo exercício de resistência da opinião pública.

A população sabia que nada seria mudado no 
âmbito institucional. De dentro para fora. E ela recor-
reu a um meio legal: um projeto de iniciativa popular. 
Todos nós assistimos quantas e tamanhas foram as 
resistências. E os percalços, até mesmo nas tentati-
vas de alterar o desejo da população por meio de mu-
danças de redação. Quantas foram as discussões no 
Poder Judiciário. Tudo isso para dizer se o candidato a 
representar o povo poderia, ou não, ser íntegro. Ou, ao 
contrário, ter ficha suja. Ora, a ficha limpa nem deveria 
ser objeto de lei! Deveria ser cláusula pétrea em qual-
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quer eleição! Mas a lei “passou” e a nossa esperança 
deverá vingar nas próximas eleições.

O outro ponto é, sem dúvida, a postura diferen-
te que a Presidente Dilma tem adotado em casos de 
corrupção no seu governo. Isso, comparado com situ-
ações anteriores. Ela tem demonstrado não conviver 
com o malfeito. E não só no discurso, mas na realidade.

Permanecem, entretanto, práticas malfeitas nas 
relações com outros poderes, principalmente com o 
Legislativo. A corrupção não será debelada enquanto 
a aprovação de leis continuar sendo trocada por car-
gos e emendas orçamentárias. troca-troca, me dá aqui 
que eu te dou lá.

Que a tal governabilidade seja sinônimo de tro-
ca de favores. Seriam republicanos os interesses de 
quem indica apadrinhados para cargos estratégicos 
no governo? Não é preciso investigação maior para 
se chegar à conclusão de que a corrupção se financia 
com o dinheiro da obra pública superfaturada.

A CPI do Cachoeira tem que contribuir para a 
moralidade do gasto público. Se ela resultar no que a 
população espera, terá dado uma contribuição funda-
mental neste sentido. Se ela falhar, como em tantas 
outras vezes, ao contrário, alimentará o crime. E re-
sultará em um caso explícito e imenso de impunidade, 
do mesmo tamanho da sua resultante: a corrupção. 
Pior: a perda maior ainda da legitimidade das institui-
ções pilares da democracia. Dos três poderes, dada 
a promiscuidade demonstrada pelos fatos do último 
final de semana.

Não podemos esquecer que temos um longo his-
tórico de CPIs que fecharam os respectivos trabalhos 
sem nominar e identificar os verdadeiros responsáveis 
pela corrupção dos costumes e das instituições. São os 
casos, por exemplo, das CPIs das ONGs e dos Cartões 
Corporativos, entre tantas outras, sem...

(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – ... 

contar a mais importante delas, proposta por mim, a 
das Empreiteiras (Fora do microfone.), ou “dos Corrup-
tores”, que nem chegou a ser instalada, bloqueada que 
foi exatamente por aqueles que não querem ver nada 
apurado, porque têm interesse em manter o status quo.

Isso nos permite inferir que sempre houve um 
propósito de acomodar as constatações segundo con-
veniências de acordos de lideranças.

São por demais conhecidas as dificuldades havi-
das para instalar a atual CPI, em que pese a contun-
dência das provas relativas ao vínculo das atividades 
ilícitas em setores do Poder Público.

Somente quando a evidência do vínculo entre a 
empreiteira Delta e a contravenção penal atingiu o raio 

do absurdo, aprovou a CPI a quebra do sigilo bancário 
da empresa.

Agora, enfim, foram aprovadas as convocações 
dos Governadores de Brasília e de Goiás, deixando 
de fora, pelo menos por enquanto, o do Rio de Janeiro. 
Até aqui, parecia um “estranho” acordo entre “opostos”, 
visando ao que não é menos explicável do compare-
cimento dos governadores.

Não posso também negar o cheiro do estranho 
de quando, de tanto titubear, opositores juntam-se e 
tomam um mesmo rumo, coincidente, seja para cha-
mar governadores a depor, seja para negar a aprova-
ção imediata da convocação. Isso significa que uma 
melhor análise dos documentos melhor fundamentará 
a inquirição de uns, e não de outros, ou apenas um 
entendimento?

Esses são apenas...
Estou encerrando, Srª Presidente.
Agradeço, aliás, a tolerância quase que, diria, 

exagerada de V. Exª para com este Senador. 
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Senador Simon, outros Senadores estão aguar-
dando. O senhor está falando há 45 minutos.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – E 
eu gostaria de pedir um minuto de aparte, Senadora, 
se possível.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – O orador é que decide a concessão do aparte.

O Senador Cristovam está pedindo um aparte 
ao senhor.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Já 
lhe darei.

Esses são apenas alguns dos assuntos candentes 
do momento envolvendo a CPI, afora, evidentemente, 
a troca de versões, desmentidos e negativas veemen-
tes havidas entre um ex-Presidente e um Ministro do 
Supremo, num estranho encontro em um escritório de 
advocacia, cujo propósito ainda não ficou claro.

Quando das primeiras informações do inquérito 
policial sobre as ações do Sr. Cachoeira, as manifes-
tações que vieram da população eram sucedidas de 
pontos de exclamação, que significavam indignação. 
Instalada a CPI, as exclamações se transformaram em 
interrogações. Não é o caso, agora, de a nossa resposta 
ser antecipada, com ponto final, antes dos necessá-
rios dois pontos? É preciso uma resposta contunden-
te às exclamações e às interrogações da população 
brasileira. Antes que ela, sim, coloque um ponto final.

Há poucos meses, essa mesma população foi à 
rua, impulsionada pelas chamadas redes sociais, para 
protestar contra a corrupção. Nem bem terminado o 
último grito de ordem, explode uma nova roubalheira, 
que, aliás, era velha e navegava sobre as ondas cal-
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mas da impunidade. O que fará esta população agora 
se, mais uma vez, a corrupção e a impunidade se re-
fugiarem no quartel de Abrantes? Tudo permanecerá 
como antes? Creio que não.

Com a palavra e a ação o povo, que, como disse, 
é de onde “emana o Poder”... Podemos estar a pas-
sos largos para uma “CPI das CPIs”. Ou para a “CPI 
da República”. Repito o que eu já citei, desta mesma 
Tribuna, do Prof. Fábio Konder Comparato:

[...] Governo [...] significa “piloto”. O piloto, 
numa nave qualquer, sem duvida, é importante. 
A trajetória, o rumo e a maneira de conduzir o 
veículo dependem dele. Mas é preciso reco-
nhecer que a orientação da viagem não é dada 
pelo piloto. Ou seja, no caso, o governante não 
pode, nunca, substituir o povo na indicação do 
tipo de sociedade que deve ser construída.

Essa, é o povo que orienta.
Não há dúvida da orientação que nos é dada pelo 

povo sobre a sociedade que ela quer ver construída. 
Cabe-nos instrumentalizá-la nesse percurso sedimen-
tado pela democracia e pela cidadania. De minha par-
te, pretendo apresentar uma série de projetos de lei 
que irão tornar o exercício da democracia direta mais 
fácil e descomplicada. Indicar a trajetória para que a 
população possa exercer, democrática e legalmente, 
o seu “Direito Político de Resistência”.

Apenas a título de exemplo, nada impede que, 
ante a inércia do Ministério Público em instaurar um 
determinado inquérito civil público, não se possa fa-
cultar a entidade civil o poder para fazê-lo.

Assim como se tem uma Lei de Responsabilidade 
Fiscal para os gestores de contas públicas, é também 
de se cogitar da reformulação das exigências das leis 
comerciais e tributárias no que tange ao conteúdo 
dos balanços empresariais. Embora sejam eles peças 
importantes para análise e conteúdo da vida empre-
sarial, pouco ou nada expressam na sua formatação 
legal contemporânea.

Os fatos recentes, que resultaram na chamada 
Lei da Ficha Limpa, para mim, repito, um dos aconteci-
mentos mais importantes da nossa história política, são 
um exemplo a ser seguido e multiplicado. Nada seria 
feito, se esperássemos uma atitude de dentro para fora.

Foi a iniciativa do povo que moveu o Congresso, 
ainda assim a duras penas. Não fossem os milhões de 
brasileiros forçarem as nossas portas, sempre cerra-
das a qualquer mudança que alterem o status quo, as 
nossas eleições continuariam contaminadas, de ante-
mão, por “fichas sujas”.

Ainda assim, mesmo aprovada por um Congres-
so movido pelos ventos das ruas, tentou-se procras-

tinar a sua prática, fazendo ouvidos moucos para as 
vozes roucas.

Mas a Lei da Ficha Limpa está aí, confirmada, 
ainda que permaneça a necessidade da “eterna vigi-
lância”. E no exemplo dela que devemos nos firmar. O 
Poder de Resistência...

(Interrupção do som.) 
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – ... 

ser exercido de uma forma absolutamente legal, com 
a participação direta da população (Fora do microfo-
ne.), porque ela sabe que somente de fora para den-
tro alcançaremos as mudanças que tanto almejamos. 
Uma verdadeira reforma política que também tenha 
o condão de alterar posturas, e não o arremedo que 
transita hoje pelos gabinetes que pouco ou nada que-
rem mudar. Gabinetes e corredores que, infelizmen-
te, estão muito longe das ruas. Se não vamos a elas, 
que elas venham a nós, de uma forma pacífica, legal 
e democrática.

Eu lhe dou o aparte, Senador Cristovam Buarque.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 

– RS) – Eu queria só, Senador Cristovam, o senhor 
que é um Senador dedicado à educação, saudar os 
alunos do ensino fundamental da Escola Castelinho 
do Pequeno Sábio, de Ceilândia, no Distrito Federal. 

Boas-vindas a vocês, que estão visitando o Se-
nado! Continuem estudando muito, porque o Brasil 
precisa de jovens que estudem bastante para fazer 
crescer o nosso País. Muito obrigada pela visita, às 
professoras e aos monitores que acompanham os 
jovens estudantes da escola da Ceilândia, no Distrito 
Federal. Muito obrigada.

Senador, eu só pediria que seja breve, porque há 
os demais oradores inscritos também. E o Senador já 
está na tribuna há 50 minutos, e têm viagem marcada 
os demais oradores. Eu gostaria, então, da brevidade 
do aparte.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Está bem. Eu quero fazer apenas, Senador, um comen-
tário a uma pergunta pertinente feita pelo Senador...

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Eu 
não estava aqui no seu pronunciamento anteontem, 
mas foi fantástico.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Muito obrigado, Senador.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Re-
almente o seu pronunciamento, pela repercussão que 
eu recebi, foi qualquer coisa de sensacional. Foi ele 
que me motivou a voltar a esta tribuna.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Muito obrigado, Senador.
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O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – A 
rigor, não com a competência de V. Exª, estou tentan-
do dar o passo seguinte ao pronunciamento de V. Exª.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Muito obrigado, Senador. Mas eu queria tocar na per-
gunta do Senador Pimentel, que considero pertinente: 
por que o Ministro Gilmar Mendes demorou algumas 
semanas para fazer essa declaração? Um mês inteiro. 
Mas eu quero colocar outras perguntas, além dessa, 
que é pertinente: por que esse encontro aconteceu? 
Não é o encontro de três pessoas; são de três insti-
tuições: o ex-Presidente da República é uma institui-
ção; o ex-Presidente do Supremo é uma instituição; 
o membro da Corte Suprema é uma instituição. Por 
que ele aconteceu? Segundo: por que não aparece 
na agenda de nenhum dos três? Imagine três perso-
nalidades, três instituições se encontram, e ninguém 
sabe. Outra pergunta: os que têm certeza de que o 
Ministro Gilmar Mendes mentiu têm de pedir o impe-
achment dele e têm de chamar o Jobim para ser tes-
temunha de acusação. Eu não faria isso, porque não 
tenho certeza se ele mentiu. Mas como um ministro 
pode mentir? Qualquer mentira? Segundo: como pode 
mentir sobre algo tão fundamental? Não pode continu-
ar – se é verdade que ele mentiu. Eu aqui não estou 
dizendo isso, mas, se eu acreditasse que era mentira, 
eu ia propor o seu impeachment. E há uma testemu-
nha fácil: o ex-Ministro, ex-Presidente do Supremo, que 
é o Jobim. A outra pergunta é: como a gente deixou 
chegar a essa promiscuidade a vida pública brasilei-
ra, em que empresário, juiz, político, criminoso e jor-
nalista se misturam de uma maneira que a gente nem 
consegue separar o que cada um deles está fazendo? 
Como a gente vai sair da armadilha da denúncia para 
as propostas? Hoje este Congresso é prisioneiro de 
denúncias, e a mídia também. Como a gente vai sair 
da intriga para a política, e a política grande, como o 
senhor está fazendo aqui? Essa é a política grande. 
Então, ficam aqui essas perguntas, acrescentada a 
pergunta pertinente do Senador Pimentel. Mas não 
basta aquela pergunta, temos muitas outras que pre-
cisam ser feitas, inclusive entre nós, inclusive a nossa 
responsabilidade na formação do Supremo Tribunal. 
O editorial da Folha hoje pede “recato no Supremo”. 
Nós que escolhemos os ministros do Supremo, não é 
o Presidente. O Presidente indica, nós fazemos uma 
sabatina e escolhemos. O pior é que a gente não está 
fazendo sabatina séria e terminamos partidarizando o 
debate. Então, essas são algumas perguntas, Sena-
dor Simon, que deixo em função do seu discurso e da 
pergunta feita pelo Senador Pimentel.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – 
Peco desculpas a V. Exª pelo exagero e agradeço a 
tolerância de V. Exª.

E agradeço, Senador, eu gostaria até que V. Exª 
voltasse à tribuna, nós poderíamos continuar este 
debate. O que V. Exª levantou no seu pronunciamen-
to realmente é de uma profundidade muito grande. V. 
Exª teve a grandeza de não encarar o fato nem sob 
ótica de governo nem de oposição, mas o fato em si, 
a realidade que ele significa e a forma pela qual dele 
nós temos que sair.

Isso mostra que o Brasil é diferente. Um fato que 
nem este, nós vamos olhar e falar: imagine se fosse 
lá nos Estados Unidos? Ex-Presidente da República 
com ex-Presidente da Câmara... O que aconteceria? 
No entanto, aqui a coisa andou. A tal ponto que on-
tem o nosso querido amigo Lula foi ao Programa do 
Ratinho e se saiu com muita competência. Saiu, falou, 
respondendo ao ex-Presidente do Supremo, que não 
foi feliz, que foi muito duro, foi um linguajar, cá entre 
nós, muito pesado, que não ajudou a resolver. O ex-
-Presidente foi lá e praticamente esvaziou, eu diria até, 
o assunto. Agora, é preciso dar continuidade. É preciso 
dar continuidade.

E o que aconteceu na CPI foi uma demonstra-
ção disso. A reação do Senador Pedro foi realmente 
espetacular, porque mostrou que nós temos história, 
e nós vamos fazê-la valer.

Muito obrigado pela gentileza de V. Exª.
Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, 

o Sr. Acir Gurgacz deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pela Sra. Ana Amélia.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Obrigada, Senador Pedro Simon.

Com a palavra o Senador Acir Gurgacz.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, telespectadores 
que nos acompanham através da TV Senado, ouvintes 
da Rádio Senado, saúdo o Senador Pedro Simon pelo 
brilhante pronunciamento e também, pelos apartes fei-
tos pelo nosso Senador do PDT Cristovam Buarque.

É um tema importante realmente. Precisamos 
debater, precisamos discutir para que os fatos sejam 
realmente esclarecidos para a população e também 
para nós. Nós precisamos saber, de fato, o que está 
acontecendo. Então, cumprimento o nobre Senador 
Pedro Simon e o Senador Cristovam Buarque.

Mas temos outros assuntos a tratar. Trago aqui 
dois outros temas que também entendo serem da maior 
importância para nós, para a população brasileira.
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O Brasil viveu, de 1971 até 1992, a chamada re-
serva de mercado para a informática. Há quem aponte 
que essa medida, tomada durante o governo militar e 
extinta pelo então presidente Fernando Collor, tenha 
trazido benefícios e também prejuízos para o País.

Entre os aclamados benefícios, listados pela im-
prensa nacional e por analistas, estão o fato de o País 
ter se tornado o único da América Latina a ter um par-
que industrial nacional para a fabricação de computa-
dores pessoais; ter desenvolvido um dos mais moder-
nos sistemas financeiros do mundo; conseguimos nos 
enquadrar, em escala mundial, no setor de produção 
de software; e conseguirmos nos manter em segundo 
lugar, no ranking mundial, em termos de maior parque 
de computadores de grande porte para processamento 
de grandes volumes de informação.

Em compensação, a reserva de mercado de infor-
mática trouxe aspectos negativos, como: o incentivo à 
pirataria de computadores e de programas; o alto custo 
dos equipamentos de informática produzidos no Brasil; 
o atraso na modernização em outras áreas de nossa 
indústria; assim como o fato de o Brasil ter ficado para 
trás em diversos pontos da indústria da microeletrônica.

Hoje, vivemos outra realidade no setor de infor-
mática, de um mercado aberto, que tem como fator 
limitante apenas o custo financeiro, que ainda é pe-
sado demais em termos de impostos de importação. 

Tais impostos, no entanto, vêm sendo historica-
mente contornados pela indústria do contrabando no 
Brasil, com a comercialização de equipamentos digi-
tais, eletrônicos, em qualquer parte do País, verdadei-
ras ilhas fiscais onde são comercializados produtos 
contrabandeados e pirateados, à solta, para quem 
quiser, a exemplo da nossa Feira que existe aqui em 
Brasília, e eu acredito que, em cada cidade brasileira, 
praticamente em todas as capitais existe as feiras de 
produtos contrabandeados sendo comercializados li-
vremente em todo o País. 

A bem da verdade, é preciso dizer que estudantes 
de todo o Brasil, especificamente das áreas de Exa-
tas, encontram nesses locais um alívio onde podem 
encontrar calculadoras avançadas, úteis ferramentas 
de seus estudos e futuro trabalho, por preços abaixo 
da metade daqueles praticados nas lojas, que pagam 
todos os seus impostos.

É nesses locais, assim como também através de 
vendas pela Internet, que são vendidos os maiores vo-
lumes daqueles equipamentos que hoje são uma ver-
dadeira coqueluche em toda a sociedade brasileira e 
mundial. Estou falando, dos tablets, equipamentos que 
são reconhecidos como uma espécie de computador 
criada com finalidade primordial de executar arquivos 

de mídias, escritas, em vídeo ou faladas, assim como 
para navegação na Internet.

Nos locais que citei acima, esses tablets são co-
mercializados por cerca da metade do preço daqueles 
praticados nas lojas, com impostos recolhidos. Muitas 
vezes esses produtos são enviados diretamente do ex-
terior para a casa do consumidor final, entregues pelos 
Correios e, segundo relatos dos próprios vendedores, 
na maioria das vezes, chegam ao comprador sem re-
colhimento dos impostos de importação, trazendo um 
prejuízo para a indústria brasileira e para os cofres 
públicos do nosso País.

Por esse motivo, estamos aqui para falar do nos-
so Projeto de Lei nº 144, de 2010, hoje na pauta da 
Comissão de Educação.

O Sr. José Pimentel (Bloco/PT – CE) – Permite 
V. Exª um aparte?

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – 
Com prazer concedo o aparte ao nobre Senador José 
Pimentel. 

O Sr. José Pimentel (Bloco/PT – CE) – Sena-
dor Acir Gurgacz, quero parabenizar V. Exª pelo exce-
lente pronunciamento que está fazendo nesta manhã 
de sexta-feira, principalmente porque o Congresso 
Nacional, especialmente o Senado Federal, resolveu 
trazer para o debate a questão do comércio eletrôni-
co no mercado nacional e também nos importados 
em que V. Exª teve o cuidado, não só de estudar a 
matéria, mas também de apresentar um projeto de lei 
disciplinando esse tema. Lembro também, Senador 
Acir Gurgacz, quando aprovamos aqui o Plano Brasil 
Maior, a primeira versão, no final de 2011, em que V. 
Exª contribuiu muito para que pudéssemos reduzir a 
carga tributária da indústria eletrônica que atua nesse 
setor. Ali colocamos que a contribuição patronal paga 
à Previdência Social passa a ser zero sobre a folha, 
exatamente porque esse setor, que emprega significa-
tiva mão de obra e é um setor crescente na economia 
brasileira, pudesse ter um custo menor para ser com-
patível com o que é produzido em outros países. E a 
contribuição patronal paga à Previdência Social passou 
a ser um percentual sobre o faturamento. Agora, no 
Plano Brasil Maior II, que é a Medida Provisória 543, 
que nós deveremos votar, ainda neste mês de junho, 
na Comissão Mista, colegiado que V. Exª integra, nós 
queremos dar mais um passo nesta matéria, sem es-
quecer que, no Plano Brasil Maior I, lá em setembro 
de 2011, nós disciplinamos o setor de serviços da in-
dústria eletrônica, quando vendemos serviços para os 
outros países. Até então, o ordenamento jurídico bra-
sileiro não tratava dessa matéria e a OMC não incluía 
a proteção do Estado brasileiro porque o Brasil não 
tinha disciplinado. V. Exª, naquele momento, também, 
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deu uma grande contribuição e eu tive a felicidade de 
ser o relator aqui, no Senado Federal. Portanto, quero 
parabenizá-lo pela oportunidade do pronunciamento, 
uma matéria que está na Ordem do Dia, e a Medida 
Provisória do Comércio eletrônico está na pauta do 
Senado Federal. Parabéns! Muito obrigado.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Muito 
obrigado, Senador Pimentel. Realmente, nós reconhe-
cemos que o governo tem atuado rapidamente para 
deixar a nossa indústria competitiva e dar acesso aos 
brasileiros a esses equipamentos que são da maior 
importância para todos nós.

Entendo que o nosso Projeto de Lei nº 144, de 
2010, que está na pauta da Comissão de Educação, 
foi concebido com o objetivo primordial de corrigir uma 
distorção que existe na Lei do Livro. Hoje, com a tec-
nologia existente, é um contrassenso considerarmos 
como livro apenas o material impresso. É livro, sim, 
nos dias de hoje, tanto os arquivos digitais nos mais 
diversos formatos que podem ser lidos ou ouvidos (no 
caso de deficientes visuais), assim como devem ser 
considerados equivalentes a livros os equipamentos 
que permitem a execução de tais arquivos.

Tais itens devem gozar da imunidade fiscal para 
importação, assim como o livro propriamente dito, com 
o objetivo de fomentar a obtenção de informação, fo-
mentar o estudo e o desenvolvimento de tecnologia. 
Não podemos, Sr. Presidente, deixar que as falhas do 
passado, da reserva de mercado de informática, mesmo 
que sendo poucas, sejam repetidas nos dias de hoje.

É preciso ficar claro que a indústria nacional 
precisa ser estimulada – como vem fazendo a Presi-
denta Dilma –, mas isso não quer dizer que devemos 
protegê-la da saudável concorrência com o mercado 
internacional. Hoje, são poucos os países que detêm a 
tecnologia para a produção de telas touch capacitivas, 
peças fundamentais dos tablets, e dificultar o acesso à 
informação só vai alargar ainda mais a distância entre 
a indústria internacional de ponta e a nossa indústria 
local de eletrônica digital.

Nossos estudantes de Ensino Médio, nossos 
estudantes de computação, de Matemática, de Enge-
nharia, precisam tanto de tablets hoje para obter in-
formação, assim como nossos estudantes das áreas 
humanas e artísticas.

Por esse motivo, o nosso Projeto de Lei nº 144, 
de 2010, conhecido como a Lei do Tablet, engloba não 
apenas os aparelhos eletrônicos de função estrita e 
exclusiva de leitura, mas também os tablets que não 
têm função de telefone – como bem detalhou a nossa 
Presidenta Dilma em sua “Lista do Bem”.

Fizemos assim porque, hoje em dia e daqui para 
frente, a convergência é cada vez maior, e será cada 

vez mais difícil equipamentos para essa finalidade que 
não englobem mais de duas ou três funções, que não 
sejam customizáveis exatamente para poder agradar 
ao público e atender suas necessidades cada vez 
maiores de obtenção de informação.

Por todos esses motivos, nós reiteramos a ne-
cessidade de aprovação da Lei do Tablet em toda a 
sua plenitude, em nome dos nossos estudantes, dos 
nossos educadores, dos nossos pesquisadores e do 
nosso desenvolvimento.

Espero e peço aos nossos nobres Senadores 
que acompanhem e aprovem este projeto que entendo 
da maior importância, principalmente para os nossos 
estudantes brasileiros.

Outro tema que trago esta manhã, Srª Presidente, 
são os bons resultados que a agricultura brasileira e, 
principalmente, do meu Estado de Rondônia tiveram 
esta semana.

Em primeiro lugar, temos que comemorar os nú-
meros divulgados, ontem, pelo governo do meu Esta-
do de Rondônia, com o balanço da primeira feira de 
tecnologias e oportunidades de nosso Estado, a Ron-
dônia Rural Show, que encerrou no último domingo, 
superando todas as expectativas.

Os resultados apresentados pelo Banco do Brasil 
e pelo Banco da Amazônia sobre negócios fechados 
e propostas de financiamentos solicitados, principal-
mente pelos pequenos e médios produtores rurais, 
comprovam o sucesso do evento. O Banco do Brasil 
firmou mais de dois mil contratos, no valor de R$78 
milhões, enquanto que o Banco da Amazônia conta-
bilizou 1.650 propostas no valor de R$52 milhões, to-
talizando R$130 milhões.

Muitos negócios também foram fechados direta-
mente com as empresas expositoras, sendo que mais 
de 350 máquinas agrícolas e 130 caminhões foram ne-
gociados e o volume de negócios ultrapassou R$200 
milhões de reais. 

Os números ainda não estão todos consolida-
dos, mas já podemos comemorar que a Rondônia 
Rural Show foi um sucesso e um divisor de águas na 
agricultura rondoniense, não apenas pelos números, 
mas pelo formato que ela assumiu, representando uma 
nova forma de levar tecnologia, assistência técnica e 
crédito ao agricultor, lembrando sempre que o Pronaf 
é um programa do Governo Federal onde a União arca 
com 50% dos juros ao agricultor, e o Estado de Ron-
dônia, através de uma ação do Governador Confúcio 
Moura, absorveu a outra metade dos juros que seriam 
cobrados dos agricultores. Entendo que é uma medida 
importantíssima para a agricultura familiar e dá uma 
resposta positiva às nossas cobranças aqui, desta tri-
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buna, e às cobranças dos agricultores que precisam 
levar tecnologia ao campo.

Esperamos que, a partir de agora, tenhamos 
esse apoio ao agricultor durante o ano inteiro, com a 
integração das políticas públicas dos governos federal 
e estadual, juntamente com as prefeituras municipais. 
Esse alinhamento é fundamental para o desenvolvi-
mento do nosso Estado. 

Políticas públicas alinhadas: Governo Federal, 
através do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do 
Ministério da Agricultura, do Ministério da Pesca e do 
Ministério do Meio Ambiente, com os Estados, através 
das secretarias de agricultura, e também das prefeituras 
municipais, todos precisam trabalhar juntos, de forma 
alinhada politicamente e integrada nas ações, para o 
desenvolvimento do setor e da economia de nosso 
Estado. Esse é o caminho para uma nova Rondônia.

Nessa perspectiva, temos que comemorar tam-
bém o anúncio feito ontem pela presidenta Dilma e pelo 
Ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, de 
que o Governo vai disponibilizar R$22,2 bilhões, sendo 
R$10 bilhões custeio e investimento à agricultura fami-
liar na safra 2012/2013, e R$4,2 bilhões para seguro e 
assistência técnica nos programas federais.

O anúncio é uma resposta à lista de reivindica-
ções apresentada há um mês pelos movimentos de 
trabalhadores rurais durante o Grito da Terra Brasil. 
O detalhamento dos recursos será divulgado durante 
o anúncio do Plano Safra da Agricultura Familiar, que 
deve acontecer no fim de junho.

O anúncio da Presidenta Dilma é um alento aos 
trabalhadores rurais, mas mobilização que eles reali-
zaram em Brasília e em todo o Brasil é um alerta para 
a necessidade de mais agilidade na implantação dos 
programas governamentais bem como de mais estru-
tura e principalmente de assistência técnica no campo, 
com profissionais capacitados e motivados. Faço um 
alerta também para a situação do Incra.

Estivemos ontem numa reunião no Ministério do 
Planejamento, onde funcionários do Incra e do MDA 
(Ministério do Desenvolvimento Agrário) reivindicam 
melhores condições de trabalho para atender a con-
tento as metas definidas pelo Governo Federal.

O Estado de Rondônia e toda a Amazônia Legal 
dependem muito da ação desse corpo técnico para 
implantação dos programas e principalmente da regu-
larização fundiária na Amazônia. Portanto, somente a 
disponibilização de crédito não resolverá a situação da 
agricultura familiar. É preciso a implantação na prática, 
no campo, dos programas anunciados pelo Governo.

A Presidenta Dilma também anunciou a libera-
ção de R$300 milhões para assistência técnica aos 
pequenos produtores. Essa é outra boa notícia para 

a agricultura, e aguardamos que os contratos de as-
sistência técnica em nosso Estado de Rondônia tam-
bém sejam não apenas renovados, mas ampliados, 
porque é o grande caminho para nós aumentarmos 
a produção agrícola no nosso Estado. É importante 
levarmos tecnologia ao campo, darmos crédito aos 
nossos agricultores, mas precisamos, junto com tudo 
isso, ter assistência técnica.

Outro ponto que destaco neste plenário, que, 
inclusive, foi discutido ontem, pela manhã, na Comis-
são de Agricultura, é a implantação de regras para a 
concessão dos financiamentos rurais, é a necessida-
de de redução das taxas de juros para o crédito rural.

O Governo tem aplicado mecanismos para dina-
mizar a economia, mas no setor rural é necessária uma 
reavaliação da política de crédito. O recente processo 
de queda da taxa básica de juros da economia, a Se-
lic – atualmente em 8,5% –, abre possibilidade para a 
diminuição das taxas do crédito rural.

Uma proposta que discutimos com o Vice-Pre-
sidente do Banco do Brasil, ex-senador Osmar Dias, 
que esteve conosco no ciclo de debates da Comissão 
de Agricultura que realizamos em Ji-Paraná, no Estado 
de Rondônia, é a redução já para o Plano Agrícola e 
Pecuário 2012/13, dos atuais 6,75% ao ano, para 4% 
nas linhas de crédito dedicadas ao custeio da produ-
ção, no caso de grandes produtores, e para 3% na 
categoria dos pequenos e médios produtores rurais.

A senhora quer anunciar, Senadora?
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – A visita é muito rápida, Senador.
O Senador Acir Gurgacz preside a Comissão de 

Agricultura e Reforma Agrária do Senado e está na 
tribuna falando sobre tema importante que é taxa de 
juros aplicada ao Plano Safra para 2012/2013. 

Agradeço ao Senador pela abertura, para anun-
ciar a visita dos alunos do Centro de Ensino Médio nº 
2 de Ceilândia, Distrito Federal. 

Boas vindas a vocês todos, aos professores e 
monitores que acompanham esta visita, guiada pela 
nossa área de Relações Públicas do Senado Federal, 
e que ocupa agora as galerias. 

Muito obrigada, Senador Acir, pela gentileza. 
Prossiga o seu pronunciamento.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Muito 
obrigado pela visita. Sejam todos bem-vindos, os alu-
nos e também os professores que os acompanham.

Eu vou repetir, Srª Presidente, hoje, estamos pe-
dindo que os atuais 6,75% de juros sejam reduzidos 
para 4% ao mês para os médios e grandes produto-
res; para os pequenos produtores e os da agricultura 
familiar, redução de 3% nos juros. 
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Eu não tenho dúvida de que isso vai ao encontro 
da política da nossa Presidente Dilma. Acredito que 
essa será uma conquista dos agricultores brasileiros. 
Isso foi discutido ontem, pela manhã, na Comissão 
de Agricultura e faço esse apelo à equipe econômica 
para que dê este crédito mais baixo para a agricultura 
familiar principalmente. Não tenho dúvida de que isso 
será revertido rapidamente em benefícios à produção 
de alimentos não só para o nosso País, mas também 
no aumento da exportação de alimentos para os paí-
ses que deles necessitam.

Essa redução poderia contemplar instrumentos 
como o seguro rural e a assistência técnica. Entendo 
que não adianta apenas oferecer o crédito; temos que 
dar condições para que o agricultor saiba aplicar esses 
recursos e ampliar assim a sua produtividade, além de 
assegurar a safra.

É preciso também aumentar a capacidade de 
estocagem, para que o agricultor possa segurar a 
produção e vender seu produto no melhor preço na 
época adequada.

É isso que estamos levando para Rondônia, com 
o anúncio feito pelo vice-presidente do Banco do Bra-
sil, a modalidade de seguro para a safra do café, que 
estará disponível a todos os produtores a partir do dia 
1º de julho. O agricultor poderá fazer o seguro de até 
80% de sua produção, estimada para o ano, para não 
ficar no prejuízo em caso de seca, chuvas ou outras 
perdas que porventura possam acontecer.

Essas medidas estruturantes da agricultura estão 
revigorando a economia de Rondônia e de todo o Bra-
sil. Mas quero alertar, mais uma vez, que precisamos 
dar celeridade ao processo de regularização fundiária 
de Rondônia e de toda a Amazônia Legal. É funda-
mental o agricultor ter o documento de sua área. Nós 
sabemos que o Programa Terra Legal deu celeridade 
–, o Programa Terra Legal é recente; antigamente não 
existia esse programa –, mas é importante que haja 
celeridade ainda maior para que possamos dar o do-
cumento da terra ao agricultor.

Por isso, hoje à tarde, em nosso ciclo de debates 
na Comissão de Agricultura, faremos uma avaliação das 
metas atingidas até agora pelo Programa Terral Legal.

Vamos identificar os avanços e os entraves, para 
que possamos levar segurança jurídica ao produtor 
rural, pois sem o documento da terra o agricultor não 
consegue crédito nem regularização de sua proprie-
dade do ponto de vista legal e ambiental.

Esta questão é para nós da Amazônia, tão im-
portante quanto o Código Florestal, pois não adianta 
lei, Medida Provisória ou o Código que queremos se 
não tivermos as terras regularizadas. Volto a afirmar 
que um dos grandes motivos do desmatamento ilegal 

que houve no passado na Amazônia foi é a falta do 
título de propriedade. Quando a terra não tem dono 
ninguém vai se responsabilizar, ninguém vai respon-
der por aquilo que acontece na sua área. A partir do 
documento dessa área, tenho certeza de que o agri-
cultor vai cuidar para que não haja desmatamento ou 
invasão de fogo, que têm realmente causado grandes 
problemas ao nosso País.

Também, somado a isso, faço um alerta e um pedi-
do para que a Embrapa tenha os recursos necessários 
para avançar no apoio ao agricultor. A Embrapa tem 
um papel fundamental no desenvolvimento do nosso 
País com relação à agricultura e à pecuária.

Aumentar a produção sem desmatamento é o 
nosso desafio, é a nossa meta, e quem contribui muito 
para que isso aconteça é a Embrapa. Através de pes-
quisas, nós vamos conseguir fazer com que o Brasil 
aumente a sua produtividade sem aumentar a trans-
formação das florestas em áreas de plantio.

Portanto, fica aqui, mais uma vez, o nosso pedido: 
vamos cuidar da Embrapa! A Embrapa é fundamen-
tal para que nós consigamos avançar no aumento da 
produção de alimentos no nosso País.

Srª Presidenta, muito obrigado pelo tempo, e pelo 
aparte do Senador José Pimentel.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Obrigada, Senador Acir Gurgacz, que traz à 
tona novamente... Agora, neste momento em que há 
uma desaceleração do processo de manufatura do 
setor industrial brasileiro, a produção de alimentos 
sobressai ainda na sua relevância, não apenas para o 
abastecimento do gigantesco mercado interno que é o 
mercado brasileiro – que, com maior poder aquisitivo, 
determinado por políticas sociais, salário reajustado 
em bom índice –, dando-lhe estabilidade, mas também 
para que sejam usados os excedentes exportáveis para 
garantir reservas cambiais necessárias para a nossa 
economia. Então, mais um motivo para reforçar os ar-
gumentos de V. Exª neste pronunciamento.

Obrigada, Senador Acir Gurgacz.
O próximo orador inscrito é o Senador José Pi-

mentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidenta desta sessão, Senadora Ana Amélia, 
quero saudá-la e, ao mesmo tempo, parabenizá-la pelo 
desempenho do seu mandato, pelos vários temas que 
V. Exª tem trazido para o Congresso Nacional, pela 
sua experiência de mulher, de jornalista brilhante que 
sempre foi.

Quero saudar os Srs. Senadores e começar re-
gistrando que, esta semana, na última segunda-feira, 
a Presidenta Dilma sancionou o novo Código Florestal, 
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que é a Lei nº 12.651, com vetos parciais. E fez isto 
em respeito ao Congresso Nacional. Todas as matérias 
do Código Florestal, ao longo desse debate, que foi 
comum ao Senado e à Câmara Federal, ela manteve 
na sua totalidade, fazendo ajustes de texto e de reda-
ção, e vetou aquelas matérias que não foram comuns 
às duas Casas.

Portanto, a nossa Presidenta, ao sancionar a Lei 
nº 12.651 com vetos parciais, respeita o Congresso 
Nacional e a democracia.

Ao mesmo tempo, os vetos apostos tiveram como 
finalidade garantir a segurança jurídica numa matéria 
complexa como é o Código Florestal, em um País que 
quer ser o maior produtor de grãos do Planeta e, ao 
mesmo tempo, ter a melhor proteção ambiental.

Portanto, essa segurança jurídica era decisiva 
para que essa nova legislação pudesse entrar em vi-
gor e, ao mesmo tempo, para impedir inconstituciona-
lidades, já que tratava igualmente a micro, a pequena, 
a média e a grande propriedade, sem fazer as suas 
diferenciações.

Outra finalidade dos vetos foi evitar a anistia 
ao desmatamento, já que ali, ao fazer um tratamento 
igualitário entre a pequena propriedade, a média e a 
grande propriedade, terminava permitindo a anistia 
para os grandes desmatadores que tivemos nos últimos 
tempos. É verdade que é um número diminuto, porque 
o trabalho da imprensa, do Estado democrático de di-
reito, das instituições permitiu que fosse feita, em todo 
o Brasil, uma campanha muito forte para preservação 
das nossas matas e, ao mesmo tempo, para garantir 
a produtividade da nossa agricultura.

Tinha como objetivo também não permitir a redu-
ção da proteção ambiental. Quando assistimos à nova 
redação do art. 61 do Código Florestal, ali se permitia 
exatamente essa redução da proteção ambiental das 
áreas de proteção dos rios. Por isso, o art. 61 foi vetado 
na sua totalidade, dando uma nova redação.

Tinha como finalidade também promover a restau-
ração ambiental, ou seja, que cada proprietário possa 
participar dessa reposição das matas de acordo com 
o tamanho da sua propriedade.

E, acima de tudo, para garantir o interesse público. 
Aqui, Srª Presidenta, há um tema muito interes-

sante. Quando analisamos os módulos, os portes das 
propriedades e dos estabelecimentos rurais no Brasil, 
temos 3 milhões e 599 mil pequenas propriedades de 
até um módulo de terra. Isso representa 65% dos es-
tabelecimentos rurais do Brasil. Um módulo rural tem, 
em média, 3 hectares nas regiões mais produtivas 
do Brasil e chega a 100 hectares na região Norte, na 
Amazônia Legal. De um a dois módulos, temos 880 
mil estabelecimentos, ou seja, 16%. De dois a quatro 

módulos rurais, temos 490 mil estabelecimentos. Isso 
significa que 90% dos estabelecimentos rurais do 
Brasil são de 1 a 4 módulos. Agora, esses 90% dos 
estabelecimentos rurais do Brasil têm apenas 25% do 
território brasileiro.

Portanto, a ampla maioria dos proprietários bra-
sileiros, ou seja, 90% dos proprietários brasileiros, têm 
apenas 25% do território. Acima de quatro módulos, nós 
temos apenas 10% dos estabelecimentos brasileiros. 
No entanto, eles têm 75% de todo o território brasileiro.

O veto do art. 61 do novo Código Florestal tinha 
exatamente o objetivo de manter o interesse público 
e tratar diferentemente os que são diferentes. Nesse 
aspecto, a nossa Presidenta teve o cuidado também 
de fazer uma análise muito detalhada de onde estão 
essas propriedades, o que elas representam, para, 
a partir dali, disciplinar e desenvolver o novo art. 61, 
que trata da reposição das vegetações, das matas, 
particularmente nas áreas ripárias, para a proteção 
dos nossos rios.

Nesse sentido, naquelas propriedades em que 
há até um módulo rural e o rio tem até 10 metros de 
largura, a área de proteção é de apenas cinco metros. 
Se forem mais de 10 metros, também continuam os 
mesmos cinco metros.

Portanto, se um proprietário tiver até um módulo 
rural – que, lá no nosso Ceará, no semiárido, no ser-
tão central ou nos sertões de Crateús, nos Inhamuns, 
é de 70 hectares –, e se porventura houver, nessas 
propriedades, um olho d’água, um açude, uma lagoa, 
um pequeno rio, a área de proteção fica limitada a até 
cinco metros, ou seja, em cinco metros, exatamente 
para ser compatível com o tamanho da proprieda-
de. Se porventura, nessa propriedade, houver mais 
de uma dessas unidades, se houver um córrego, um 
olho d’água, a área não poderá ultrapassar 10% da 
propriedade, como forma de fazer justiça e permitir 
aos pequenos proprietários continuarem produzindo.

De um a dois módulos fiscais, a área de proteção, 
independentemente da largura do rio, será de oito me-
tros, e, se houver mais de uma unidade de proteção, 
também não ultrapassará 10% da propriedade.

De dois a quatro módulos, a área amplia para 
15 metros. A redação que havia saído da Câmara era 
de 15 metros para todos, independentemente do ta-
manho da propriedade ou da largura do rio. Portanto, 
nas propriedades em que houver rio, olho d’água, topo 
de morro, a área de proteção será de 15 metros e não 
poderá ultrapassar 20% da propriedade.

Acima de quatro módulos, há um processo cres-
cente – é algo parecido com o Imposto de Renda: 
aquele que mais tem contribui com um pouco mais; 
aquele que menos tem contribui com a sua parcela.
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Mas o objetivo aqui, Srª Presidenta, era exata-
mente trazer para a cultura da sociedade brasileira 
que todos nós precisamos preservar o meio ambien-
te como forma de garantir uma excelente produção, 
mas também preservar para nossas gerações futu-
ras. É por isso que a área de proteção, no novo Códi-
go, delimita por faixas. O Código delimita as áreas de 
proteção permanente e o percentual da reserva legal, 
aquela parcela que todo imóvel rural deve preservar 
com a vegetação nativa. De acordo com o texto, nas 
propriedades localizadas na Amazônia Legal, a área 
de proteção será de 80% do imóvel. Se ficar na Mata 
Atlântica, essa área será de 20% e, na área de cerra-
do e caatinga, de 35%. 

Portanto, nós mantivemos as regras anteriores 
e estamos aqui criando todo um debate, uma cultura 
para que possamos fazer com que até o estudante 
que comparece à sala de aula, desde jovem ainda, 
possa já começar a conviver com essa nova realida-
de que a sociedade brasileira está trabalhando, que 
é o novo Código.

Temos também outra finalidade, pois o Código 
permite a exploração de florestas nativas. De acordo 
com o Código, dependerá de licença pelo Sistema Na-
cional do Meio Ambiente (Sisama). O órgão também 
será responsável por coordenar e fiscalizar a origem 
da madeira, do carvão e de outros produtos ou sub-
produtos florestais.

Quanto ao controle do desmatamento, as obras 
ou as atividades que causam desmatamento serão em-
bargadas por órgão ambiental competente de acordo 
com a nova legislação que, na verdade, é uma conti-
nuidade do que nós vínhamos aprimorando de acordo 
com a nova realidade brasileira. 

Nós também disciplinamos toda a questão dos 
apicuns e salgados, que tem muito mais a ver com a 
região Norte e Nordeste, o que era uma grande preo-
cupação. Essa matéria veio ao Senado, que deu uma 
redação, a Câmara Federal resolveu modificar e, na 
leitura da Senhora Presidenta, esse tema traria gravís-
simos problemas para a preservação ambiental, para 
os estuários. Exatamente por isso foi dada uma nova 
redação à medida provisória, garantindo o que tinha 
sido construído aqui no Senado Federal.

Por fim, Srª Presidenta, nós deveremos, na pró-
xima terça-feira, instalar a Comissão Mista da Medida 
Provisória nº 571, onde vamos dar continuidade ao 
estudo e ao aprimoramento dessa legislação. Já te-
mos um acordo político para que o Relator geral dessa 
matéria seja o Senador Luiz Henrique, de Santa Cata-
rina, ex-governador, parlamentar de larga experiência 
nessa matéria.

E queremos, ao término desse trabalho, aprimorar, 
cada vez mais, uma matéria em que temos dificuldade, 
é natural, num debate primeiro, mas tendo convicção 
de que o que o Congresso Nacional está fazendo é a 
construção de uma legislação que permita ao Brasil 
se transformar no maior produtor de grãos do plane-
ta – e o Rio Grande do Sul é um grande produtor de 
grãos – e, ao mesmo tempo, assegurar, para as nos-
sas gerações futuras, a preservação ambiental, para 
que o Brasil continue produzindo. E nós, que vamos 
ter, agora em junho, a chamada Rio+20, queremos ali 
chegar dialogando com toda a tranquilidade e mos-
trando que o Brasil tem hoje uma das melhores legis-
lações de proteção ambiental e, ao mesmo tempo, o 
nosso compromisso com os acordos internacionais, 
para que possamos influenciar outros povos e outras 
nações que ontem não tiveram o mesmo cuidado que 
teve o Brasil.

Portanto, Srª Presidenta, parabéns pelo trabalho 
e muito obrigado.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Senador José Pimentel, ontem, na Comissão 
de Agricultura, o Senador Luiz Henrique, que será o 
Relator Geral dessa Comissão Mista que será insta-
lada, como bem informou V. Exª, na próxima semana, 
informou que esses vetos praticamente recuperam 
o texto original do relatório de Aldo Rebelo. E citou 
o exemplo do Estado dele, Santa Catarina, que tem 
uma estrutura fundiária dominada pela pequena pro-
priedade. Tal como está, de dois a quatro módulos na 
recomposição das margens de rios, ela atinge de 87% 
a 95% das propriedades.

Então, penso que os vetos distensionaram o di-
álogo e haverá, a partir de agora, uma boa condução, 
com a possibilidade de um entendimento entre as 
duas Casas, ajudando o Brasil a mostrar, como disse 
V. Exª, que o País se prepara não só para ser o maior 
produtor de alimentos, mas também para ser protago-
nista com produção sustentável, que é a questão mais 
importante, fundamental.

Cumprimentos a V. Exª pela abordagem do tema. 
Estaremos juntos lá, Senador, porque fui indicada pelo 
bloco parlamentar liderado pelo PMDB para, junto com 
o Senador Luiz Henrique, o Senador Waldemir Moka 
e o Senador Sérgio Souza, integrar esse grupo para 
examinar o Código Florestal.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Não 
tenha dúvida, Srª Presidente, de que vamos fazer um 
grande trabalho.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Muito obrigada, Senador.

Com a palavra o Senador Humberto Costa, como 
orador inscrito.
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O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidenta, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, 
telespectadores da TV Senado e ouvintes da Rádio 
Senado, quero, antes de iniciar o meu pronunciamen-
to, fazer aqui um registro importante.

Similarmente à Comissão Nacional da Verdade, 
criada pela Presidenta Dilma, o Governador de Pernam-
buco, Eduardo Campos, em cerimônia a ser realizada 
hoje, sancionará a lei que cria a Comissão Estadual da 
Memória e Verdade de Pernambuco, denominada Dom 
Hélder Câmara, com o objetivo de apurar e esclarecer 
crimes de sequestro, morte, desaparecimento e tortu-
ra no período da ditadura militar, entre 1964 e 1985, 
ocorridos no Estado ou contra pernambucanos em 
outras regiões do País. Serão investigados, também, 
crimes cometidos pele repressão durante a ditadura 
do Estado Novo, de 1937 a 1946.

Os nove nomeados para compor a comissão têm 
histórico de luta pela redemocratização do País e pelos 
direitos humanos. Seis são indicados pela sociedade 
civil organizada e três de livre escolha do Governador.

A comissão reúne advogados e professores uni-
versitários, sendo que o ex-Deputado Federal e ex-Pre-
sidente da OAB, Fernando Coelho, será o coordenador.

São os integrantes: 
Henrique Mariano: atual Presidente da OAB/

PE, que se destaca pela a recuperação da liderança 
da Ordem nas mobilizações da sociedade civil pelos 
direitos humanos e pela cidadania; 

Humberto Vieira de Melo: advogado com histórico 
de militância política na luta pelos direitos humanos. 
Foi Secretário de Justiça no primeiro mandato do então 
Governador Jarbas Vasconcelos, período em que foi 
elaborada e aprovada a Lei Estadual de Indenização a 
Presos Políticos e Torturados em Pernambuco. Ocupou 
a mesma pasta no segundo Governo de Miguel Arraes; 

Roberto Franca: ex-Deputado Federal e Secretário 
de Justiça no Governo Miguel Arraes. Militante da causa 
dos direitos humanos desde a juventude, chegou a ser 
preso no regime militar por suas atividades políticas. 

É um fundadores do Gabinete de Assessoria Ju-
rídica às Organizações Populares (Gajop); 

Manoel Moraes: Bacharel em Ciências Sociais 
e Mestre em Ciência Política; é o atual Coordenador 
do Gajop e colaborador da Rede de Defensores e De-
fensoras de Direitos Humanos das Américas, mediada 
pela Anistia Internacional;

Socorro Ferraz: historiadora da Universidade Fe-
deral de Pernambuco e militante política; 

Nadja Brayner: participou da luta pela redemocra- participou da luta pela redemocra-
tização do País, pela constituição do Comitê de Anis-
tia em Pernambuco e em defesa da integridade física 

dos presos políticos. Foi Vice-Presidente do Comitê 
Brasileiro de Anistia; 

Pedro Eurico de Barros: foi Vereador do Recife 
e Deputado Estadual por cinco mandatos. Destaca-se 
pela sua atuação na luta pela redemocratização, por 
seu papel na Comissão de Justiça e Paz das Arqui-
dioceses de Olinda e Recife, durante o apostolado de 
Dom Hélder;

Gilberto Marques: advogado ligado ao Gajop. Um 
dos processos que lhe deu notoriedade foi o que re-
sultou na condenação do Major Ferreira e outros cinco 
acusados da morte do Procurador da República Pedro 
Jorge de Melo e Silva.

Quero aqui parabenizar o Governo de Pernambu-
co, o Governador Eduardo Campos, e dizer do nosso 
integral apoio a essa iniciativa.

Mas, Srª Presidenta, o tema que pretendo abor-
dar hoje é mais uma vez um tema da saúde. Um tema 
que tem preocupado muito os profissionais da área, 
os gestores e a população em geral é a hipertensão 
arterial, uma doença, às vezes, silenciosa, mas com 
uma série de consequências graves que afetam a 
qualidade de vida e que podem ser letais. Graças aos 
programas preventivos e às facilidades de acesso ao 
tratamento, o Brasil, felizmente, tem obtido avanços 
importantes no controle da doença.

Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saú-
de no mês de abril, 6,9 milhões de hipertensos tiveram 
acesso a medicamentos gratuitos para o tratamento 
da doença no primeiro ano do programa Saúde Não 
Tem Preço. Criado no Governo da Presidenta Dilma, 
a iniciativa é uma inovação do Farmácia Popular, pro-
grama que implantei quando fui Ministro da Saúde na 
gestão do Presidente Lula.

A ideia original era garantir descontos no valor 
de medicamentos em redes de farmácia em todo o 
País. Assim, a população mais carente teria acesso a 
remédios usados no tratamento tanto da hipertensão 
quanto do diabetes, outra doença crônica moderna.

De acordo com o Ministro Alexandre Padilha, 
esse é um programa prioritário do Governo. É uma 
ação fundamental para a redução das internações 
e dos agravamentos ocasionados pela hipertensão, 
como as disfunções renais, as doenças coronarianas, 
que podem levar aos ataques cardíacos e ao acidente 
vascular cerebral (AVC). Ajudar no tratamento da hi-
pertensão arterial, portanto, também significa melhorar 
a qualidade de vida das pessoas. 

Levantamento da Vigilância de Fatores de Risco 
e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Te-
lefônico (Vigitel 2011) mostrou que 22,7% da popula-
ção adulta brasileira sofrem com a doença. Entre as 
mulheres, o mal é mais comum, pois 25,4% delas têm 
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hipertensão. Já entre os homens esse percentual é de 
19,5%. A frequência da doença aumenta com a idade, 
atingindo 59,7% dos brasileiros com mais de 65 anos. 
Ou seja, mais da metade da nossa população idosa 
sofre com os resultados da pressão arterial alterada.

Entre as capitais, Rio de Janeiro é a que suporta 
a maior proporção de hipertensos, 29,8% da popula-
ção. Percentual superior à média nacional. Em parte 
por causa do número de idosos residentes no Rio. A 
capital de menor ocorrência é Palmas, com 12,9% de 
incidência. Nosso querido Recife é a segunda capital 
com maior percentual de hipertensos, 26,1%.

O Ministério da Saúde está investindo em outras 
ações de combate à hipertensão. Em 2011, o Gover-
no firmou um acordo com a indústria alimentícia para 
redução dos níveis de sal em alguns produtos, como 
o macarrão instantâneo e os salgadinhos.

Gostaria de enfatizar a importância das ações 
preventivas. Sinto-me feliz e gratificado ao ver outra 
iniciativa minha ser a fonte de inspiração para criação 
de um programa nacional de combate às doenças 
crônicas não transmissíveis, como é o caso da hiper-
tensão. Refiro-me ao programa Academia da Saúde, 
baseado no Academia da Cidade, programa que im-
plantei em 2002 quando era Secretário de Saúde na 
primeira gestão do PT no Recife. Posteriormente, em 
2007, estendi o programa ao Estado de Pernambuco, 
quando era Secretário das Cidades, no governo de 
Eduardo Campos,

As academias são espaços públicos destinados 
ao desenvolvimento de atividades físicas e de lazer. 
Com equipamentos e orientação profissional, a popu-
lação pode fazer ginástica, capoeira, dança, praticar 
jogos esportivos, fazer pintura, teatro, entre outras 
atividades artísticas. Trata-se de um programa de in-
centivo a práticas saudáveis, assim como um espaço 
de convívio da comunidade.

O combate ao sedentarismo e a redução do 
sobrepeso são iniciativas importantes de prevenção 
à hipertensão. Para se ter uma ideia, a Organização 
Mundial da Saúde recomenda a prática de 30 minu-
tos de atividades físicas em pelo menos cinco dias da 
semana. Infelizmente, quase metade da população 
adulta estava acima do peso em 2010 e 15% podiam 
ser considerados obesos.

Apostar nos programas de prevenção e de tra-
tamento da hipertensão arterial é garantir uma vida 
mais saudável aos brasileiros e brasileiras e prolongar 
a expectativa de vida da nossa população. É também 
evitar o desenvolvimento de consequências mais sé-
rias que resultam em maior sofrimento ao doente e a 
sua família. Não podemos deixar de considerar ainda 
o impacto dessas iniciativas na redução das filas que 

congestionam alguns hospitais e no controle dos cus-
tos do Sistema Único de Saúde (SUS).

Vale lembrar que o SUS representou uma con-
quista de todos nós, brasileiros e brasileiras. É um sis-
tema amplo, universal e interdisciplinar, que cuida da 
vida das pessoas com iniciativas que faço questão de 
aqui registrar. Claro que precisamos avançar, cuidar 
dos problemas existentes, modernizar a sua gestão e 
identificar novas fontes de financiamento. Mas também 
não podemos deixar de louvar as ações que fazem do 
Brasil referência mundial e que têm contribuído para a 
construção de uma sociedade mais saudável, a despei-
to das muitas exigências e desafios da vida moderna.

Muito obrigado, Srª Presidente, Srªs Senadoras, 
Srs. Senadores.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Obrigada, Senador Humberto Costa, ex-Ministro 
da Saúde, que, com muita oportunidade, vê a neces-
sidade de alertar sempre a população, porque a pre-
venção é a chave do sucesso da saúde, o exercício 
e a alimentação saudável especialmente na infância, 
nas escolas. 

Cumprimento V. Exª por isso e também pelo seu 
trabalho no Conselho de Ética no Senado Federal. Nós 
estamos juntos nesse trabalho para a moralização e 
preservação da nossa instituição.

Obrigada e meus cumprimentos, Senador Hum-
berto Costa.

Inscrito, Senador Cristovam Buarque.
Enquanto o Senador Cristovam ocupa a tribuna, 

quero aproveitar para cumprimentar a equipe do Jor-
nal do Senado, Senador Cristovam, que apresenta, na 
edição de hoje, a campanha do agasalho. Senadores 
e servidores podem fazer suas doações nos postos de 
coleta do Senado de 1º a 22 de junho. Estamos nessa 
campanha, juntos. Está muito bonita a impressão e 
também a forma de apresentar, com uma diagrama-
ção mais moderna, mais colorida, as fotografias com 
uma dimensão diferenciada, o que nos permite rever 
a dedicação de todos os servidores do Jornal do Se-
nado, sob a liderança da Secretaria de Comunicação, 
comandada pelo jornalista Fernando César Mesquita.

Então, parabéns ao trabalho cada vez mais avan-
çado e aperfeiçoado que o Jornal do Senado, a Agência 
Senado e a Rádio Senado vêm fazendo para divulgar 
o trabalho dos Senadores.

Com a palavra, o Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 

DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Srª Presidenta, fico satisfeito que V. Exª es-
teja na Presidência, porque V. Exª tem sido uma das 
pessoas com quem podemos debater aqui algo que 

161ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 2 23341

vai além das aparências da política, como CPIs, pro-
miscuidades, corrupção e tudo isso.

A sensação que tenho hoje é de que tudo isso – 
que é fundamental, é importante, deve ser apurado e 
cujos responsáveis devemos punir – está acontecendo 
na superfície; embaixo, temos ameaças de verdadeiros 
terremotos na economia brasileira, e isso não está sen-
do considerado. Não está sendo considerado, porque, 
pensando no curto prazo, as autoridades econômicas 
tentam passar a ideia eufórica da maravilha do 6º PIB 
do mundo, sem perceber que já há claros indicadores, 
que vêm das informações do exterior e dos analistas 
mais cuidadosos internos, de que estamos correndo 
o risco de crescermos em um modelo esgotado, que, 
de repente, vai-se manifestar sob a forma de uma crise 
muito mais profunda do que essas crises que vemos 
nas aparências. 

E, para mim, Srª Presidente, uma das provas de 
que as coisas não vão bem no modelo da economia 
brasileira é como, de repente, voltamos aos tempos 
dos pacotes.

Os pacotes econômicos são feitos para resolver 
probleminhas que estão aparecendo naquele instante, 
mas sempre criam problemas maiores e não resolvem 
nem mesmo aqueles daquele momento. Por exemplo, 
tivemos recentemente o Brasil Maior 1; em menos 
de um ano, o Brasil Maior 2; depois veio o pacote de 
isenção de impostos, de aumento de financiamentos. 
Tudo isso pode até dar um fôlego, mas não resolve o 
problema central. 

O modelo em que nos baseamos de depredação 
do meio ambiente, para produzir cada vez mais ocupan-
do as terras, em que baseamos a economia brasileira 
desde 1500, a ideia de que devemos continuar inves-
tindo na indústria automobilística, metal mecânica em 
vez de investir na indústria de alta tecnologia; a ideia 
de que o que faz a economia crescer é o consumo, 
sem precisar ter a retaguarda da poupança para o in-
vestimento, tudo isso está se esgotando. 

Precisamos sair dos pacotes para os pilares da 
economia. Nossos pilares estão frágeis! Na verdade, 
nossos pilares estão carcomidos porque são antigos, 
são superados. Como não queremos mudar os pila-
res, ficamos nos pacotes. Nós já mudamos os pilares 
da economia brasileira, nós os mudamos quando se 
aboliu a escravidão, deixou de haver um trabalho ser-
vil e passou a ser um trabalho assalariado. Essa foi a 
mudança de mentalidade econômica, essa foi a busca 
de um novo pilar para sustentar a economia, mas se 
esgotou também, esgotou-se porque ficou prisioneiro 
da agricultura exportadora. Aí mudamos os pilares. 
Mudamos os pilares em 1930, quando, graças a Getú-

lio Vargas, este País saiu de agrícola exportador para 
uma indústria voltada ao mercado interno.

Esses pilares, essa economia, esse modelo teve 
seu salto com Juscelino Kubitscheck. Era o mesmo mo-
delo, mas dando um salto adiante, em que a gente dei-
xava de fazer pequenos produtos simples de consumo 
de curto prazo. Começamos a fabricar automóveis, por 
exemplo. Foi um salto muito positivo naquele momen-
to. Demos outro salto nos anos 70, quando o regime 
militar foi capaz de colocar no Brasil não apenas uma 
indústria de bens de consumo, inclusive metal mecâ-
nica, mas também uma indústria de capital, de bens e 
equipamentos, de máquinas para as próprias fábricas.

Já há sinais claros de que, com a globalização, 
esse modelo se esgotou. Esse modelo vivia graças ao 
protecionismo. Nós não permitíamos que aqui entras-
sem produtos estrangeiros, então, a nossa indústria 
funcionava muito bem, produzindo para nós próprios. 
Acabou esse tempo. Com a globalização, com a aber-
tura dos mercados, fomos inundados por produtos do 
exterior, e aí veio a crise. O exterior investiu numa coisa 
chamada inovação e nós não investimos nessa coisa 
chamada inovação. 

E nós passamos. para comprar esses bens de 
alta tecnologia que vêm de fora, a usar o velho pilar 
da agricultura como a base de sustentação da nossa 
economia. Esse pilar da agricultura e de uma indústria 
metal-mecânica não resiste mais ao mundo global de 
hoje; não resiste mais ao mundo da alta tecnologia 
que, a cada dia, gera novos produtos na sociedade 
mundial, fazendo com que nós estejamos aptos a im-
portar bens sofisticados e necessitados deles, e, para 
isso, exportarmos bens primários.

Mesmo a alta tecnologia agrícola que nós temos 
hoje para produzir soja – e que para alguns aqui esta-
va impossível –, graças à Embrapa, são produtos tra-
dicionais, e os economistas dizem que são produtos 
que têm uma baixa elasticidade preço, ou seja, você 
não compra mais do que o necessário para satisfazer 
a sua demanda do estômago. É diferente dos produtos 
de alta tecnologia, que você sempre compra mais e 
quer mais, quer mais, quer mais. Ficamos sem com-
petitividade.

Essa semana saiu um indicador de índice de 
competitividade entre os países. Nós ficamos como o 
49º país. Nós somos o 49º país em competitividade. E 
a base da economia, o pilar da economia, daqui para 
frente, chama-se competitividade, mas uma nova com-
petitividade. Não aquela competitividade tradicional que 
você conseguia, demitindo trabalhadores. Agora, é a 
competitividade de contratação de cientistas, pesqui-
sadores, inovadores, inventores de novos produtos. E, 
para isso, não temos condições; não temos condições. 
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E é esta a razão de ficarmos nos pacotes: para colocar 
rebocos nos pilares que estão caindo, para fazer parecer 
novo o que é velho, para tentar fazer com que as pes-
soas pensem que é moderno o que já está superado.

Nós temos de sair desses pacotes para entrar em 
pilares novos, pilares de uma nova economia. Enquan-
to não fizermos isso, os próprios pacotes vão mostrar 
a fragilidade que eles têm sendo superados, a cada 
momento, pela necessidade de novos. Nós vivemos um 
emaranhado que, lá fora, muitos chamam de conun-
drum. É uma palavra latina para aquela situação que 
acontece quando você se enrola e não consegue sair 
da enrolação em que se meteu. É a economia brasileira.

Reduzir juros é fundamental, mas reduzir juros 
pode reduzir o fluxo de capital para dentro do Brasil – 
especulativo, é verdade; pode aumentar tanto o crédi-
to que aumente a inadimplência; pode fazer até mais 
frágil o sistema, mas é necessário.

Desvalorizar o Real, que estava obviamente su-
pervalorizado – e nós nos deslumbrando, como se fôs-
semos capazes de comprar o mundo inteiro –, traz uma 
pressão inflacionária, porque aumenta os preços dos 
bens importados e aumenta o preço dos insumos im-
portados para produzir até aquilo que a gente faz aqui. 
O pacote que foi lançado há 15 dias eu não acredito 
que dure quatro meses, Senadora, e vamos precisar 
de novos pacotes, até que se esgotem.

Mas por que a gente não começa a procurar no-
vos pilares, em vez de apenas novos pacotes? Pila-
res que façam com que a base da economia, que é a 
competitividade, daqui para frente se eleve.

Esse é o item 1 do pilar de uma nova economia 
que o Brasil está precisando para ficar em sintonia com 
a realidade do mundo. O pilar da competitividade, que 
vem da inovação, não da redução de impostos apenas, 
daquilo que se chama Custo Brasil. É preciso reduzir 
o Custo Brasil, mas não é aí que se vai ter a compe-
titividade de hoje daqui para frente. A competitividade 
daqui para frente vem da capacidade de inovação, e 
o Brasil não está trabalhando neste sentido.

Um exemplo é que hoje todas as universidades 
federais do Brasil estão em greve. Um país que pen-
sa em ter como pilar da sua economia a inovação não 
pode se dar ao luxo de ter universidades em greve. E 
as saídas que encontramos para isso, muitas vezes, 
são simples ajustes e pacotes, como pacotes bons. 
Aliás, os pacotes não são ruins, mas são insuficientes.

Por exemplo, o pacote Ciência sem Fronteiras. 
Ninguém pode ficar contra mandar jovens para o ex-
terior estudar por seis meses, mesmo que sejam só 
seis meses, ou um ano, ou dois, ou três, mas eles não 
vão voltar com a alta capacidade de inovação que nós 
queremos, porque aqui dentro não há capacidade de 

absorvê-los, uma vez que não temos um sistema na-
cional do conhecimento e porque o Plano Nacional de 
Educação, que chegará aqui em breve, praticamente 
não fala na construção de um sistema nacional do co-
nhecimento que junte universidades, que junte empre-
sas, que junte os institutos de pesquisa, que junte o 
Sistema S, todos trabalhando para fazer do Brasil uma 
sociedade de conhecimento, de criatividade.

E mais que tudo isso, a base. A base da univer-
sidade, a base da inovação empresarial, dentro das 
empresas, a base da inovação dos institutos de pesqui-
sa, a base do próprio Sistema S, essa base chama-se 
educação de base. E essa base é o que vai servir para 
consolidar os pilares de uma nova economia.

E o que estamos fazendo? O que nós estamos 
podendo mostrar ao mundo? O que nós estamos fa-
zendo hoje com a finalidade de construir a base da 
economia que a gente precisa para o futuro? Prati-
camente nada. Estamos enganando, com pequenos 
pacotes, também na educação de base.

O PNE, Senadora, quando chegar aqui, não pode 
ser aprovado como está. Ou então, alguns dizem, vamos 
colocar 10% do PIB. Mas colocar 10% do PIB hoje na 
educação, como ela está, sem mudar, sem construir 
um novo sistema, é jogar dinheiro fora. O sistema não é 
capaz de absorver. É como colocar oxigênio demais em 
um organismo; ele termina entrando em crise também.

Nós precisamos trazer o pilar do meio ambiente. 
Não há mais como imaginar uma economia crescente, 
sustentável, para o futuro, ocupando terra, destruindo 
florestas. E é isso que a gente vem trabalhando. O 
próprio debate do Código Florestal não foi um debate 
procurando uma nova economia, procurando construir 
um pilar; foi um debate feito para saber como pode-
mos destruir florestas para aumentar a produção dos 
mesmos produtos ou como podemos destruir menos 
florestas, porque não dá para dizer que a discussão 
do Código Florestal apenas serviu para destruir mais. 
Mas nós não pensamos, por exemplo, em como usar 
melhor as florestas como parte do processo econômi-
co. É como se as florestas fossem um estorvo à eco-
nomia, em vez de inventarmos uma economia capaz 
de conviver com as florestas.

Não há como pensar em uma economia do fu-
turo sem integrar a ela o meio ambiente. E nós não 
estamos vendo isso. A prova de como se juntam as 
duas coisas – a prisão à indústria metal-mecânica com 
o desprezo a um pilar que incorpore o meio ambien-
te como base de sustentação – é como a gente vive 
dando incentivos para aumentar a venda de automó-
veis, em vez de, por exemplo, dar incentivos à indús-
tria automobilística para que ela produza melhores e 
mais quantidade de ônibus, para que produza mais 
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ambulâncias, para que produza mais carros para o 
sistema de segurança. A indústria pode se adaptar a 
uma nova demanda, construindo-se aí um novo pilar, 
que é uma nova economia, uma nova indústria para 
produzir um tipo de bem compatível com aquilo que a 
gente precisa daqui para frente.

Mas nós não estamos escolhendo os pilares. 
Um exemplo é o pilar do investimento. Nós continua-
mos achando que a economia deve ser voltada para o 
consumo, desprezando o lado do investimento. Como 
é que a gente quer ter uma economia sólida com um 
sistema público brasileiro influente, participante, que 
participa apenas com 2,3% do PIB na sua poupança?

Não tem como termos uma economia sólida com 
um setor público que poupa apenas 2,3%, e parte des-
ses 2,3% vão para construir estádios, vão para fazer 
a infraestrutura de uma olimpíada e não, por exem-
plo, para construir a base de sustentação fundamen-
tal da nova economia que seria a educação de base, 
que seria um ensino médio capaz de produzir mão de 
obra preparada, capaz de dar o salto para um setor 
universitário criativo e que case tudo isso com o setor 
produtivo, como a Embrapa conseguiu fazer com os 
produtos agrícolas.

Esses pilares, Senadora, estão faltando. Mas o 
mais grave é que não apenas estão faltando os pila-
res; está faltando discutir a necessidade do pilar. Nós 
estamos discutindo apenas CPI. Há que se fazer, há 
que ser feito e rapidamente; temos que apurar todos 
os bandidos que estão por trás, explícita ou implicita-
mente, da política, da vida empresarial, dos jornais e 
mesmo do setor judiciário.

Mas se ficarmos nisso... Passamos essa fase e, 
quem sabe, não conseguimos colocar alguns na cadeia, 
mas, lá embaixo, as forças do subterrâneo, que são as 
forças da economia, vão gerar um terremoto como está 
acontecendo hoje na Europa, como está acontecendo 
nos EUA, e como já aconteceu há algumas décadas, há 
10 ou 15 anos nos países do Sudeste Asiático. Mas eles 
se reergueram. Como eles se reergueram? Porque os 
pilares eram sólidos, porque a crise era da superfície, 
mas no nosso caso é o contrário. Na superfície nem 
está aparecendo tanta crise. Afinal de contas somos a 
sexta potência econômica do mundo; afinal de contas 
caíram as exportações mas temos uma balança ainda, 
temos reservas. A aparência está boa, mas está podre 
o pilar da política econômica, tanto que nem se fala 
em política econômica, se fala em pacote econômico.

Nós não podemos, aqui, nesta Casa, ficarmos 
prisioneiros das aparências gravíssimas, que precisam 
ser enfrentadas, que corrompem e corroem a vida pú-
blica, mas nós não podemos ficar apenas desse lado 

do debate. É preciso que se discuta não apenas pa-
cotes, mas também pilares da economia.

Nesse sentido – e a senhora é uma Senadora 
muito atuante na Comissão de Assuntos Econômicos 
– eu apresentei um requerimento para fazermos uma 
sessão, e teria que ser talvez mais de uma, e talvez 
um dia inteiro, saindo do debate das coisas imediatas, 
de qual é a taxa de juros de hoje, de qual é a taxa de 
câmbio hoje, e discutirmos quais são os pilares que nós 
queremos e que são os mais corretos para a economia 
do Brasil nos próximos 20 ou 30 anos. A discussão de 
quais são os pilares que nós queremos vai exigir uma 
lucidez muito grande, mas uma competência de es-
tadista muito grande, até porque a população é mais 
seduzida pela aparência do que preocupada com os 
choques de baixo, que não aparecem.

O grande mérito de Juscelino foi ser o estadista 
que convenceu este País a sair de uma economia agrí-
cola exportadora para uma economia industrial para o 
mercado interno. Hoje, a gente precisa de estadistas 
que conduzam este País de uma economia tradicional 
de ocupação do espaço, aproveitando as riquezas que 
ali existem – antes, era para fazer cana, depois para 
fazer café, para tirar o ouro – para uma economia em 
equilíbrio ecológico e, sobretudo, uma economia que 
dê o salto da sua produção de bens agrícolas, que deve 
continuar, mas não é o pilar para o futuro. Há um limi-
te, esgota-se, porque é fácil surgir uma concorrência 
que traga problema para o nosso agronegócio. Basta 
a África começar a produzir soja. E já há grupos com-
prando terra em países africanos para produzir soja. 
A tecnologia da Embrapa, que serve aqui, vai servir 
lá. A China está comprando terra para produzir soja, 
e a África fica na metade do caminho para a China, 
quando se compara com a distância do Brasil até eles.

São bases sem solidez. A base sólida é uma eco-
nomia equilibrada com o meio ambiente, com capaci-
dade de inovação, para ter competitividade no mundo 
global de hoje. 

E eu sei que o debate que está aí não é este, 
mas eu já me pronunciei muito sobre o debate do que 
está, hoje, sendo discutido. É preciso concluir essa 
CPI. É preciso apurar tudo. Felizmente, abriram-se os 
segredos, pelo menos bancários, da Delta. Pelo menos. 
Já dois governadores vêm aqui. Eu não sei por que o 
Governador Cabral não diz que quer vir, que é o certo, 
e não esperar que seja chamado. Quem não teme não 
tem por que não vir, e quem não vem é porque teme, 
então, deve ser convocado. Tudo isso tem de ser leva-
do adiante. Mas tudo isso vai passar.

O que não vai passar sem uma grande crise é 
uma economia que não se transforme; não apenas que 
se ajuste com os pacotes, mas que se transforme com 
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novos pilares. Esses pilares serão, necessariamente, 
baseados em uma revolução educacional no Brasil. 
Dizem que isso é uma nota só. Mas eu diria que isso 
é a necessidade fundamental. Isso é o alicerce do 
pilar. Nós precisamos cuidar do alicerce, precisamos 
cuidar dos pilares, e aí trabalharmos para que aquilo 
que aparece satisfaça, sem crise, com uma visão de 
longo prazo e, quando houver pequenas crises, que 
se ajuste, naturalmente, sem precisar de pacote, pelas 
simples forças dos agentes econômicos. Hoje, nossos 
agentes econômicos estão doidos, perplexos, assusta-
dos, e os pacotes não estão bastando e não vão bastar.

Para concluir, Senadora, talvez o pior de tudo isso 
seja a falta de coragem de dizer: basta de uma falsa 
euforia, e vamos começar a acordar para os riscos. A 
euforia é o elemento que alimenta as tragédias, porque 
você não vê adiante, não vê os riscos, não percebe o 
que precisa enfrentar, e aí não muda.

Nós precisamos mudar os pilares da nossa eco-
nomia, e não ficarmos apenas, a cada três, quatro 
meses, fazendo diferentes pacotes para tudo continu-
ar no mesmo.

Era o que eu tinha a dizer, Srª Senadora.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Cumprimento V. Exª, Senador Cristovam Buar-
que. O senhor está absolutamente sintonizado com 
os jornais brasileiros todos de hoje, a começar pela 
manchete do jornal A Folha de S. Paulo, “Tombo da 
indústria atrasa retomada da economia brasileira”, e a 
previsão dos economistas é de que o próprio Governo 
está admitindo um Produto Interno Bruto menor, dentro 
dessa lógica que V. Exª tão bem sustenta. Não adianta 
colocar esparadrapo numa ferida ou num câncer que 
está precisando de um tratamento mais profundo, que 
é este sugerido por V. Exª: medidas estruturais da eco-
nomia, que começam pela educação, não há duvida. 
E esse programa da bolsa no exterior é um passo im-
portante, mas temos que cuidar, como insiste V. Exª, 
da educação fundamental, que é necessariamente 
uma emergência no nosso País. V. Exª tem toda razão.

Não podemos deixar que corram ou uma ou ou-
tra atividade, as nossas atividades, juntamente com 
o trabalho na CPMI e também no Conselho de Ética. 
Precisamos ter rigor, especialmente no trabalho que 
faz o nosso Relator, o Senador Humberto Costa, no 
Conselho de Ética, que esperamos tenha um desfe-
cho que mostre que a instituição sobrevive a alguns 
personagens. A instituição deve ser preservada a todo 
custo, e é esse o nosso dever, é esse o compromisso 
de V. Exª.

Parabéns, de novo, por insistir neste tema. 
E, como mencionou V. Exª a euforia, eu trocaria, 

Senador Cristovam, por salto alto. É salto alto. Euforia, 

na linguagem popular. O Governo deve entender que 
os críticos que fazem as críticas estão colaborando 
para o direcionamento correto. E a crítica que V. Exª 
faz é exatamente isto: botar o curso do rio no caminho 
adequado, para que a economia se torne mais sólida, 
mais forte e também mais democrática e inclusiva.

Cumprimento-o, Senador.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 

DF) – Muito obrigado, Senadora. Eu só acrescentaria, 
embora um discurso em que a gente procura alertar 
não devesse ter nenhum senso de ironia nem de hu-
mor, que o salto alto pelo menos traz elegância. E a 
maneira como a gente está fazendo os pacotes vai 
terminar exigindo camisa de força.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – É verdade.

Muito obrigada, Senador Cristovam Buarque.
Como orador inscrito, Senador Rodrigo Rollem-

berg.
Queria cumprimentar e saudar os visitantes que 

estão ocupando as galerias do Senado Federal: boas-
-vindas!

Aos jovens que aqui estão participando, vai ocu-
par a tribuna o Senador Rodrigo Rollemberg, do PSB, 
do Distrito Federal. 

O Senador Cristovam Buarque, todos vocês co-
nhecem, é do PDT, também do Distrito Federal.

Com a palavra, o Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 

– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) – Muito obrigado, Senadora Ana Amélia. 
Cumprimento V. Exª. Cumprimento os Senadores e 
Senadoras aqui presentes. Cumprimento os nossos 
visitantes, que muito nos honram com a presença aqui 
nesta Casa. Cumprimento os telespectadores da TV 
Senado, os ouvintes da Rádio Senado.

Venho aqui, Senadora Ana Amélia, para fazer 
uma breve avaliação do evento Rio+20 que aconte-
cerá daqui a um mês. Exatamente hoje nós estamos 
iniciando o mês da conferência de meio ambiente, de 
desenvolvimento sustentável mais importante desde 
início de século.

Na próxima terça-feira, Dia do Meio Ambiente, 
nós teremos aqui em Brasília a presença do secretário-
-geral do Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente, Sr. Achim Steiner, que estará numa soleni-
dade com a Presidente da República Dilma Rousseff, 
que entregará simbolicamente as chaves do Brasil para 
a Organização das Nações Unidas, para o Pnuma, 
abrindo as comemorações do Dia do Meio Ambiente. 
Também nos dará a honra de estar aqui no Senado 
Federal, numa audiência pública conjunta da Comis-
são de Meio Ambiente e da Comissão de Relações 
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Exteriores, em que o secretário-geral do Pnuma po-
derá falar sobre as expectativas em relação à Rio+20.

Eu quero aqui fazer algumas considerações so-
bre essa conferência, acreditando que a capacidade, 
a competência da diplomacia brasileira ainda pode 
garantir avanços significativos no documento final, no 
documento formal que será apreciado pelos Chefes 
de Estado e Chefes de Governo, nos dias 20 e 22 de 
junho, no Rio de Janeiro.

Mas há uma expectativa muito grande em relação 
ao Brasil com os resultados da Rio+20. Não é por acaso. 

Há 20 anos, o Brasil sediou a Rio 92, conside-
rada até hoje a conferência de meio ambiente mais 
bem sucedida da história da Organização das Nações 
Unidas. Ali nós aprovamos a Convenção do Clima, a 
Convenção Sobre Biodiversidade, a Convenção de 
Combate à Desertificação, além da Agenda 21 e os 
Princípios do Rio, que definia novos paradigmas para 
o desenvolvimento mundial; o crescimento econômico 
mundial, em que deveríamos aliar crescimento econô-
mico, justiça social, inclusão social e respeito ao meio 
ambiente. Ou seja, é esse o tripé que suporta o con-
ceito de desenvolvimento sustentável.

Vinte anos depois, o que nós constatamos é uma 
baixíssima taxa de implementação daqueles compro-
missos assumidos na Rio 92 e a percepção de que há 
um esgotamento do modelo adotado pelos diversos 
países de utilização dos recursos naturais. Se toda a 
humanidade continuar neste caminho e nestes padrões 
de produção e de consumo, o planeta se tornará in-
sustentável. Apenas um planeta é incapaz de dotar a 
humanidade, com previsão populacional de 9 bilhões 
até 2050, com recursos naturais. Há uma crise ecológi-
ca, há uma crise econômica, há uma crise política, e a 
Rio+20 poderia se transformar na construção de novo 
paradigma para o desenvolvimento mundial.

Quero aqui manifestar minha primeira preocu-
pação em relação ao conceito de economia verde, a 
tentativa, no meu entendimento, de substituir o con-
ceito de desenvolvimento sustentável pelo conceito de 
economia verde. Parece-me que estamos valorizando 
demasiadamente o pressuposto econômico em detri-
mento dos pressupostos sociais e ambientais.

Há, também, uma preocupação de minha parte de 
que embutidos no conceito de economia verde possam 
estar alguns modelos tecnológicos, alguns modelos 
econômicos que os países desenvolvidos gostariam 
de impor aos países em desenvolvimento ou, ainda, 
barreiras não tarifárias que criariam dificuldades ao 
comércio e à exportação de produtos dos países em 
desenvolvimento para os países desenvolvidos.

Portanto, eu entendo que o primeiro desafio des-
se documento é conceituar adequadamente o que 

seria economia verde. Mas entendo que, como não 
implementamos as decisões da Rio 92, entendo que 
a prioridade da Rio+20 deve ser a de definir metas de 
implementação daqueles compromissos assumidos no 
Rio de Janeiro há vinte anos, os que chamamos de 
objetivos do desenvolvimento sustentável, que sejam 
objetivos muito práticos como, por exemplo, a redução 
de 70% para 60% da água utilizada na agricultura. A 
gente sabe que a agricultura é a maior consumidora 
de água. Hoje ela consome cerca de 70% da água do 
planeta. Nós temos condições, com mais tecnologia, 
com utilização mais eficiente, de reduzir em torno de 
60% a utilização da água pela agricultura. Isso é o que 
dizem os cientistas.

Nós temos que acabar com os subsídios dados 
pelos países ricos à sua agricultura, porque dificul-
tam o desenvolvimento da agricultura dos países em 
desenvolvimento e a incorporação de novas tecnolo-
gias, até, por exemplo, para utilização mais eficiente 
desses recurso natural, que é a água, porque isso tem 
um custo. É claro que, tendo dificuldade de competir 
com a agricultura ou com em a pecuária européia em 
função dos subsídios, haverá dificuldade de incorporar 
novas tecnologias em função de seus custos para a 
agricultura dos países em desenvolvimento.

Nós precisamos, pelo menos, dobrar, nos próxi-
mos anos, a matriz renovável no planeta. Hoje, cerca 
de 13% da matriz energética do planeta é de origem 
renovável, embora o Brasil tenha um percentual muito 
maior, quase 50%, mas nós temos de garantir que o 
planeta tenha metas de dobrar ou de atingir até 30% nos 
próximos vinte anos da utilização de energia renovável.

Temos que garantir, Senador Cristovam, como 
já foi definido pelo ONU, que definiu o acesso à água 
como um direito humano, que toda a população mun-
dial, nos próximos vinte anos, tenha acesso a água 
de qualidade. Temos de garantir metas de implemen-
tação de saneamento básico em todo o mundo, o que 
é fundamental para garantir a saúde das populações.

Portanto, entendo que o Brasil deve buscar a in-
clusão de metas concretas, objetivos concretos, de de-
senvolvimento sustentável nesse texto a ser assinado 
por Chefes de Estado e Chefes de Governo. 

A criação do Conselho de Desenvolvimento Sus-
tentável no âmbito da Organização das Nações Uni-
das é importante também. Temos que dar um status
importante a esse debate no âmbito da Organização 
das Nações Unidas, como também a transformação do 
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o 
Pnuma, numa agência da ONU. Nós temos a Organiza-
ção Internacional do Trabalho, temos a organização do 
turismo, da saúde, dos alimentos, nós precisamos ter 
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uma organização mundial para o meio ambiente, pela 
importância que esse tema tem e terá cada vez mais.

Temos que rever os padrões, os modelos de me-
dição do desenvolvimento. O Senador Cristovam tem 
batido nessa tecla, assim como o Senador Jorge Viana 
e diversos outros Senadores. Não dá mais para medir o 
desenvolvimento dos países pelo produto interno bruto. 
O produto interno bruto só mede o desenvolvimento 
econômico, e mede mal. Mede de forma distorcida, 
porque mede, igualmente, o desenvolvimento econô-
mico com qualidade e o desenvolvimento econômico 
sem qualidade. Ou seja, aqueles países que estão 
fazendo a guerra, que estão produzindo armamentos 
estão ampliando seu produto interno bruto, e isso não 
pode ser uma medida para medir adequadamente o 
desenvolvimento. Temos que incorporar conceitos so-
ciais, a preocupação social, a questão ambiental na 
medição do desenvolvimento de um país.

Concedo, com alegria, um aparte ao Senador 
Cristovam.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Senador Rodrigo, num momento em que o Senado 
fica tão perdido no foco de coisas importantes e ime-
diatas, é bom ouvir um discurso que traz esse debate 
aqui. Eu estou de acordo com todas as preocupações 
que o senhor traz. Eu só gostaria de avançar, como, 
aliás, o senhor tocou no final, que essa reunião deve-
ria ir além da economia verde e pensar no conceito 
de progresso que nós queremos. A economia verde se 
pergunta como crescer mais e com mais equilíbrio. Por 
que não se pergunta como melhorar o bem-estar da 
sociedade? Por que essa fixação de que a pergunta 
é como crescer mais na economia, e não como me-
lhorar mais a sociedade? E não há dúvida de que a 
sociedade pode melhorar mais sem necessidade de 
crescimentos maiores se você escolhe o que crescer, 
o que não crescer e até mesmo o que decrescer. Não 
tem como ter uma evolução sustentável sem reduzir 
a produção de alguns bens. Alguns bens têm que fi-
car superados até, outros têm que crescer mais. Mas 
a média do crescimento não deve ser o foco do nosso 
objetivo. Por isso, eu tenho insistido que a economia 
não tem de ser apenas verde; verde também, mas ela 
tem de ser vermelha, do social; ela tem de ser azul, 
do bem-estar; ela tem de ser branca, da paz. Não faz 
sentido que, cada vez que se produza uma arma, o PIB 
aumente e a gente ache que, por o PIB ter aumenta-
do, melhorou o bem-estar da sociedade. Não melhora 
o bem-estar aumentando o número de armas, mas é 
assim que aparece nessa visão puramente economi-
cista. Finalmente, eu creio que esses Chefes de Esta-
do não vão estar preparados, não por causa de cada 
um deles, mas porque não puseram seus grupos para 

trabalhar e, além disso, porque a política não permite 
o salto. Nós estamos falando de problemas planetá-
rios e a política é nacional; nós estamos falando de 
problemas de longo prazo e a política é da próxima 
eleição. Para o Presidente Obama, o mundo termina 
em novembro deste ano, com a sua eleição ou não 
como político. Como é que ele vai pensar em 2030, 
em 2040? Ele tem de pensar, amanhã, em como aten-
der os eleitores. Essa é a grande contradição. Cada 
um dos Chefes de Estados que vierem vai pensar no 
seu eleitor, na sua base, em como seu discurso vai 
repercutir lá. Lá, a minoria tem uma visão verde, a 
maioria tem uma visão consumista. Mas o que eu dis-
se que queria concluir, dizendo? É que as bases, os 
pilares – eu falei, há pouco, dos pilares da economia 
brasileira – da civilização ocidental são a democracia 
política, o crescimento econômico, a inovação cientí-
fica e tecnológica e o bem-estar. Isso funcionava bem, 
casados, um induzia o outro, no que chamam por aí 
de sinergia. Mas surgiram dois outros fatores que são 
um sistema financeiro independente, que nada tem a 
ver com economia, e os limites do meio ambiente. Isso 
destroçou o casamento daqueles quatro pilares que 
a gente tinha. Nós estamos com quatro pilares e uma 
construção que tem mais uns pântanos que precisam 
ser solidificados. E nós não estamos preparados para 
isso. Eu hoje sou pessimista em relação à Rio+20, 
porque nós, como políticos, não estamos prepara-
dos para dar respostas a essa crise civilizatória que 
o mundo atravessa. Não vai ser uma reunião perdida. 
De qualquer maneira, isso pode repercutir, mas creio 
que não vai ter o retorno que a gente deseja. Aí, te-
mos de assumir uma parte da responsabilidade. Nós, 
brasileiros, especialmente o Governo brasileiro, não 
estamos levando um discurso enfático que começasse 
pela frase: “A humanidade está ameaçada”. Tinha de 
começar por aí. Mesmo que, no fim, os diplomatas não 
conseguissem transformar isso em um documento, em 
um programa, em um acordo, ficava o discurso ético 
da busca de um novo modelo civilizatório. 

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF) – Muito obrigado, Senador Cristovam. Peço a 
sua autorização para incorporar o seu aparte ao meu 
discurso pela qualidade das considerações que V. Exª 
faz e pelo que V. Exª representa nesse debate, como 
um político inovador, um político moderno e um políti-
co que, ao longo do último ano, como Presidente das 
duas Subcomissões que tratam da Rio+20, tanto no 
âmbito da Comissão de Relações Exteriores como no 
âmbito da Comissão de Meio Ambiente, vem lideran-
do o debate. Realmente, V. Exª tem razão e traz uma 
preocupação importante.
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Eu quero registrar, Senador Cristovam, que não 
apenas acho que a Rio+20 não será perdida, como 
também não considero que a Rio+20 será um fracas-
so. Entendo que nós poderemos perder uma oportu-
nidade de avançar muito mais na construção de um 
novo modelo de desenvolvimento, mas entendo que 
a participação da sociedade civil mundial – há a ex-
pectativa da presença de mais de 50, 60 mil presentes 
na Rio+20 – fará a diferença, porque empurrará, obri-
gará os Chefes de Estado, os chefes de nação e os 
chefes de governo a caminharem numa direção mais 
avançada, com passos mais acelerados, no sentido da 
construção de uma nova ordem mundial.

Considero extremamente positivo que, além dos 
Chefes de Estado e dos chefes de governo, também 
estejam se reunindo, durante a Rio+20, num congresso 
mundial, juízes e procuradores e, numa cúpula mun-
dial de legisladores, parlamentares de todo o mundo 
para discutirem a causa do desenvolvimento susten-
tável. Já há a presença confirmada de 38 presidentes 
de parlamentos nacionais no encontro que deverá 
discutir como podemos contribuir para que os parla-
mentos nacionais criem estruturas de fiscalização e de 
acompanhamento das decisões e de implementação 
das decisões tomadas nas convenções internacionais; 
como construir plataformas interativas para trocar expe-
riências sobre as melhores práticas legislativas pelos 
países; e como absorver o conceito de capital natural 
nas políticas econômicas, ou seja, como valorar as 
questões ambientais numa nova economia.

São temas complexos, mas importantes, porque 
entendemos que uma das falhas que talvez tenha con-
tribuído, de certa forma, para a não implementação 
das decisões tomadas há 20 anos, na Rio-92, tenha 
sido exatamente a falta, a ausência desses atores à 
época: os parlamentos, os juízos e os procuradores.

Mas eu entendo que a Rio+20 também deve 
buscar construir uma pauta de convergência nacional, 
uma nova agenda para o Brasil. E aí eu levantaria aqui 
sete pontos da maior importância para o Brasil. O pri-
meiro é a questão das águas. O Brasil é um País rico 
em águas. Temos 12% da água do Planeta. Esse é um 
bem precioso para a promoção do desenvolvimento, 
para a promoção da qualidade de vida, para a indústria, 
para a agricultura, para o entretenimento, para o lazer. 

Nós precisamos ter uma nova postura em relação 
à questão da água. Precisamos implementar efetiva-
mente a Lei 9.433, nossa lei de recursos hídricos, que 
define a bacia hidrografia como a unidade de planeja-
mento. Precisamos empoderar os comitês de bacias 
hidrográficas, que funcionam como parlamentos da 
sociedade, resolvendo conflitos pelo uso da água, pro-
pondo ações de preservação das bacias hidrográficas. 

Precisamos garantir recursos para o financiamento de 
um fundo de pagamento por serviços ambientais que 
permitam a recuperação das nossas nascentes, a recu-
peração das nossas áreas de preservação permanente 
ripárias. E temos uma grande oportunidade aí, com o 
encerramento de algumas concessões de empresas 
de energia elétrica, de geração, de transmissão, de 
distribuição, de fazer com que um percentual do que 
será possível reduzir nas tarifas de energia elétrica 
possa ser utilizado para a constituição desse fundo.

Temos uma pauta, uma agenda comum, que é 
a agenda dos alimentos. Para um país que tem uma 
agricultura pujante como o nosso e que representa 
quase um terço da economia brasileira, da geração de 
empregos na economia brasileira, nós não podemos 
ter a nossa agricultura, suas sementes dependendo 
de sete, oito, nove, dez grandes corporações interna-
cionais como Monsanto, Cargill, Bunge. É importante o 
Brasil desenvolver tecnologia para as nossas sementes 
em associações da iniciativa privada nacional com a 
Embrapa. Nós não podemos ter uma agricultura de-
pendente de insumos importados em grande escala. 
Em toda fórmula com nitrogênio, fósforo e potássio, 
nós dependemos de mais de 80% de importação de 
outros países. Precisamos desenvolver a capacidade 
de produzir outros insumos agrícolas, insumos não 
químicos, insumos orgânicos que possam promover 
o desenvolvimento da agricultura brasileira.

Do ponto de vista da questão energética, nós 
temos o pré-sal, temos um outro pré-sal verde, pré-
-sal sustentável, que é a possibilidade de expansão da 
nossa agroenergia. Temos a nossa vocação eólica, a 
nossa vocação solar, a nossa vocação hidrelétrica e 
temos que construir um pacto nacional sobre a melhor 
utilização desses recursos, garantindo, por exemplo, 
que o excedente da utilização do petróleo do pré-sal, 
já que nos próximos 50 anos a humanidade ainda vai 
consumir em grande parte energia de origem fóssil, 
seja utilizado para assegurar qualidade na educação 
brasileira, para garantir um salto na capacidade de ino-
vação tecnológica do nosso País, no aprofundamento 
do conhecimento sobre novas energias renováveis, 
sobre a descoberta de novas energias renováveis. E 
o Brasil precisa construir um pacto sobre a questão 
energética. Precisamos garantir que a expansão da 
agroenergia se dê de uma forma adequada, através 
de zoneamento ecológico econômico, priorizando a 
expansão sobre áreas de pastagens degradadas, sem 
precisar avançar sobre novos biomas.

O quarto tema que proponho dentro dessa conver-
gência nacional é o uso da nossa biodiversidade. Nós 
sempre tratamos a biodiversidade como riqueza para 
o futuro. Devemos transformar a biodiversidade numa 
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riqueza do presente. Para isso precisamos conhecê-
-la, precisamos preservá-la, precisamos saber utilizá-la 
sustentavelmente, seja para a produção de fármacos, 
para a produção de cosméticos, para a produção de 
alimentos funcionais, de novos materiais. Enfim, temos 
um rol de possibilidades imenso. Para isso precisamos 
preservar a nossa biodiversidade.

O Congresso Nacional está localizado no bioma 
cerrado, em que 50% já foram convertidos, antropi-
zados, desmatados. E é um dos maiores laboratórios 
de genes do mundo. Num ambiente de mudanças cli-
máticas, de aquecimento global, está no gene dessas 
plantas, que são adaptadas, há milhões de anos, a 
grandes períodos de estiagem, a grandes mudanças 
de temperatura, a constituição de uma agricultura pro-
dutiva, de uma agricultura de milho, de feijão, de arroz, 
de soja, de sorgo adaptada a mudanças climáticas, ao 
aquecimento da temperatura.

Outro ponto de convergência é o aprofundamen-
to da democracia brasileira. O diferencial do Brasil em 
relação a muitos países neste momento é que conse-
guimos aliar, nos últimos anos, crescimento econômi-
co, redução da pobreza, redução das desigualdades 
sociais, redução do desmatamento num ambiente de 
democracia. E precisamos consolidar e aprofundar a 
democracia no nosso País.

Para que tudo isso seja possível, nós precisa-
mos, Senador Cristovam, dar efetivamente um salto 
de qualidade na educação brasileira, para que tenha-
mos cada vez mais consciência, que influenciará em 
tudo, na melhor escolha e maior qualidade da repre-
sentação política, uma base maior de recrutamento de 
talentos para a inovação tecnológica, para os nossos 
futuros engenheiros, nossos futuros cientistas, que 
poderão agregar valor à produção industrial brasileira 
e investimentos regulares e significativos em inovação 
tecnológica.

O Brasil precisa, definitivamente, dar um salto 
no que se refere à produção de conhecimento e de 
novas tecnologias. 

Apenas para dar um exemplo. Hoje, nessa dis-
cussão do Código Florestal, dados interessantes foram 
trazidos – por várias vezes, utilizei esses dados e a 
Senadora Ana Amélia também –, dados da Embrapa, 
mostrando que, nos últimos 30 anos, o Brasil ampliou 
a sua área plantada em 48% e a sua produção em 
268%, mostrando o que pode fazer a inovação tecno-
lógica, que essa é a forma mais eficiente, mais inteli-
gente de ampliar a produção sem precisar pressionar 
novos biomas preservados.

Vivemos em um País com 200 milhões de hec-
tares utilizados pela pecuária, uma atividade de bai-
xíssima produtividade, de um animal por hectare. Se 

conseguíssemos dobrar a produtividade da pecuária 
brasileira em 10, 20 anos, mantendo o mesmo rebanho, 
estaríamos liberando 100 milhões de hectares, que 
poderiam ser utilizados para a produção de alimentos, 
de agroenergia, para aumentar a capacidade produti-
va brasileira, sem precisar avançar em novos biomas.

Para dar um exemplo, lembro a importância da 
agenda de inovação tecnológica para dotar a Embra-
pa, as universidades federais, as organizações esta-
duais de pesquisa, as organizações de extensão rural, 
constituindo um verdadeiro sistema nacional de pes-
quisa agropecuária, em que a Embrapa desenvolveria 
tecnologias, as maiores tecnologias, as organizações 
estaduais de pesquisa as adaptaria às realidades lo-
cais, as universidades desenvolveriam as pesquisas 
básicas, as Ematers fariam o trabalho de extensão 
técnica, tecnológica e de assistência. 

Enfim, são agendas de interesse nacional, não de 
grupo específico. Agendas que podem contribuir para 
um salto de qualidade no desenvolvimento brasileiro.

Espero que tenhamos esse legado da Rio+20 para 
que, de forma serena, honesta, tranquila, mas bastante 
profunda, possamos nos debruçar sobre esses temas, 
temas que constituirão uma agenda do futuro brasileira 
para construir convergências nacionais, convergências 
que permitam um novo patamar de desenvolvimento 
e de distribuição do desenvolvimento brasileiro para o 
conjunto da nossa população.

Essa é a minha expectativa, Srª Presidenta, e 
agradeço pelo tempo disponibilizado.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Senador Rodrigo Rollemberg, Presidente da 
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 
e Fiscalização, V. Exª lembra bem que nós tivemos 
não só a representação e a responsabilidade de sede 
da Rio+20, mas, também, de formatar uma proposta 
que o mundo civilizado acolha, e o Itamaraty terá to-
das as condições técnicas e diplomáticas para criar 
essas condições.

Também cumprimento V. Exª para mostrar essa 
relevância que é a nossa Embrapa – nossa porque é 
um patrimônio brasileiro. V. Exª usou os dados que o 
próprio Pedro Arraes usou quando esteve debatendo 
o Código Florestal. Eu tenho um último dado, que foi 
usado até pelo ex-Ministro Roberto Rodrigues, num ar-
tigo ao jornal O Estado de S. Paulo, em que ele mostra 
que, de 1999 a 2010, houve um aumento da produção 
de alimentos em 173%, enquanto a área cultivada au-
mentou apenas 33%. Isso dá a dimensão exata do que 
significou a tecnologia no aumento da produtividade.

Concordo plenamente com V. Exª que precisamos 
nacionalizar o máximo possível. Se nós temos medica-
mentos genéricos, por que não temos genéricos para 
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os defensivos agrícolas, por exemplo? Ou também in-
troduzir novos avanços da Embrapa por meio de mais 
pesquisas, tema que o Senador Cristovam Buarque é 
permanentemente cobrador. Há pouco usou a tribuna 
para, da mesma forma, fazer esse apelo para que te-
nhamos, no foco do desenvolvimento econômico bra-
sileiro, essas questões de sustentabilidade, de bem-
-estar e de também agregar agora a economia criativa, 
que é uma nova forma de preservar o meio ambiente, 
o folclore, a cultura, a educação como insumos funda-
mentais de um País tão rico como o nosso.

Parabéns, Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 

DF) – Muito obrigado, Senadora Ana Amélia, agradeço 
as palavras de V. Exª e concordo, quero aqui, também, 
dizer que a incorporação do conceito de economia cria-
tiva na construção desse novo modelo de desenvolvi-
mento é fundamental, respeitando, da mesma forma 
que defendemos a diversidade biológica que temos 
no mundo, nós temos que também defender a nossa 
diversidade cultural. E nós somos um País privilegiado 
nesse sentido, porque temos aqui a manifestação de 
diversas culturas, um País que tem uma diversidade 
cultural imensa, e isso é fundamental para desenvolver 
a indústria criativa, é fundamental para desenvolver o 
nosso turismo e nós devemos saber utilizar isso com 
respeito e com muita inteligência.

Agradeço a V. Exª.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Obrigada Senador Rodrigo Rollemberg.
Não há mais oradores inscritos.
Porém, eu gostaria de deixar uma mensagem 

porque sou usuária da rede social Twitter e também 
do Facebook. Pelo Twitter, no endereço @muitojusto, 
recebi um post no Twitter com um matéria da rádio Es-
tadão, que nós temos tratado aqui há bastante tempo, 
da repórter Camila Tuchlinski. A matéria informa que 
as pessoas precisam estar na fila às 3 horas da ma-
drugada para pegar uma ficha para atendimento pela 
Defensoria Pública da União, no Estado de São Pau-
lo. Mesmo assim, em muitos casos, não conseguem 
essa ficha.

A advocacia, como se sabe, é para atender as 
pessoas necessitadas, aquelas que não podem pagar 
um advogado para a sua defesa, em demandas, em 
geral, com o Poder Público.

São distribuídas somente 110 fichas por dia, e 
cerca de 200 pessoas são obrigadas a voltar para casa. 
Isso tendo chegado ali na fila às 3 horas da madruga-
da. Faltam profissionais para atender a população, e 
os defensores públicos reclamam que a maior parte 
dos processos está sendo arquivada.

A Defensoria Pública da União em São Paulo 
denuncia que corre risco de fechar as portas em me-
nos de um mês.

A denúncia foi feita na Rádio pelo presidente de 
Associação Nacional dos Defensores Públicos Fede-
ral, Gabriel Faria Oliveira:

– defensores trabalham até 22 horas; 
processos ficam com prazo vencido.

– defensores reclamam que processos 
prescrevem, pois não conseguem atender a 
grande demanda.

Gabriel Faria Oliveira disse: “A Defensoria não re-
cebe verba suficiente do Governo Federal, e a União é 
a principal ré na maioria dos processos: auxílio-doença, 
que é contra o INSS; regularização de financiamento 
imobiliário, contra a Caixa Econômica Federal; isso 
sem falar nos precatórios”.

Portanto, deixo aqui este alerta para que a Minis-
tra do Planejamento, Miriam Belchior, assim como já 
fizemos na tribuna em tantas oportunidades, proceda 
à convocação de mais de 170 concursados aprovados 
para a Defensoria Pública da União, para evitar que a 
população que mais precisa fique desassistida dessa 
defesa tão necessária que o Poder Público deve prover.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Os Srs. Senadores Cyro Miranda, Aloysio Nunes 
Ferreira, Alvaro Dias, Mário Couto, Flexa Ribeiro e Cí-
cero Lucena 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. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB–GO – Sem

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna, neste momento para fazer 
da matéria intitulada “Ação contra Mantega será ana-
lisada por Procuradoria”, publicada pelo jornal Folha 
de S.Paulo de 03 de abril de 2012.

A matéria destaca que oposição acusa petista de 
omissão em caso que envolveu suspeita sobre então 
dirigente da Casa da Moeda.

Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima 
citada seja considerada parte integrante deste pro-
nunciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR CYRO MIRANDA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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Ação contra Mantega será analisada 
por Procuradoria

Publicado no jornal Folha de S.Paulo – 03/04/12

Atendendo a pedido do ministro, 
STF barrou inquérito em instância inferior

Oposição acusa petista de omissão 
em caso que envolveu suspeita sobre en-
tão dirigente da Casa da Moeda

Em meio a uma confusão jurídica, a investigação 
sobre atuação do ministro Guido Mantega (Fazenda) 
no caso das suspeitas de irregularidades na Casa da 
Moeda foi anunciada e suspensa ontem.

Como a Folha revelou em fevereiro, Mantega 
manteve o economista Luiz Felipe Denucci Martins no 
cargo de presidente mesmo depois de ter sido infor-
mado de possível corrupção no órgão.

A apuração havia sido anunciada pela Procura-
doria da República no Distrito Federal no fim da tarde, 
mas ela ignorava a existência de uma decisão provisó-
ria do Supremo Tribunal Federal que mantinha o caso 
no gabinete do procurador-geral da República – uma 
instância superior do Ministério Público.

A liminar no STF foi concedida pelo ministro Luiz 
Fux no dia 22, mas não havia sido divulgada.

O pedido de investigação contra Mantega foi en-
caminhado pela oposição -que o acusa de omissão 
no caso– ao procurador-geral, Roberto Gurgel, que o 
direcionou à Procuradoria no DF no dia 16.

Ele entendeu que, por se tratar de suspeita de impro-
bidade, o caso deveria ser tratado na primeira instância.

Isso porque o foro privilegiado diz respeito à 
área criminal.

A decisão de Fux, porém, seguiu outras do STF 
segundo as quais nos caos de improbidade relativos 
a pessoas com foro privilegiado a suspeita é criminal 
e não cível.

O tema é polêmico e ainda será analisado pelo 
tribunal.

O procurador do DF Júlio Carlos Schwonke ha-
via baixado portaria instaurando a apuração no dia 27, 
sendo que ela só foi divulgada ontem. No começo da 
noite, a Procuradoria apontou a confusão, alegando 
que Schwonke não sabia da liminar do STF.

Agora, o caso volta para análise do procurador-
-geral. A decisão do STF se deu após pedido da Ad-
vocacia-Geral da União e de Mantega, para quem a 
investigação tem que correr na instância superior.
SUSPEITAS

Entre 2010 e o final do ano passado, Mantega 
e seu gabinete receberam diversos avisos sobre sus-

peitas na Casa da Moeda, entre eles ao menos um 
ofício, do PTB.

Segundo o ministro, não havia consistência nas 
acusações contra Denucci.

O ministro, em audiência no Senado há duas se-
manas, confirmou que só decidiu afastar o subordinado, 
no final de janeiro, após ter recebido informações de 
que a Folha estava finalizando reportagem sobre o caso.

As suspeitas contra Denucci envolvem um con-
junto de documentos de uma operadora financeira em 
Londres apontando que, entre 2009 e 2011, offshores 
em nome dele e de sua família movimentaram cerca 
de R$ 50 milhões em contas no exterior.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna, neste 
momento, para fazer o registro do artigo de autoria do 
juiz assessor da presidência do Tribunal de Justiça de 
São Paulo Rodrigo Capez, intitulado: “Pinheirinho: ide-
ologia e fatos”, publicado pelo jornal Folha de S.Paulo,
em sua edição de 29 de fevereiro de 2012.

Segundo o autor, o Pinheirinho evidenciou a sub-
missão de moradores a interesses ideológicos menos 
nobres do que o justo direito ao lar. 

Sr. Presidente, requeiro que o artigo acima ci-
tado seja considerado parte integrante deste pronun-
ciamento, para que passe a constar dos Anais do Se-
nado Federal.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ALOYSIO NUNES FERREIRA 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

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

‘Pinheirinho: ideologia e fatos’

Folha de S. Paulo

Rodrigo Capez
O Pinheirinho evidenciou a submissão de mora-

dores a interesses ideológicos menos nobres do que 
o justo direito ao lar.

A Constituição prevê o direito à moradia e tam-
bém o direito à propriedade. O imóvel, em um Estado 
democrático de Direito, só pode ser desapropriado 
mediante indenização prévia e justa, observado o de-
vido processo legal.

Ele não pode ser arrancado do proprietário, seja 
quem for, para se transformar em moradia para tercei-
ros. Ele deve cumprir a sua função social, mas, com a 
falência, o falido perde a sua administração. Em 2004, 
quando a área foi invadida por pessoas ligadas ao 
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PSTU, o juízo da falência (18ª Vara Cível de São Pau-
lo) ordenou a desocupação. Um juiz de São José dos 
Campos suspendeu a ordem sem ter poderes e soli-
citou ao presidente da República, ao governador e ao 
prefeito a desapropriação. Desde 2004, nada foi feito.

A possessória foi remetida em definitivo a São 
José dos Campos e, após recursos, em outubro de 
2011, foi ordenada a desocupação.

O Pinheirinho vale R$ 500 milhões. Fora gastos 
com infraestrutura e moradias. Como é muito caro, 
União, Estado e município não o desapropriaram. Nin-
guém quis pagar a conta. Só discursar.

A União não interveio no processo nem indicou 
recursos. Foi apresentado um protocolo de intenções 
do Ministério das Cidades para regularizar a área. In-
tenções fluidas, não interesse jurídico. Nada se regu-
lariza sem verba. A juíza tentou acordos. A empresa 
construiria imóveis em outro local. Os líderes recusa-
ram. Queriam confronto: tinham os próprios interesses 
a defender.

A Justiça Federal, com base em inepto pedido de 
associação (a União jazia inerte), pretendeu paralisar 
a reintegração. Só o Superior Tribunal de Justiça po-
deria fazê-lo. O Tribunal de Justiça não reconheceu a 
teratológica ordem federal. Seu presidente, o desem-
bargador Ivan Sartori, recebeu parlamentares do PT e 
PSOL para buscar solução. Conversamos longamente. 
Nada de concreto apresentaram.

O juiz da falência, no dia 18 de janeiro, não sus-
pendeu a desocupação. Nem poderia: falência e pos-
sessória são processos distintos. Sugeriu à magistrada 
que o fizesse, sem êxito. O que se faria em 15 dias, sem 
desapropriação? Alertei o senador Eduardo Suplicy e 
o deputado Ivan Valente, que preferiram acreditar no 
que lhes era conveniente.

O planejamento evitou mortos e feridos graves 
pela PM. Frustrou quem pretendia explorar politicamen-
te cadáveres. Diante do confronto estimulado pelos 
líderes, foi preciso retirar os ocupantes, que voltaram 
para reaver pertences, e encaminhá-los para abrigos 
e programas sociais.

Encaminhar quem precisava. Havia invasor com 
cinco alqueires de área e outros que só exploravam, 
mediante taxa e aluguel, pobres moradores. Há havia 
um ponto de drogas na região, cracolândia. Ninguém 
compactua com abuso policial. Nem com a cobrança 
de taxas pelos líderes, incitação à violência ou falsas 
notícias de mortos para desqualificar a ação.

O caso nos sensibilizou. Nós, juízes, lidamos com 
os mais profundos dramas. Em um despejo por falta 
de pagamento, porque é direito do locador reaver seu 
imóvel, o locatário não terá para onde ir. Ao condenar-

mos alguém à prisão, sua família ficará ao desamparo. 
Podemos descumprir a lei por esses motivos?

Dias antes da operação, sugeri ao juiz da falên-
cia que parte do Pinheirinho fosse usada para quitar 
créditos federais contra a falida. Falava-se em dezenas 
de milhões. Checamos: só havia um crédito de R$ 311 
mil. Não assentaria ninguém.

Esse processo estava parado há cinco anos por 
inércia da União! Pedi ao senador Suplicy que o ad-
vogado-geral da União levantasse todos os créditos 
federais e me ligasse com urgência. Até hoje aguardo 
a ligação

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna, neste momento, para 
fazer o registro da matéria intitulada, “PF: Agnelo te-
ria tentado encontro com Cachoeira”, publicada pelo 
jornal O Globo, em sua edição de 12 de abril de 2012.

A matéria destaca que para a Polícia Federal, o 
governador do Distrito Federal teria tentado negociar 
um encontro com o bicheiro Carlinhos Cachoeira.

Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima 
citada seja considerada parte integrante deste pro-
nunciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

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

PF: Agnelo teria tentado 
encontro com Cachoeira

O Globo – 12/04/2012

Para Polícia Federal, governador do Distrito Federal 
seria o “01” citado em diálogo gravado 

entre Dadá e o bicheiro
O governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz 

(PT), teria tentado negociar um encontro com o bicheiro 
Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira. Refe-
rências à intermediação da reunião entre o bicheiro e o 
governador aparecem num relatório da Polícia Federal 
sobre a organização de Cachoeira, conforme trechos 
do documento divulgado ontem pelo “Jornal Nacional”, 
da TV Globo. O bicheiro é acusado de chefiar a explo-
ração ilegal de máquinas caça-níqueis, bicho e outras 
atividades ilegais em Goiás e no Distrito Federal. Pelo 
documento da polícia, o governador seria tratado pelo 
grupo de Cachoeira como o “01”.
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As informações sobre o encontro entre Cachoeira 
e o 01 aparecem numa conversa entre o bicheiro e o 
sargento da reserva da Aeronáutica Idalberto Matias, 
o Dadá. No diálogo, interceptado em 16 de junho do 
ano passado, Dadá diz a Cachoeira que o “01” que-
ria falar com ele. Dadá afirma que o recado teria sido 
repassado por João Carlos Feitoza Zunga, ex-subse-
cretário de Esporte.

– O Zunga me ligou aqui, está querendo falar 
com você, porque o chefe dele lá, o 01, está queren-
do... quer falar com você – diz Dadá.

– Vou falar com ele – confirma Cachoeira.
Os dois não dizem quem seria o 01. Mas relatório 

da PF indica sobre quem os dois estariam confabu-
lando. “Dadá diz que Zunga ligou e que o 01, Magrão 
(dá a entender que é Agnelo Queiroz), quer falar com 
Carlinhos”, diz o documento divulgado pelo “Jornal Na-
cional”. O texto faz parte do relatório encaminhado ao 
Supremo Tribunal Federal (STF) pelo procurador-geral 
da República, Roberto Gurgel, há duas semanas. A 
partir das informações, o ministro Ricardo Lewandowski 
decidiu abrir inquérito contra o senador Demóstenes 
Torres (sem partido-GO) e outros políticos.

O relatório mostra ainda que outros integrantes 
da organização de Cachoeira negociaram pagamento 
semanal de propina a Zunga. Uma das referências ao 
suborno aparece numa conversa de fevereiro do ano 
passado, entre Rosalvo Simprini Cruz, um dos conta-
dores da organização de Cachoeira, e José Olímpio 
Queiroga, outro sócio nos negócios de Cachoeira.

– Deixa eu te falar, tu ligou pro Zunga? – pergun-
ta José Olímpio.

Rosalvo diz que sim. Olímpio o parabeniza pela 
iniciativa e quer saber se está tudo certo.

– Tá. Não sei se ele gostou muito do valor. Falei 
: “ah, eu tenho aqui o negócio pra você, dois e meio” 
– relata Rosalvo.

Olímpio acrescenta que o pagamento é siste-
mático.

– Mas é toda semana, fala pra ele que é toda 
semana – diz Olímpio.

Agnelo Queiroz negou que tenha pedido qualquer 
encontro com Cachoeira. Segundo ele, as denúncias 
seriam uma tentativa de envolver o PT no escândalo 
dos caça-níqueis de Cachoeira.

– Isso é uma fantasia. Não tenho ligação nenhuma. 
É mais uma tentativa frustrada de envolver meu gover-
no – disse o governador em entrevista no fim da tarde.

Procurado pelo GLOBO, Zunga não foi localizado.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
fazer o registro da matéria intitulada, “Gravações da 
polícia indicam pagamento de propina no DF”, publi-
cada pelo jornal Folha de S.Paulo em sua edição de 
12 de abril de 2012.

A matéria destaca que diálogos interceptados 
pela Polícia Federal sugerem que a construtora Delta 
pagou propina para receber pagamentos por serviços 
prestados ao governo do Distrito Federal.

Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima 
citada seja considerada parte integrante deste pro-
nunciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MÁRIO COUTO EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO. 

(Inserido nos termos do art. art. 210, in-
ciso I, §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
fazer o registro da matéria intitulada “O amigo das 
ONGs no Planalto”, publicada pela revista Época de 
30 de janeiro de 2012.

A matéria destaca que o Instituto de Tecnologia 
Social (ITS), criado em 2001 pela ex-deputada federal 
Irma Passoni, do PT de São Paulo e apadrinhado pelo 
ministro Gilberto Carvalho, entrou na mira do Ministé-
rio da Ciência e Tecnologia por falta de prestação de 
contas de R$ 1,5 milhão. 

Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima 
citada seja considerada parte integrante deste pro-
nunciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO. 

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

O amigo das ONGs no Planalto
Instituto de petista, apadrinhado pelo ministro 
Gilberto Carvalho, entra na mira do Ministério 
da Ciência e Tecnologia por falta de prestação 

de contas de R$ 1,5 milhão

Murilo Ramos

AÇÃO ENTRE COMPADRES

O ministro Gilberto Carvalho (no alto, 
sentado, de terno) compareceu à posse de 
Joe Valle (de pé, de terno) em cargo do gover-
no José Roberto Arruda (no centro, de caneta 
na mão). A ONG de Irma Passoni (acima, no 
canto esquerdo) recebeu recursos liberados 
por Valle. Ambos são amigos de Carvalho 

Em meio à reforma ministerial iniciada na sema-
na passada, o governo da presidente Dilma Rousseff 
anunciou a criação da Secretaria de Gestão Pública, 
vinculada ao Ministério do Planejamento. O objetivo 
da nova secretaria é tornar a administração pública 
federal mais eficiente e combater o desperdício de re-
cursos. Os focos da nova secretaria ainda não estão 
bem delineados, mas, para cumprir sua incumbência, 
ela bem que poderia se dedicar a aprimorar os con-
vênios entre governo e ONGs – um ralo de dinheiro 
público (leia mais).

Na constelação de milhares de ONGs que pres-
tam serviço ao governo, uma tem brilhado com inten-

sidade: o Instituto de Tecnologia Social (ITS), criado 
em 2001 pela ex-deputada federal Irma Passoni, do 
PT de São Paulo, com a vaga missão de “promover 
a geração, o desenvolvimento e o aproveitamento de 
tecnologias voltadas para o interesse social e reunir as 
condições de mobilização do conhecimento, a fim de 
que se atendam às demandas da população”. Desde 
que o PT chegou ao Palácio do Planalto, o ITS obteve 
mais de R$ 14 milhões em verbas de convênios, o que 
o tornou uma das ONGs com melhor trânsito na Espla-
nada dos Ministérios. Uma das razões do sucesso do 
ITS é que ele conta com as bênçãos de um padrinho 
forte: Gilberto Carvalho, ministro da Secretaria-Geral 
da Presidência e ex-chefe de gabinete do presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva. Carvalho, ex-seminarista da 
Igreja Católica, é amigo de Irma Passoni, ex-freira, 
desde a fundação do PT, em 1980.

Uma das especialidades do ITS é a área de 
ciência e tecnologia. A ONG celebrou nove convê-
nios com o Ministério da Ciência e Tecnologia, com 
valores superiores a R$ 6 milhões. ÉPOCA apurou 
que Carvalho exerceu uma influência decisiva para 
o ministério abrir as portas para a ONG de Passoni. 
Quem fez as honras da casa foi outro amigo do mi-
nistro, Joe Valle, ex-secretário de Inclusão Social do 
ministério, atualmente deputado distrital pelo PSB em 
Brasília. Como secretário, Valle era o responsável por 
aprovar os projetos do ITS. Dono de uma chácara de 
3 hectares próxima ao Distrito Federal, Carvalho se 
aproximou de Valle por causa do interesse de ambos 
pela agricultura orgânica (engenheiro florestal, Valle é 
dono de uma propriedade especializada em produtos 
orgânicos). No final de 2009, quando Valle deixou o 
Ministério da Ciência e Tecnologia para assumir, por 
um breve período, a presidência da Emater, órgão de 
apoio a produtores rurais do governo do Distrito Fe-
deral, Carvalho fez questão de prestigiar a posse do 
amigo. Na ocasião, o petista Carvalho sentou-se ao 
lado de personagens do barulho da política brasiliense, 
como o ex-governador José Roberto Arruda e o ex-
-vice-governador Paulo Octavio, ambos então filiados 
ao DEM. Dois dias depois da posse, foi deflagrada a 
Operação Caixa de Pandora, que implodiu o governo 
Arruda. Após o escândalo, Valle voltou a seu cargo 
na Ciência e Tecnologia graças ao apoio de Carvalho.

Um dos convênios do ITS patrocinados pela du-
pla Carvalho-Valle entrou agora na mira dos órgãos 
de controle interno do governo. Na semana passada, 
o ordenador de despesas do Ministério da Ciência e 
Tecnologia, Humberto Schloegl, encaminhou um ofício 
a Irma Passoni em que cobra a relação de pagamen-
tos, notas fiscais, extratos bancários e regulamento 
para a realização das contratações do ITS num con-
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vênio de R$ 1,5 milhão. A parceria foi feita a propósi-
to do desenvolvimento de projetos em comunidades 
carentes no Distrito Federal. Apesar de o convênio ter 
sido finalizado em agosto de 2009, nenhum desses 
documentos fora apresentado até a semana passada. 
Se não encaminhar os documentos exigidos em dez 
dias, Irma Passoni poderá ser inscrita num cadastro 
de devedores do governo federal. O ministério só to-
mou essa iniciativa dois dias depois de ÉPOCA ter 
solicitado acesso à prestação de contas do convênio.

O convênio com a ONG de Passoni terminou em 
2009, mas o uso do dinheiro ainda não foi comprovado 

Várias particularidades chamaram a atenção para 
o convênio, como o repentino interesse do ITS, nor-
malmente concentrado em São Paulo, pela periferia de 
Brasília. Algumas atividades que teriam sido promo-
vidas pela ONG também causam estranheza. Numa 
delas, o ITS teria promovido a leitura e discussão da 
célebre “Carta de Achamento do Brasil”, de Pero Vaz 
de Caminha, o escrivão do navegador Pedro Álvares 
Cabral na viagem do Descobrimento do Brasil. Outra 
iniciativa do ITS teria sido estimular o debate sobre a 
“arqueologia dos movimentos sociais”. A conclusão do 
ITS sobre o assunto foi: “Os problemas atuais estão 
referenciais (sic) em processos históricos não resolvi-
dos na formação socioeconômica brasileira”. Em nota, 
o ITS disse ter enviado todos os documentos previstos 
na prestação de contas e que está à disposição para 
esclarecimentos.

As ligações de Carvalho com Valle são parte de 
uma denúncia protocolada na Procuradoria-Geral da 
República (PGR) em 2010. Outro implicado na denún-
cia é o senador Rodrigo Rollemberg (PSB-DF), acu-
sado de favorecer amigos e parentes com emendas 
parlamentares. A PGR investiga o caso. Rollemberg 
nega as acusações. Diz que são decorrentes de briga 
interna do PSB. “O procurador-geral vai concluir que as 
denúncias não procedem.” Rollemberg foi o antecessor 
de Valle na Secretaria de Inclusão Social.

O documento, a que ÉPOCA teve acesso, acusa 
Valle de ter atuado no Ministério da Ciência e Tecno-
logia como um agente teleguiado de Carvalho. Tanto 
Valle quanto o ministro negam tal interferência. Carva-
lho diz que a decisão sobre convênios com ONGs “é 
responsabilidade dos ministros e autoridades de cada 
órgão”. Questionado por ÉPOCA, Carvalho reconhe-
ceu, porém, que tomou a iniciativa de apresentar a 
Valle outra ONG: a Harpia Harpyia, dirigida pelo bispo 
emérito de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, dom 
Mauro Morelli.Segundo Carvalho, para “solicitar-lhe 
que dom Mauro fosse atendido dentro das normas e 
critérios daquela secretaria”. A Harpia, dedicada ao 
combate à fome, recebe recursos de convênios do 

Ministério da Ciência e Tecnologia com prefeituras e 
universidades públicas. O melhor seria se as ONGs dos 
amigos de Carvalho conseguissem dinheiro apenas 
por sua competência e eficiência, sem a necessidade 
dos pistolões do Planalto.

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer 
o registro da matéria intitulada, “Venda de lanchas ao 
governo não seguiu exigências, diz TCU”, publicada 
pelo jornal Folha de S.Paulo em sua edição de 31 de 
março de 2012.

A matéria destaca que empresa que ganhou con-
corrência do Ministério da Pesca em 2008 havia cons-
truído apenas uma embarcação, e o mínimo eram três.

Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima 
citada seja considerada parte integrante deste pro-
nunciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR CÍCERO LUCENA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO. 

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

Venda de lanchas ao governo 
não seguiu exigências, diz TCU

Folha de S. Paulo 

Empresa que ganhou concorrência do Ministério 
da Pesca em 2008 havia construído 
só 1 embarcação; mínimo eram 3

Depois de vencer a disputa, empre-
sário doou R$ 150 mil ao PT, que ajudou a 
financiar a campanha de Ideli

Uma empresa que vendeu, em 2008 e 2009, um 
total de 28 lanchas ao Ministério da Pesca, no valor de 
R$ 31 milhões, havia feito apenas uma lancha e esta-
va construindo a segunda quando venceu a primeira 
licitação para fornecer as embarcações.

Segundo as regras da concorrência de 2008, a 
Intech Boating precisaria ter produzido pelo menos 
três barcos para participar da disputa.

O TCU (Tribunal da Contas da União) apontou 
irregularidade na avaliação da qualificação técnica 
da empresa.

No segundo pregão, em 2009, outra empresa ha-
via apresentado o menor lance, mas foi desclassificada 
mesmo tendo comprovado a fabricação de três lanchas.
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Além disso, auditoria aprovada na quarta-feira 
pelo tribunal apontou “falhas graves de planejamento” 
na aquisição das lanchas, porque o ministério não tem 
competência legal para atuar na fiscalização da pesca.

Até hoje, 23 das 28 embarcações estão fora de 
uso. O custo de operação para cada lancha é de R$ 
346 mil por ano, incluindo combustível, tripulação e 
outros gastos.

Em reportagem publicada ontem pelo “O Estado 
de S. Paulo”, o dono da empresa disse que doou R$ 
150 mil ao comitê financeiro do PT de Santa Catarina 
em 2010 a pedido do Ministério da Pesca.

A relação entre a empresa e o partido havia sido 
revelada pela “IstoÉ” em outubro.

A ministra das Relações Instituicionais, Ideli Sal-
vatti, candidata petista a governadora na época, teve 
80% dos recursos da sua campanha bancados pelo 
partido.

Derrotada na eleição, Ideli foi empossada ministra 
da Pesca em janeiro de 2011.

Substituiu Altemir Gregolin, também do PT catari-
nense, que foi responsável pela compra das 28 lanchas. 
A ordem para a compra das últimas cinco lanchas foi 
assinada em seu último dia.

O dono da Intech, José Antônio Galizio, afirmou 
à Folha que a doação foi pedida por um representante 
do comitê de campanha do PT.

“O partido me procurou, como procura todos. 
Ninguém vai meter a mão no bolso se não for procu-
rado.” Mas acrescentou que tem “simpatia” pelo PT há 
30 anos. “O partido merece”, afirmou.

Questionado se não pensou que isso poderia 
lhe trazer constrangimento, respondeu: “Pensei. Mas 
a advogada da empresa disse que era legal. Nós não 
estaríamos ganhando nada. O contrato já estava assi-
nado e não havia motivo para comprar favor”.

O dono da Intech afirmou que a empresa foi cria-
da em 2006 e confirmou que apenas um barco estava 
concluído no momento da primeira licitação, em 2008. 

“Os barcos estavam em desenvolvimento. Usei a pla-
taforma desse barco para fazer as lanchas.”

O ministério diz que disponibilizou as lanchas 
para órgãos de inspeção e fiscalização da atividade 
pesqueira.

Ministra ‘não tem a ver’ com doação, afirma pre-
sidente do PT

O presidente do PT, Rui Falcão, disse ontem que a 
ministra Ideli Salvatti (Relações Institucionais) “não tem 
a ver” com a doação da Intech Boating ao diretório do 
partido em Santa Catarina antes das eleições de 2010. 

O dirigente sustentou que a petista não tem “in-
formações nem culpa” pelas supostas irregularidades 
apontadas pelo TCU (Tribunal de Contas da União) 
na contratação da empresa pelo Ministério da Pesca.

“A Ideli não tem a ver com esses acontecimentos. 
Ela não era ministra. Teve sua campanha em grande 
parte bancada pelo diretório, o que é natural, mas ela 
não tem informações nem culpa pela doação”, disse 
Falcão, após participar de seminário promovido pela 
Fundação Perseu Abramo e pelo Instituto Lula em 
São Paulo. ”

É preciso entender o que se passou, mas cer-
tamente a ministra não tem a ver nem com a doação 
nem com o destino da doação. Não foi ela que pediu”, 
acrescentou.

A ministra também participou do evento, em um 
hotel no centro da capital paulista, mas deixou o local 
pela porta dos fundos para evitar os jornalistas.

Ideli assumiu em janeiro de 2011, após a pos-
se da presidente Dilma Roussef. O PT catarinense já 
chefiava a pasta desde o governo Lula.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Desta forma, encerro a sessão pela falta de 
oradores inscritos. 

Bom fim de semana a todos.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 12 horas e 20 

minutos.)
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Ata da 96ª Sessão, Não Deliberativa, 
em 4 de junho de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência do Sr. Alvaro Dias e da Srª Ana Amélia

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 18 mi-
nutos e encerra-se às 16 horas e 41 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PSDB 
– PR) – Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PSDB 
– PR) – A Presidência recebeu da Excelentíssima Se-

nhora Presidente da República, nos termos do art. 124 

da Lei nº 12.465, de 12 de agosto de 2011, a Men-
sagem nº 56, de 2012-CN (Mensagem nº 230/2012, 

na origem), que encaminha ao Congresso Nacional o 

relatório de avaliação do cumprimento da meta de su-

perávit primário, referente ao 1° quadrimestre de 2012.

É a seguinte a Mensagem:
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O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PSDB 
– PR) – Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de 
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para 
tramitação da matéria:

Leitura: 4-6-2012

até 9/6 prazo para publicação e distribuição dos avul-
sos da matéria;

até 24/6 prazo para apresentação de relatório;
até 29/6 prazo para apresentação de emendas ao 

relatório; e
até 6/7 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 5 de junho do corrente.

O expediente vai à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PSDB 

– PR) – Com a palavra Senadora Ana Amélia, inscrita 
em primeiro lugar, logo após, Mozarildo Cavalcanti.

V. Exª dispõe de 20 minutos regimentalmente.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro 
Presidente Alvaro Dias, Srªs e Srs. Senadores, nossos 
telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Se-
nado, servidores desta Casa, nos últimos dias, temos 
concentrado a atenção sobre os problemas relaciona-
dos à economia brasileira, sobre o fraco desempenho 
do Produto Interno Bruto nacional, que, praticamente, 
ficou na mesma situação, nos últimos três meses, re-
fletindo mais do que a crise econômica internacional, 
também algumas incertezas internas.

O crescimento do PIB foi de apenas 0,2%, tra-
zendo, desta forma, um fato novo, porém não surpre-
endente. O setor agropecuário que vinha garantindo o 
crescimento da economia brasileira nos últimos anos 
foi o responsável principal pela queda da produção do 
último trimestre. E, sob certo aspecto, isso traz uma 
lição importante. Essa área que é pouco atendida 
nas políticas públicas, porque a recente medida que 
o Governo adotou estimulando o setor automobilísti-
co com a desoneração de IPI para carros novos, não 
houve nenhuma iniciativa para favorecer a produção 
agropecuária, que tem uma densidade do emprego de 
mão de obra extraordinária, mas, incomparavelmente, 
maior do que a produção de automóveis. Além disso, é 
o setor de alimentos que tem a pauta maior na nossa 
lista de exportações e também não se compreende o 
porquê desse descaso.

A seca no Rio Grande do Sul, além disso, der-
rubou os negócios da agroindústria e determinou a 

virada de rumo para um baixo desempenho, liderada 
especialmente pela queda na produção de soja e de 
arroz. A pecuária não ficou atrás. Houve uma queda 
na produção de leite e derivados em função da falta 
de alimentos para o gado leiteiro. 

Trago a este plenário e a esta tribuna, Senador 
Alvaro Dias, o senhor que também é de um Esta-
do produtor agrícola importante, o Paraná, um triste 
exemplo que ilustra a situação desesperadora em que 
se encontram os produtores de carne suína, não só 
do Rio Grande do Sul, mas especialmente de Santa 
Catarina e do Paraná. Esse setor é responsável por 
120 mil empregos diretos e mais de 1,2 milhão cola-
boradores indiretos.

Recebi de um empresário de meu Estado, que 
trabalha na Produção de Suplementação e Nutrição 
Animal, uma desesperadora correspondência. O em-
presário Flauri Migliavacca relata uma situação assus-
tadora. Segundo ele, os produtores de carne suína no 
sul do Brasil estão à beira da falência por causa da 
dificílima situação do setor.

A queda das exportações para países como a 
Rússia e Argentina, tradicionais mercados para a nossa 
carne suína, diminuiu de tal forma a renda dos produto-
res que obriga hoje os criadores de suínos a pagarem 
as dívidas entregando caminhões e até animais, que 
são sua matéria-prima.

Em Santa Catarina, segundo relato do empresá-
rio Migliavacca, 30% a 40% dos produtores indepen-
dentes estão prontos para decretar falência, demitir e 
fechar as portas de seus criatórios. No Rio Grande do 
Sul, pelo menos, doze frigoríficos estão enfrentando, 
desde junho do ano passado, problemas financeiros 
graves, um deles é a unidade da Cooperativa Aurora, 
localizada em Erexim, na região norte do Estado.

Um dos produtores, Daniel Michels, define a situ-
ação desta forma: “É a falência da produção de suínos! 
Não conseguimos mais manter nossas propriedades. 
Não há mais recursos e, muito menos, créditos para 
manter a alimentação dos animais. Se deixarmos os 
suínos na propriedade, nosso custo é alto e, se desti-
narmos os animais para terceiros, ficará ainda maior.”

O e-mail que recebi, senhoras e senhores, não 
poderia ser mais representativo. Junto ao texto que 
explica a situação dos suinocultores, aparecem fotos 
da recente Feagro, a maior feira que envolve o setor 
agropecuário no Estado de Santa Catarina e realizado 
no Município de Braço do Norte, região sul catarinen-
se. Nos locais destinados à exposição dos suínos a 
foto mostra cruzes de madeira, representando a mor-
te. Cruzes substituíram os animais nas baias, uma 
representação literal da situação desesperadora dos 
criadores de suínos. A feira, que normalmente é uma 
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verdadeira festa para qualquer produtor rural, lugar de 
exibir o melhor animal, o destaque da produção, foi 
desta vez usada para um protesto. A ilustração que 
tenho em mãos é de um cemitério. 

De acordo com a Associação Catarinense dos 
Criadores de Suínos, a suinocultura no Estado está 
com os dias contados. Isso porque Santa Catarina é 
zona livre de aftosa sem vacinação, um zoneamento 
conseguido pela Organização Internacional de Epizoo-
tias, que qualifica esse Estado como uma referência 
sanitária em todo o País. 

A entidade catarinense teme que em menos de 
sessenta dias a maioria dos produtores estará se des-
ligando da produção. Os produtores não pedem cré-
ditos, mas querem vender a carne suína a preço justo 
para desafogar os estoques e afastar o extermínio da 
propriedade e também do próprio êxodo rural. 

Há cinco anos, os produtores de suínos vêm so-
frendo com a queda nas vendas internas e com as ex-
portações. A situação agravou-se ainda mais quando o 
governo argentino de Cristina Kirchner passou a criar 
cotas para a importação de carne suína brasileira. As 
vendas, que antes chegavam a 3,5 mil toneladas por 
mês, caíram para 500 toneladas mensais, decretando 
um prejuízo de R$30 milhões nos últimos três meses. 

Na semana passada, o Governo brasileiro rece-
beu garantias do governo argentino, através do Em-
baixador Luis Maria Kreckler, que o embargo contra a 
carne suína brasileira está suspenso. Só na palavra, na 
prática, nada aconteceu, nada mudou, continuam as 
barreiras da Argentina à carne suína brasileira. Todos 
os produtores receberam a notícia com reserva e infor-
maram que as exportações para a Argentina ainda não 
normalizaram, como garante o governo daquele país. 

Na próxima semana o Ministro da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, Mendes Ribeiro Filho, vai 
ter uma reunião, através de uma solicitação minha 
e também do Deputado Luiz Carlos Heinze, com os 
produtores de carne suína e avaliar a situação, mas 
esse é apenas um capítulo dessa novela, envolvendo 
a nossa produção agropecuária. 

Já foi assunto de pronunciamento meu nesta tri-
buna o fato de que o setor da pecuária, especialmente 
a produção de suínos e frangos, da produção de leite, 
não foi incluído nas ações do Governo em busca da 
competitividade no programa intitulado Brasil Maior. 
Enquanto o Governo reduz impostos para o setor auto-
motivo, reconhecidamente importante na manutenção 
de empregos, esquece o outro lado do Brasil: a área 
rural, que é também responsável pelo emprego de mi-
lhões de brasileiros – mais de 30 milhões de empregos.

Volto a dizer que medidas pontuais, como redu-
ção de impostos, não irão resolver os problemas de 

competitividade, Senador Alvaro Dias. Viver de apagar 
incêndios não irá evitar um desastre maior num futu-
ro próximo: a extinção de empresas, principalmente 
aquelas de economia familiar, um setor que garante a 
sustentabilidade do campo. O Governo peca quando 
não cria programas visando ao futuro. Precisamos tra-
balhar com medidas preventivas e não medidas ape-
nas para corrigir problemas conjunturais, como quem 
gasta dinheiro com remédio para curar a doença, em 
vez de investir na prevenção delas.

O setor agropecuário está perdendo competitivi-
dade pelos mesmos motivos da indústria de manufatu-
rados e, por isso, merece tratamento especial. Precisa-
mos baixar os custos trabalhistas, que crescem 40% 
no Brasil, enquanto que nos Estados Unidos o peso 
da folha salarial para o setor produtivo teve um aumen-
to de 3%. O Brasil precisa reduzir o custo de energia 
elétrica, componente que pesa mais de 10% nas con-
tas finais das empresas, seja na cidade ou no campo. 

Além da conta alta de energia, os produtos brasi-
leiros perdem competitividade com o custo determinado 
pela nossa infraestrutura carente. Nossas estradas, por 
onde é transportada grande parte da produção agrí-
cola ou industrial, são cheias de buracos. Elevam os 
preços dos produtos brasileiros em até 25%, porque é 
preciso manter os caminhões ou bancar os atrasos de 
entrega gerados por uma estrada esburacada e sem 
condições, sem falar dos custos dos portos brasileiros, 
que cobram 70% a mais que os portos da Europa para 
exportar as mesmas mercadorias.

O exemplo dos produtores de suínos, que em 
menos de dois meses podem ver várias propriedades 
fechadas, precisa servir de alerta para que o Governo 
abra canais de diálogo e encontre solução duradoura 
para a redução do custo Brasil. A competitividade pre-
cisa de um plano maior, para, realmente, construir um 
Brasil do tamanho do esforço dos nossos produtores. 
É exatamente todo esse cenário de desesperança e 
de desespero que está marcando a realização dessa 
crise de que o Governo precisa tomar conhecimento.

O Ministro Mendes Ribeiro Filho está atento a 
essa situação e confirmou, para a próxima semana, 
essa audiência solicitada por mim.

Antes de encerrar, Presidente Alvaro Dias, eu 
queria voltar ao tema que tem ocupado a sua atenção, 
a do Senador Paulo Paim, e a minha, que diz respeito 
à questão relacionada ao fundo Aerus.

Um dos mais ativos militantes dessa causa, Wal-
do Deveza, me enviou um e-mail. Ele pede desculpas 
na abertura da mensagem, fala da importância do seu 
conteúdo, que acredita ser do meu conhecimento. Ele 
fala da mensagem enviada e do que está acontecen-
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do. Ele diz para fazer a leitura, dentro do possível, no 
plenário.

“[...]porque, desta forma, acredito que a 
nossa Presidente terá, sim, conhecimento do 
apelo desesperado de mais uma viúva que no 
momento está passando por uma situação de 
desespero total.

Trata-se de mais uma carta comoven-
te, de alguém que, além de ser uma vítima 
do que aconteceu com o Aerus, o é em dose 
dupla, porque teve a infelicidade de perder o 
esposo, comissário da Varig, em 2009, e até 
agora nada recebeu, nem mesmo aquilo que 
lhe caberia como pensionista, o que, para mim, 
é um verdadeiro crime.

Não sei por que isso está acontecendo. 
Qual é o problema que impede alguém devi-
damente registrado no Aerus, como esposa ou 
companheira do titular, ou então alguém regis-
trado por dependência, de receber o que lhe 
cabe como pensionista? Em vez de ser incluído 
como credor do instituto, fica na expectativa 
de um dia haver uma definição sobre a nossa 
situação? [indaga Waldo Deveza]

Isso tem acontecido ao longo do tempo 
e aumenta cada vez mais o número de casos, 
portanto, criando entre nós mais uma preocu-
pação, a de não podermos morrer. Como se 
isso fosse possível, não é? Aqui em São Paulo, 
já atendi duas viúvas desesperadas que não 
sabiam o que fazer.

Uma delas me relatou ter enviado toda 
a documentação necessária ao Aerus e que, 
até aquela data, não havia solução. A pergunta 
que fica é por que isso acontece; o porquê de 
toda dificuldade em rapidamente ser efetuado 
o pagamento pelo menos como pensionista, 
tudo dentro da reserva matemática do respec-
tivo titular, como era antes da intervenção?

Isso, na minha modesta opinião deveria 
ser feito de forma simples, bastando para isso 
apenas uma documentação que atestasse o 
óbito do titular, devidamente registrada em car-
tório, como se faz necessário inclusive para in-
ventário, quando existe, sem a necessidade de 
a viúva ter que apresentar n documentos, que, 
em casos de inventários, pode até levar anos.”

Waldo Deveza diz que lamenta profundamente 
estar tomando o tempo dos Senadoers com mais uma 
carta deste tipo, mas o que fazer diante do silêncio e 
da insensibilidade dos governantes?

“Quem sabe, com essas leituras em ple-
nário e com a repercussão que possa provocar 
até a nível internacional, estimule o governo 
a mudar sua estratégia, pondo um ponto final 
no nosso drama. Tenho certeza de que todos 
torcem para que isso aconteça com urgência, 
tendo em vista que as coisas estão piorando. 
Talvez o número de óbitos já esteja chegando 
a 700, e isso infelizmente tende a aumentar. 
E a ilustre Senadora bem sabe que, em sua 
maioria, é devido à triste situação em que nos 
encontramos, principalmente nós do Plano 1.”

O Waldo Deveza, na verdade, Senador Alvaro 
Dias, reflete aí o desespero de várias pessoas, como 
a Maria das Graças Carrilho, que também descreve 
todo o desespero que passa por não ver atendido o 
que aconteceu com essas famílias que são beneficiá-
rias do fundo Aerus.

Esperamos que no dia 12, como está previsto, 
haja o julgamento no Supremo Tribunal Federal, con-
forme a Ministra Cármen Lúcia prometeu, e a Graziella 
Baggio, que é a líder dos aeronautas, consiga trazer 
uma solução para essas famílias do fundo Aerus Varig, 
que há tanto aguardam uma solução – pelo menos há 
mais de seis anos.

Eu queria dizer, Senador Alvaro Dias, que nós 
esperamos – porque V. Exª, o Senador Paim e eu, que 
estamos envolvidos pessoalmente nesse caso, temos 
um limite que é o limite legislativo, da tribuna, de invo-
car, de pedir, de pressionar em alguma medida – que, 
na próxima semana, haja uma palavra final do Supre-
mo Tribunal Federal; que a Advocacia-Geral da União 
entre nesse processo; que a Presidenta Dilma Rous-
seff também se sensibilize com essa situação, porque 
a omissão foi do Estado, da Secretaria de Previdência 
Complementar, e cabe ao Governo dar uma resposta 
adequada a essas famílias, porque esses servidores 
pagaram para ter uma aposentadoria adequada e justa.

Por fim, Senador, eu queria também, em nome 
até do meu partido e usando o nome do Senador Fran-
cisco Dornelles, dizer que amanhã teremos uma au-
diência pública para tratar de uma medida provisória 
altamente polêmica, a MP 568.

Seguramente V. Exª já recebeu, como o Senador 
Mozarildo Cavalcanti, que é médico, muitas reclama-
ções, especialmente da área médica, porque, aplicada 
da forma que está na letra dessa medida provisória, 
haverá uma queda de 50% do salário dos médicos em 
todo o País. Se a situação de atendimento já é caótica 
hoje, na área médica hospitalar, imagine uma redução 
de 50% nos vencimentos dos médicos.

Então, essa audiência pública será no Auditório 
Nereu Ramos, da Câmara Federal, da Comissão de 
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Seguridade Social com a Comissão Mista. Eu requeri 
essa audiência pública que teve a participação também 
da Deputada Jandira Feghali e do Deputado Domin-
gos Neto, para trazer não só a representação da área 
médica, mas também a Ministra Miriam Belchior e o 
Ministro da Saúde, Alexandre Padilha. 

Nós pretendemos, amanhã, discutir essa maté-
ria, mas considero e renovo aqui o pedido para que 
a Presidenta Dilma Rousseff e a Ministra Miriam Bel-
chior retirem pelo menos essa parte polêmica no que 
trata da remuneração dos médicos do serviço público 
federal. Caso contrário, o Governo poderá sofrer um 
revés muito grande não só nesta Casa, mas também 
na Câmara Federal, porque não é admissível uma re-
dução de salários da ordem de 50% para a categoria 
dos médicos. 

Essa é a expectativa que temos. O Relator é o 
Senador Eduardo Braga e ele vem intensificando os 
entendimentos para evitar a situação de um conten-
cioso novamente grave na relação do Executivo com 
o Legislativo, afetando enormemente a categoria da 
área médica. 

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PSDB 

– PR) – Senadora Ana Amélia, avalizamos os pleitos 
de V. Exª e acrescentamos o apelo de professores das 
universidades federais que se encontram em greve.

Creio que a solidariedade apenas não basta, mas 
é preciso que esta Casa manifeste a sua solidariedade 
aos professores e um apelo ao Ministro da Educação, 
sobretudo, ou à Presidência a República, para que 
essa questão seja resolvida o mais rapidamente pos-
sível, já que milhares de estudantes brasileiros estão 
impedidos de frequentar as aulas.

É muito grave. A Senadora Ana Amélia faz re-
ferência a médicos, e nós ampliamos esse apelo ao 
Governo, ao Ministro da Educação, à Presidência da 
República, para que as universidades federais sejam 
acolhidas e para que o entendimento ocorra a fim de 
que a greve possa ser suspensa e as aulas possam 
ser retomadas, em benefício de todos os estudantes 
universitários das federais no País. 

Eu convido para fazer uso da palavra o Sena-
dor Mozarildo Cavalcanti. E quero destacar também 
o apelo da Senadora Ana Amélia relativamente aos 
aposentados e pensionistas do Aerus, que aguardam, 
e aguardam com angústia e sofrimento, uma decisão 
relativamente ao drama que vivem há tanto tempo. A 
nossa solidariedade também a eles.

Com a palavra o Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 

– RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente Alvaro Dias, Srs. Senadores, 

Srªs Senadoras, quero cumprimentar especialmente 
a Senadora Ana Amélia, que acabou de fazer um bri-
lhante pronunciamento que até nem comportava apar-
te. Senadora, quero apenas, de fato, me solidarizar 
com o que disse V. Exª, principalmente no que tange 
a essa medida provisória, que, curiosamente, ao invés 
de estimular os profissionais da saúde, especialmen-
te os médicos, segundo sua leitura, reduz os salários. 
Quer dizer, aumenta a jornada de trabalho à medida 
que reduz a remuneração pelo mesmo tanto de horas 
trabalhadas. Então, é inexplicável isso. Eu já pedi a 
minha assessoria que comece a estudar a questão.

Espero que essas audiências públicas sejam fei-
tas, Senadora Ana Amélia, porque é inexplicável isso aí. 
Aliás, o tema do meu pronunciamento é a questão da 
saúde, mas não poderia deixar de iniciar o meu racio-
cínio por aí, e, também, Senador Alvaro Dias, me soli-
darizar com os professores das universidades federais.

É lamentável que os professores tenham que re-
correr à greve, e o que pior, prejudicando a formação 
dos alunos. Recebi já inúmeros e-mails e outros tipos 
de correspondências de alunos do curso de Medicina 
que estão no último ano e que podem ficar prejudica-
dos de se formar este ano por causa da greve que se 
estende. Não entendo por que não há um diálogo rá-
pido, efetivo do Ministro da Educação, no sentido de 
obter uma solução para essa questão. Porque é lógico, 
os professores têm razão de protestar. É irrisório o que 
recebe um professor de uma universidade federal de 
qualquer área. Se eles fazem a greve, lamentavelmen-
te, os maiores prejudicados são, de fato, os alunos.

Vamos nos apegar, feita essa introdução, à ques-
tão de um tema central, aliás, há muito tempo neste 
País, a saúde, seja a saúde pública, seja a saúde 
suplementar, aquela assim dita que é atendida pelos 
planos de saúde. Não vou nem entrar no detalhe da 
saúde particular, aquela que você paga do seu bolso 
diretamente sem usar plano de saúde.

É lamentável constatar – e digo isso, tristemen-
te, como médico – a situação por que vem passando 
a nossa saúde pública, a saúde suplementar. Mas 
também não diria que é diferente até mesmo a parti-
cular, porque o que vemos manifestado, a cada ano, 
inclusive por pesquisas de opinião pública, é a opinião 
brasileira manifestar, claramente, que o problema que 
mais atinge o cidadão, a cidadã é a situação da saú-
de. Poderiam perguntar: mas não há problemas sérios 
como o desemprego, como a questão do transporte, 
a questão da segurança, a questão da moradia? Sim. 
Eles aparecem, mas aparecem muito depois do pro-
blema da saúde. E é compreensível, Senador Alvaro 
Dias. Depois da vida, qual é o bem maior que a pessoa 
pode ter? É a saúde, porque é ela, inclusive, que lhe 
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garante permanecer ou não vivo. E, lamentavelmente, 
vemos que – e é uma constatação de norte a sul, de 
leste a oeste neste País –, nos Municípios grandes, nos 
Municípios pequenos, nos Municípios médios, a situ-
ação é a mesma: fila nos estabelecimentos de saúde, 
seja nos postos de saúde, nos centros de saúde, nos 
hospitais; pacientes sendo internados nos corredores 
dos hospitais; pessoas sendo obrigadas a comprar 
medicamentos e até material para uso em cirurgia e 
outros para seus parentes poderem ser atendidos nos 
hospitais públicos. E, quando pagam plano de saúde, a 
coisa também não muda muito. Nós temos aí exemplos 
imensos, a rodo, vamos dizer assim, de pessoas que 
pagam plano de saúde e, na hora de serem atendidas, 
são mal atendidas, submetem-se a situações precárias 
e, muitas vezes, vão a óbito porque falta equipamento 
ou algum tipo de material. Lá no meu Estado, falta até 
gaze, até esparadrapo, até equipo para aplicar um soro. 
Mas isso, repito, não é um caso isolado.

É preciso que o Ministério Público entre com força 
nessa questão, que os tribunais de contas, tanto dos 
Estados quanto da União, e a CGU façam uma fisca-
lização severa, que o Ministério da Saúde, de fato, fis-
calize isso. Porque, Senadora Ana Amélia, vejo como 
muita comodidade quando alguém diz: ah, mas falta 
dinheiro para a saúde. É mesma coisa que querer fazer 
uma transfusão de sangue e não estancar primeiro a 
hemorragia. Não adianta nada botar sangue, se está 
saindo sangue pelo outro lado.

De fato, pode faltar dinheiro na saúde. Mas, na 
saúde, se rouba muito neste País, o que é um crime 
hediondo. Tenho repetido aqui, em sucessivos pronun-
ciamentos que faço, que é um crime hediondo, porque 
se está mexendo com o quê? Com um bem garantido 
pela Constituição, que é a saúde do cidadão; está-se 
mexendo com a vida do cidadão.

Tivemos, há poucos dias, aqui, o exemplo de um 
funcionário graduado do serviço público, que faleceu, 
porque foi para um hospital. Como ele não tinha che-
que para dar uma caução ou para fazer um depósito, 
morreu. Aliás, vi o pronunciamento de V. Exª, hoje, na 
TV Senado, sobre a questão, inclusive com relação a 
seu próprio esposo.

Então, é lamentável que isso esteja acontecendo. 
Nós aprovamos, felizmente, uma lei que proíbe isso. 
Aí virão – pode esperar, Senadora Ana Amélia – as 
grandes discussões, porque o hospital que é privado e 
que atende ao plano de saúde vai dizer: “Como pago 
as despesas? Quem paga as despesas?”

É verdade, nós aprovamos uma lei que diz que 
não se pode exigir isso. E está aí uma lei humanitária, 
porque não é possível que alguém que esteja passando 
mal e que queira ser atendido, não o possa ser, porque 

não pode pagar, não pode dar uma caução, não pode 
assinar uma promissória.

Agora, por que o SUS, o Sistema Único de Saú-
de, não atende bem, quando a Constituição diz que a 
saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado, 
isto é, um dever dos governos, a começar pelo Governo 
Federal, pelos governos estaduais e pelos governos 
dos Municípios?

Aliás, é muito importante, Senadora Ana Amélia, 
que o eleitor que vai às urnas neste ano, para votar 
nos prefeitos veja, de fato, se esse prefeito... Não é só 
ele apresentar um bonito esquema de propaganda, 
com efeitos visuais na televisão, ou bonitas falas no 
rádio ou nos palanques, prometendo o céu, se depois 
vamos ver que vamos viver alguma coisa próxima do 
inferno ou pelo menos do purgatório.

Então, é muito importante: se o prefeito vai para 
uma reeleição, o que fez no mandato anterior? Como 
funcionou a saúde no Município dele, quando ele foi 
prefeito, cargo para o qual está pleiteando a reelei-
ção? Se o fulano nunca foi prefeito, vamos ver se ele 
tem capacidade de fato de encontrar mecanismos e 
de ter disposição para priorizar a saúde. Não como 
foi dito, usando o dinheiro que foi destinado para a 
saúde constitucionalmente, por exemplo, para asfaltar 
uma rua na frente do hospital ou uma estrada que dá 
acesso ao hospital. Pode-se até dizer que isso é uma 
questão importante para manter a facilidade de aces-
so. Mas o que interessa é que, em tendo o acesso, o 
que vai encontrar? Um hospital sucateado, médicos 
trabalhando em horário dobrado.

Conheço casos de colegas que saem de um plan-
tão no hospital e emendam plantões em outro hospital, 
trabalhando, por conseguinte, com uma perda de ra-
ciocínio, é lógico, porque a sobrecarga de trabalho leva 
à perda de raciocínio e à perda de capacidade de agir 
de maneira efetiva, o que é exigido de um profissional 
de saúde qualquer que seja ele, desde atendente de 
enfermagem, técnica de enfermagem, enfermeira, até 
médico, enfim, todos têm que trabalhar dentro de uma 
carga horária compatível para que tenham condições 
de exercer adequadamente a sua profissão.

Aqui, no Senado, existe um movimento para criar 
uma comissão temporária que objetiva definir recursos 
federais, estaduais e municipais para a área de saú-
de. Perdemos uma oportunidade excepcional um dia 
desses quando votamos a regulamentação da famosa 
Emenda nº 29, apenas porque não amarramos para o 
Governo Federal o quanto ele deve gastar com saúde 
pública. Amarramos para os Municípios, 15%; para os 
Estados, 12%; e dissemos, nessa regulamentação, o 
que é realmente gasto com saúde, para que o prefeito 
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e o governador não façam uma obra e encaixem como 
sendo recursos para saúde.

O mesmo se aplica para a educação. O dinheiro 
que vai para o Fundeb, por exemplo, é desviado para 
outras coisas e maquiado como aplicado em educação.

A saúde aparece nas pesquisas antes da preo-
cupação com educação, o que é compreensível. Como 
um professor doente pode dar aula? Como um pro-
fessor com uma condição emocional... E quando falo 
em doente, não quer dizer que a pessoa precisa estar 
com febre ou com doenças sintomáticas. A definição 
de saúde pela Organização Mundial de Saúde é “um 
estado de bem estar físico, mental e social”.

Então, um professor ou um médico que ganha 
pouco – ou qualquer profissional, mas estou falando 
aqui da saúde –, que tem de trabalhar em vários plan-
tões para obter um salário para viver melhor ou dar 
sustento a sua família, pode estar com saúde emo-
cional, social e mental? Vou repetir a definição: é um 
estado de bem-estar físico, psíquico, social. Portanto, 
não é só o fato de não apresentar uma infecção, seja 
pneumonia, seja gripe forte, seja câncer. Não é só isso. 
É mais complexa a definição de saúde.

Antes de prosseguir, quero ouvir, com muito pra-
zer, o Senador Alvaro Dias.

O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Sena-
dor Mozarildo Cavalcanti, é incompreensível o desca-
so do Governo Federal com a saúde pública no País. 
Enquanto V. Exª fala, recebo aqui, do Norte Pioneiro 
do Paraná, a queixa de que a UTI está fechada por 
falta de recursos, há uma lástima na cidade, na região, 
não há atendimento. Há um caos na saúde, em San-
to Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná. 
De Londrina, enviam-me uma foto de médicos e de 
funcionários do Hospital Zona Sul, em frente a essa 
instituição, com faixas, fazendo protestos. Construído 
por nosso governo há cerca de 22 anos, lá estão pro-
testando os servidores públicos do hospital. Ligamos 
a televisão e vimos o ex-Presidente Lula, no Programa 
do Ratinho, fazendo campanha eleitoral, afrontando a 
legislação e queixando-se de que o Senado Federal 
acabou com a CPMF, para justificar o caos que há na 
saúde, subestimando a inteligência das pessoas, agre-
dindo a nossa inteligência. Todos nós sabemos que, 
com o fim da CPMF, já no primeiro mês, em janeiro de 
2008, houve um acréscimo de receita maior do que o 
valor da CPMF – R$40 bilhões por ano –, que não se 
aplicavam em saúde no País, R$40 bilhões que eram 
desviados para outras áreas do Governo. Portanto, não 
se justifica esse clamor do ex-Presidente. E vimos que 
a arrecadação só cresceu. Cresceu em todos os sen-
tidos. Todos os parâmetros indicam um crescimento 
real da arrecadação no País. O que há não é falta de 

dinheiro; é falta de competência e de honestidade. Há 
corrupção, roubo; bilhões de reais são desviados dos 
cofres da saúde pública no País e os doentes morrem 
desassistidos. Há um descaso, há uma insensibilida-
de pública, há um desapreço ao ser humano; O que 
há é irresponsabilidade pública, é um acinte. Não se 
pode mais usar a mentira como arma para se prote-
ger. Assumam a incompetência e digam ao País que 
são incompetentes para gerir a saúde pública. Enfim, 
cabe ao povo, nas eleições, protestar com veemência 
e dizer o que pensa a respeito dessa postura, dessa 
postura que não é nada republicana, que não é séria, 
que não é respeitosa, uma postura do Governo que é 
um acinte à pobreza no Brasil.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 
– RR) – Senador Alvaro Dias, acolho o aparte de V. 
Exª ao meu pronunciamento.

V. Exª tocou num ponto que eu preciso reiterar 
aqui. Eu votei contra a CPMF, Senadora Ana Amélia. 
Como médico, votei contra porque o que se constatou 
por um estudo adequado é que, em 14 anos de vigência 
da CPMF, a saúde pública não melhorou um milímetro, 
ao contrário, avaliações só eram para pior. Então, como 
se diz no linguajar do nosso homem do sertão, estava 
se botando sal em carne podre, não estava realmente 
melhorando nada. A saúde pegando dinheiro... E vou 
usar aqui também um dado de um órgão do Governo 
federal: a CGU, que é o órgão de fiscalização: nos qua-
tro anos anteriores, tinham sido desviados da Funasa, 
só de um órgão da saúde, R$500 milhões.

Então, o que está acontecendo na saúde vinha 
se fazendo de maneira crônica; melhorou muito, mas 
ainda há um longo caminho para se andar no tange ao 
combate à corrupção, principalmente na área da saú-
de. E a CPMF, Senador Alvaro Dias, foi imediatamente 
compensada com o aumento de outra carga tributária, 
o Imposto Sobre Operações Financeiras, IOF, imedia-
tamente após a queda da CPMF aqui no Senado. O 
IOF, isto é, o Imposto Sobre Operações Financeiras 
foi aumentado para compensar. E como disse V. Exª, 
aumentou a arrecadação.

Eu quero apenas deixar bem claro aqui, Senado-
ra Ana Amélia, que eu sou um Senador dito da base 
aliada do Governo, mas eu não acho que ser aliado 
de alguém, ser amigo de alguém é vir para cá só dizer 
que está tudo às mil maravilhas, quando o povo está 
vendo e sentindo na pele que não está.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Senador Mozarildo, peço licença porque essas 
crianças são alunos e alunas do ensino fundamental 
do Colégio Santa Rosa, que vêm com as professoras, 
os monitores e as Irmãs do Colégio Santa Rosa. En-
tão, a todas essas crianças que estão lotando as ga-
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lerias daqui – meninos e meninas –, futuros brasileiros 
médicos, futuros Senadores, Deputados, Professores 
também, uma saudação especial. E o que V. Exª está 
falando é muito importante para eles saberem também, 
porque diz respeito à saúde.

Obrigada, Senador, por ter permitido a saudação 
especial a esses jovens que estão ouvindo V. Exª, como 
ouviram o aparte do Senador Alvaro Dias.

Muito obrigada.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB – 

RR) – Eu quero também saudar todos os alunos, pro-
fessores, monitores, as Irmãs que aqui estão presentes 
e dizer a vocês: muitas vezes até, há uma descrença 
generalizada dos jovens, mas também e principalmente 
dos mais velhos, na atividade política, por acharem que 
todo político é corrupto, todo político não presta. E, com 
isso, nós fazemos o jogo daqueles que são corruptos, 
nós fazemos o jogo daqueles que são maus. Porque os 
bons se enojam e já tacham a política como algo que 
não presta, e não entram na política, não se inteiram 
da política e, portanto, permitem que os corruptos, os 
maus se elejam justamente pela omissão dos bons.

Aliás, um grande líder evangélico por sinal, Martin 
Luther King, disse uma vez: que o que mais o impres-
sionava não era o grito, a ousadia, a corrupção dos 
maus, mas, sim, o silêncio dos bons.

Então, não é possível que nós nos silenciemos 
diante daquilo que estamos vendo que está errado. 
Não é preciso agredir ninguém. O que eu estou dizen-
do aqui é que, como aliado da Presidente Dilma, como 
uma pessoa que admira o atual Ministro da Saúde, é 
preciso curar a saúde do Brasil, porque a saúde do 
Brasil está doente e o povo não pode pagar esse pato. 
E o que é pior: pagar justamente com o quê? Com a 
sua saúde? Porque, acima da saúde, só há um bem 
mais importante, que é a própria vida, mas, se nós não 
tivermos saúde, nós perdemos a vida.

Senadora Ana Amélia, peço que considere que 
nós precisamos pedir ao Presidente José Sarney que 
acelere a implantação da Comissão Temporária Exter-
na, que visa fazer esse estudo – até já propus isso aqui 
–, fazer um levantamento de todos os projetos daqui 
do Poder Legislativo e do que está no Poder Executi-
vo, para aprovarmos uma lei que fosse um verdadeiro 
estatuto da saúde pública no Brasil, um estatuto da 
saúde suplementar, porque não é possível a saúde 
continuar como está no Brasil.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Mozarildo Ca-
valcanti, o Sr. Alvaro Dias deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pela Srª Ana Amélia.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS) 
– O retrato desses problemas, Senador Mozarildo, está 
expresso no que aconteceu em Brasília nesses últimos 
dias, neste final de semana: duas pessoas morreram 
por falta de UTIs na capital federal. Isso é, realmente, 
extremamente doloroso para as famílias e revela a tra-
gédia que está a UTI. Como disse V. Exª, a CPMF veio 
e foi embora e a saúde ficou do mesmo jeito que estava.

Em permuta com o Senador Pedro Simon, falará 
o Senador Alvaro Dias, como próximo orador inscrito. 

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS) 
– Antes que V. Exª use a tribuna, Senador, a Presidên-
cia designa o Deputado Lira Maia como Suplente, em 
substituição ao Deputado Alexandre Leite, para inte-
grar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à 
Medida Provisória nº 571, de 2012, conforme o Ofício 
nº 145, de 2012, da Vice-Liderança do Democratas, 
DEM, da Câmara dos Deputados.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 145-L-Democratas/12

Brasília, 1º de junho de 2012

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

Lira Maia assumirá a condição de membro suplente 
da Comissão Mista destinada a emitir parecer à Me-
dida Provisória nº 571/12, em minha substituição.

Respeitosamente, – Deputado Alexandre Leite, 
Vice-Líder do Democratas.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Com a palavra o Senador Alvaro Dias. 

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Se-
nadora Ana Amélia, depois do discurso de V. Exª eu me 
solidarizei com os apelos formulados da tribuna, como 
sempre brilhantemente proferidos por essa representante 
do povo gaúcho. E recebi uma queixa, via Internet, de 
que não me solidarizei com os suinocultores, que estão 
literalmente quebrados. Então, antes do pronunciamen-
to de hoje, a minha solidariedade aos suinocultores do 
Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina e de 
todo País, que estão vivendo um momento de aflição.

Eu gostaria de dizer que estamos evidentemente 
envolvidos de forma prioritária com a CPMI do Cacho-
eira, mas isso não nos impede de colocar o rosto na 
janela para ver o que se passa por este País e para 
sentir o clamor popular.

Hoje, eu pretendo fazer uma análise do que se 
divulgou sobre o Produto Interno Bruto do nosso País. 
Mas, antes, faço questão de registrar um alerta à so-
ciedade brasileira que vem do meu Estado, o Paraná.
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Uma associação centenária de tradições histó-
ricas, a Associação Comercial do Paraná lança o seu 
grito alertando a sociedade brasileira. 

Eu creio que não há necessidade de fazer a lei-
tura. Depois que o meu amigo Gláucio Geara me co-
municou dessa iniciativa da Associação Comercial do 
Paraná, disse a ele que, hoje mesmo, estaria nesta 
tribuna para registrar, nos Anais do Senado Federal, 
esse grito histórico da Associação Comercial do Paraná.

E vou fazer a leitura, Senadora Ana Amélia:

“Preocupada com o momento político e 
as crescentes ameaças ao Estado de Direito e 
às instituições democráticas, vem a público a 
Associação Comercial do Paraná demonstrar 
a sua apreensão diante de fatos que considera 
de interesse nacional. 

A corrupção, prática abusiva que desvia 
de seus fins grande parte dos recursos pagos 
pela parcela da Nação que trabalha e produz 
riquezas, deve ser combatida sem tréguas, 
pois mina a confiança da sociedade na ges-
tão pública.

O Poder Judiciário deve ser integralmen-
te respeitado em todas as suas instâncias, 
cabendo à sociedade permanecer vigilante 
para repudiar qualquer tentativa de solapar a 
soberania constitucional. 

É também obrigação de cidadania res-
ponsável clamar contra a excessiva utilização 
de medidas provisórias, que usurpam prerro-
gativas essenciais do Poder Legislativo. 

A Associação Comercial do Paraná ergue 
a voz ainda contra insidiosas movimentações 
no sentido de criar embaraços à liberdade de 
expressão, com agressões à imprensa inde-
pendente, sustentáculo de uma nação solidá-
ria, verdadeira e livre. 

Diante disso, conclama a todas as lide-
ranças da sociedade organizada a exigir da 
classe política e dos Poderes constituídos ética, 
transparência e moralidade na Administração 
Pública, fazendo valer o pleno respeito aos 
valores inalienáveis da democracia. 

Assina Edson José Ramon, presidente 
da Associação Comercial do Paraná.”

Que não seja apenas esse grito a ecoar pelas ruas 
e pelos lares deste País. Que outras entidades respei-
tadas e acreditadas, como a Associação Comercial do 
Paraná, possam se manifestar também num momento 
crucial para os destinos do País. Que há tentativas, 
muitas vezes sufocadas, mas existem, na direção de 
afrontar instituições públicas essenciais no Estado de 

direito democrático, como, recentemente, um ex-Presi-
dente da República, ferindo, com articulação inusitada, 
o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional.

Mas, Srª Presidente, hoje nós não podemos deixar 
de nos manifestar a respeito do péssimo resultado do 
PIB brasileiro no primeiro trimestre do ano, produzin-
do uma rara convergência de avaliações sob a gestão 
da economia no Governo Dilma Rousseff. O caminho 
perseguido até agora está equivocado, não está produ-
zindo resultados positivos, precisa ser alterado. É hora 
de humildade para redirecionar o rumo e evitar o pior. 

Os dados do IBGE mostram que a alternativa 
de levantar o PIB por meio da expansão do consumo, 
definitivamente, deixou de funcionar. A demanda das 
famílias ainda cresce, mas em um ritmo incapaz de con-
trabalançar a anemia de outras áreas, principalmente 
os investimentos, tanto os públicos quanto os privados. 
Há anos, ouvem-se clamores para que o Governo re-
alize os investimentos necessários para melhorar as 
condições de competitividade do País. Há anos, o que 
se vê como resposta é um desempenho medíocre das 
gestões petistas nesse quesito. Foi assim com Lula; 
continua sendo assim com Dilma.

Neste ano, os investimentos federais correspon-
dem a 0,9% do PIB, menos que o registrado em 2010, 
1,2%, e em 2011, 1%. Especificamente em infraestru-
tura, investe-se hoje menos que na década de 80 – 
aquela que era chamada de “década perdida” até pouco 
tempo atrás – segundo a OCDE, 0,4% do nosso PIB, 
menos da metade mundial.

A crítica situação atual dos investimentos re-
presenta uma espécie de acerto de contas com os 
descalabros em série produzidos ao longo de toda a 
era petista. O Estado não apenas não fez a sua parte 
como também erodiu as condições para que os em-
preendedores privados fossem adiante.

As condições de concorrência se deterioraram 
com o aumento da intervenção estatal nas condições 
de mercado, marca dos governos petistas, com os ven-
cedores sendo escolhidos nos gabinetes brasilienses. 
Investir para produzir mais se tornou temerário.

Ao mesmo tempo, a estrutura regulatória tão 
cuidadosamente erigida na era Fernando Henrique 
Cardoso foi sendo, dia após dia, implodida. Em toda e 
qualquer área passou a imperar a discricionariedade 
do interesse político-partidário.

Quem se aventura a investir num ambiente como 
esse? Estímulos ao investimento privado jamais foram 
adotados. As parcerias público-privadas continuam 
engavetadas. Concessões e privatizações demoraram 
anos para serem retomadas, levando nossa infraes-
trutura literalmente para o buraco.
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Com tanto desincentivo, não é surpresa que seja 
tão difícil acreditar na decolagem do Brasil. Mas alguns 
números servem para ilustrar a marcha a ré. Os inves-
timentos em infraestrutura viária feitos neste ano até 
agora representam apenas metade do que foi aplicado 
no período de 2011.

O Dnit está paralisado, com 55% da malha rodo-
viária nacional ou 33 mil quilômetros de estradas sem 
contratos de manutenção e recuperação, como mostra 
hoje o jornal Valor Econômico em manchete.

Outro exemplo: por absoluta incompetência ge-
rencial, o Governo não consegue concluir uma das 
mais importantes obras logísticas do País: a Ferrovia 
Norte–Sul. A estatal Valec deixou vencer contratos 
com empreiteiras, e a obra só ficará pronta no ano 
que vem, prolongando os sobrecustos de transportes 
que chegam a 12 bilhões ao ano, informou a Folha de 
S.Paulo ontem. E discordo da Folha de S.Paulo: não 
ficará pronta no próximo ano, pelas informações que 
recebi hoje de alguém que esteve lá verificando a obra 
e constatando que a obra está, além de paralisada, 
perdendo os serviços realizados no ano eleitoral. 

No ano eleitoral a obra andou, mas os serviços 
realizados no período começam a se deteriorar em 
razão do tempo. Há propaganda, outdoor anunciando 
que a obra é uma realidade, mas a realidade que se 
vê é o abandono, é a incompetência, é a ausência de 
verdade naquilo que se faz da parte do Poder Executi-
vo nacional. Para piorar, as intenções de investimento 
nos próximos quatro anos já diminuíram 35 bilhões, 
segundo o jornal O Estado de S.Paulo; as maiores 
quedas são em siderurgia, celulose, petroquímica e 
eletroeletrônicos. Neste ano, os gastos em máquinas 
e equipamentos, ou seja, em modernização e em au-
mento de produção, devem cair 11% de acordo com 
a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. 

Aliás, em relação à obra da Ferrovia Norte Sul, 
fica registrado: estou dizendo aqui que ela não ficará 
pronta no ano que vem. 

Se os empresários brasileiros tiraram o pé do acele-
rador, os estrangeiros pisaram fundo no freio. Os investi-
mentos em carteira caíram de US$17,4 bilhões no primei-
ro quadrimestre de 2011, para 3,2 bilhões neste ano. O 
encantamento e a euforia com o País não existem mais, 
como atestam até aliados importantes do petismo, como 
o ex-Presidente do Banco Central Henrique Meirelles.

Diante dessa avalanche negativa, as expectati-
vas estão convergindo pesadamente para baixo. Há 
pouco, o Banco Central divulgou que a previsão para 
o PIB deste ano afundou para 2,72%. O Ministro Man-
tega tem sido péssimo como pitonisa; aquilo que ele 
anuncia não se confirma. Cobrei pessoalmente dele 
aqui, na Comissão de Assuntos Econômicos. Pois ele 

esteve esta semana e anunciou para este ano um PIB 
de 4%. Vamos registrar mais uma vez: o Ministro Man-
tega diz que o PIB deste ano será 4%. Fica registrado 
nos Anais do Senado; ao final do ano, vamos conferir.

O Banco Central já divulga que o PIB deste ano 
afundou para 2,2072%. Quem acerta: o Banco Central 
ou o Ministro Mantega? Foi a quarta queda seguida 
de um prognóstico que não costuma ser alterado tão 
bruscamente em tão curto espaço de tempo pelos 
analistas. Há um mês, estava em 3,23%, mas há uma 
semana, o Ministro disse que seria 4%. 

Os resultados do primeiro trimestre do ano não 
são um ponto fora da curva. O País atravessa um claro 
momento de estagnação. Para se ter uma ideia, entre 
24 economias emergentes, estamos apenas em 15º 
lugar no ranking do crescimento pós 2009.

Para este ano, uma expansão de 2,5% passou 
a ser tida majoritariamente como teto para nosso PIB. 
Passou da hora de recuperar uma agenda de reformas 
voltada a dar melhores condições de competitividade 
à economia brasileira, impulsionando tanto o investi-
mento público quanto o privado. Há uma lista enorme 
de medidas modernizantes clamando para ser imple-
mentada. A política do “puxadinho”, com benesses 
esparsas, favores dirigidos, incentivos desconexos 
falhou, e só o PT não o quer ver.

Eu peço, Srª Presidente, que autorize também 
a inserção nos Anais desta matéria: “Desaceleração 
Econômica Estoura Bolha de Entusiasmo com o Brasil 
no Exterior.” A desaceleração da economia brasileira 
estourou, o que muitos analistas acreditam ter sido uma 
bolha de entusiasmo pelo Brasil no exterior.

Enfim, a oposição vem há anos alertando o Go-
verno para a necessidade de reformas de profundida-
de. Há aqueles que cobram do Congresso Nacional: 
por que o Congresso não realiza reformas essenciais 
como a tributária? E nós não cansamos de nos repetir: 
“Estamos sob a égide de um presidencialismo forte. 
Quando a Presidência da República não tem interesse 
as reformas não ocorrem.” Estamos diante do maior 
desequilíbrio da representação popular na história do 
Parlamento brasileiro nos tempos modernos, e é impos-
sível à oposição fazer prevalecer seus projetos, suas 
sugestões, sua orientação para a economia do País. 

O Governo domina o Congresso Nacional, a sua 
pauta, com uma bancada majoritária que esmaga as 
pretensões oposicionistas minoritárias. Uma maioria 
que se apodera das estruturas públicas do País, como 
benesses, pelo apoio intransigente que oferece. E esse 
modelo torna-se perverso diante das aspirações de pro-
gresso do País, porque os recursos públicos diluem-se 
em despesas supérfluas para a manutenção de uma 
máquina que se agigantou para saciar a sede daque-
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les que, oferecendo apoio, exigem fisiologicamente a 
retribuição do Governo, como se essa fosse a única 
missão de quem assume um mandato parlamentar. 

Portanto, Srª Presidente, começamos com um 
alerta à sociedade brasileira da Associação Comercial 
do Paraná e terminamos com a nossa perplexidade 
diante da paralisia governamental, que adota medi-
das periféricas, como recentemente, reduzindo o IPI 
para aumentar a venda de veículos e colocando a mão 
grande no bolso das administrações municipais, por-
que o IPI é fundamental para a composição do Fundo 
de Participação dos Municípios brasileiros. Mais uma 
vez se fez cortesia com o chapéu alheio!

O Governo da União não abre mão dos seus re-
cursos, da sua receita, da arrecadação fantástica que 
obtém. Nem pensar em alterar as alíquotas das contri-
buições sociais, porque elas são exclusivas do Gover-
no Federal. Portanto, a nossa perplexidade diante da 
paralisia governamental, da ausência de criatividade, 
e, eu diria, de planejamento. Enfim, o Brasil caminha 
cambaleante nesta hora. Há setores da economia mais 
afetados, há setores menos afetados, mas, sem dúvi-
da, a preocupação é geral e crescente. 

Acorda o Ministro Mantega, acorda quem é Minis-
tra do Planejamento, quem é Presidente da República, 
porque o País não pode esperar mais por providên-
cias que signifiquem reformas de profundidade, passo 
adiante ao Plano Real, que não foi dado. Viveram, nos 
últimos anos, dos frutos do Plano Real, não caminha-
ram um passo adiante. As medidas subseqüentes ao 
Plano Real não foram adotadas, e o País desperdiçou 
oportunidades preciosas de dar mais um grande salto 
de desenvolvimento econômico. 

Muito obrigado, Presidente. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

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

ALERTA À SOCEDADE BRASILEIRA

A Associação Comercial do Paraná, preocupada 
com o momento político e as crescentes ameaças ao 
Estado de Direto e às instituições democráticas, vem 
a público demonstrar sua apreensão diante de fatos 
que considera de interesse nacional.

A corrupção, prática abusiva que desvia de seus 
fins grande parte dos recursos pagos pela parcela da 
Nação que trabalha e produz riquezas, deve ser com-
batida sem tréguas, pois mina a confiança da socie-
dade na gestão pública.

O Poder Judiciário deve ser integralmente respei-
tado em todas as suas instâncias, cabendo à sociedade 

permanecer vigilante para repudiar qualquer tentativa 
de solapar a soberania constitucional.

É também obrigação de cidadania responsável 
clamar contra a excessiva utilização de Medidas Pro-
visórias, que usurpa prerrogativas essenciais do Po-
der Legislativo.

A Associação Comercial do Paraná ergue a voz, 
ainda, contra insidiosas movimentações no sentido de 
criar embaraços à liberdade de expressão, com agres-
sões à imprensa independente, sustentáculo de uma 
Nação solidária, verdadeira e livre.

Diante disso, conclama a todas as lideranças da 
sociedade organizada a exigir da classe política e dos 
poderes constituídos ética, transparência e moralidade 
na administração pública, fazendo valer o pleno respeito 
aos valores inalienáveis da democracia. 

Edson José Ramon,  
Presidente.

DESACELERAÇÃO ECONÔMICA ESTOURA 
‘BOLHA’ DE ENTUSIASMO COM O BRASIL 

NO EXTERIOR

Ruth Costas 
Da BBC Brasil em Londres

Atualizado em 1 de junho, 2012 – 11:28 (Brasília) 14:28 GMT 

A desaceleração da economia brasileira estourou o 
que muitos analistas acreditam ter sido uma “bolha” 
de entusiasmo pelo Brasil no exterior.

Notícias relacionadas

Desvalorização do real pode derrubar Brasil em ranking 
de economias

‘Economist’ alerta para perigos de ‘fraquezas’ do Brasil 
para a economia

Crise evidencia problemas domésticos da economia 
brasileira

Tópicos relacionados

Brasil, Economia

Esse ritmo mais lento da economia brasileira foi 
confirmado nesta sexta-feira com a divulgação dos 
dados do Produto Interno Bruto (PIB) pelo IBGE. Se-
gundo os números, no primeiro trimestre deste ano, o 
Brasil cresceu apenas 0,2% em relação aos três últi-
mos meses de 2011.

Na segunda metade dos anos 2000, quando o 
Brasil ganhou a preferência de investidores estrangei-
ros, os holofotes da mídia internacional e, de quebra, o 
direito de sediar uma Olimpíada e uma Copa do Mundo, 
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o termo “Brasilmania” passou a ser usado para referir-
-se ao crescente interesse internacional pelo país.

Agora, não só o fenômeno parece estar perdendo 
força como já há especialistas denunciando “exagero” 
nas análises negativas sobre a economia brasileira.

Um desses analistas é Jim O’Neill, economista 
do Goldman Sachs conhecido por criar o termo Bric 
(Brasil, Rússia, Índia e China).”Os mercados financei-
ros costumam ir de um extremo a outro quando suas 
expectativas sobre um país não são confirmadas”, 
disse O’Neill à BBC Brasil.

“As previsões para o crescimento brasilei-
ro eram muito elevadas, principalmente depois 
da alta de 7,5% do PIB em 2010, e ajustes eram 
necessários. Mas agora há análises que estão 
exagerando problemas e riscos para o Brasil.”

Leia mais: Clique Com agropecuária em queda, PIB 
sobe 0,2% no 1º tri de 2012

Exagero
Richard Lapper, diretor do Brazil Confidential, o 

serviço de análises sobre o Brasil do jornal britânico 
Financial Times, concorda. “No mercado, o clima é de 
que a festa brasileira acabou”, relata Lapper. “É como 
se de repente alguns analistas tivessem descoberto 
que o Brasil tem problemas.” 

Entre os “exageros” segundo Lapper, estariam a 
análise de Ruchir Sharma, do Morgan Stanley, que de-
fendeu, na revista Foreign Affairs, que da mesma forma 
como o Brasil subiu com os preços das commodities, 
pode cair com uma eventual desvalorização dos mesmos 
provocada pela desaceleração da economia chinesa.

Nouriel Roubini, economista conhecido por prever 
o colapso do mercado imobiliário americano, também 
voltou de uma viagem pelos Brics, em fevereiro, recomen-
dando um “choque de realidade” em relação ao Brasil.

Para Neil Shearing, da consultoria Capital Econo-
mics, em Londres, um dos analistas “decepcionados” 
com o Brasil, o problema é que o crescimento brasileiro 
ficou atrás não só dos outros Brics, mas também de ou-
tros latino-americanos, como o México: “Havia uma bolha 
de entusiasmo pelo Brasil – e agora ela estourou”, diz.

Cobertura negativa
A mudança nas percepções em relação ao Brasil 

é evidente no tom da cobertura sobre o país em alguns 
veículos da imprensa internacional.

Em um artigo recente para a Foreign Policy, por 
exemplo, o escritor e jornalista Bill Hinchberger defen-
deu que o crescimento de 2,7% do PIB em 2011, fez o 
Brasil “acordar em uma quarta-feira de cinzas” de res-
saca da euforia do crescimento da década passada. 
“O carnaval acabou”, anunciou Hichberger. 

No fim de 2009, uma capa da revista britânica The 
Economist trazia o Cristo Redentor alçando voo nos 
céus do Rio de Janeiro. “O Brasil decola”, anunciava. 
No mês passado, a mesma revista ilustrava um artigo 
sobre as “fraquezas” da economia brasileira com uma 
imagem bem menos grandiosa: um boi debatendo-se 
para tentar sair de um pântano. 

As incertezas em relação ao Brasil são alimenta-
das tanto por fatores internos quanto externos.

Além de o país estar crescendo menos que outros 
emergentes, há preocupações com as baixas taxas de 
poupança e investimento, o chamado Custo Brasil (ex-
cesso de burocracia, déficit de infraestrutura, etc) e a 
relativa falta de crescimento na produtividade da indústria.

Como escreveu Marcos Troyjo, da Universidade de 
Columbia, em um artigo para a BBC Brasil, apesar de 
a Brasilmania ter feito muitos acreditarem que o PIB do 
Brasil “estava destinado a um ascensão irresistível e sem 
escalas”, o país não aumentou muito sua fatia da econo-
mia global na última década e só consegui tornar-se a 
sexta economia do mundo por causa do real valorizado.

“É um país que desperta carinho, mas 
não respeito.”

Simon Anholt, consultor britânico

No plano internacional, o foco das preocupações 
hoje são as incertezas sobre a zona do euro e a as 
perspectivas de um desaquecimento da China – cenário 
que levaria a uma redução das exportações brasileiras 
e desvalorização das commodities.

Para Lapper esses fatores e a desaceleração 
brasileira podem assustar investidores de curto prazo, 
mas para os de médio e longo prazo as perspectivas 
ainda são muito boas. “O mercado consumidor do país 
é forte e setores como agronegócio, gás e petróleo con-
tinuarão a oferecer ótimas oportunidades de negócio.”

Imagem
Ainda não está claro quanto esse ajuste de ex-

pectativas sobre a economia brasileira no mercado e 
imprensa internacionais pode alterar a imagem do país 
com a opinião pública em geral em países estrangeiros.

O consultor britânico Simon Anholt, que faz um 
ranking com as nações mais admiradas do globo diz 
que as mudanças ocorrem lentamente nessa área e 
nem sempre acompanham questões ligadas a desem-
penho econômico.

“O Brasil era em 2011 o único país em 
desenvolvimento entre os 20 mais admirados”, 
explica. “Mas curiosamente a sua imagem 
mudou pouco mesmo nos anos de bonança, 
estando fundamentalmente ligada a chavões 

241ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



23520 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012

como futebol e carnaval. É um país que des-
perta carinho, mas não respeito.”

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS) 
– Senador Alvaro Dias, na forma regimental, a sua so-
licitação de transcrição dos documentos será atendida.

De fato, alguns setores precisam de um olhar 
mais atento, como falamos, na sessão de abertura, 
do setor da produção de alimentos e da agroindústria, 
especialmente da suinocultura.

O próximo orador inscrito é o Senador José Pi-
mentel.

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

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Sim, Senador.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Enquanto o Sena-
dor Pimentel se arruma, eu gostaria de encaminhar à 
Mesa um requerimento que pede um voto de aplauso 
ao escritor paranaense Dalton Trevisan, agraciado, de 
maneira consagradora, com o prêmio Camões, o mais 
importante da literatura portuguesa. Se não me falha 
a memória, Dalton Trevisan é o 10º brasileiro a obter 
essa consagração. 

Eu sei que ele não gosta disso. Ele tem horror 
aos holofotes, mas, em nome daqueles que o admi-
ram, em nome dos paranaenses, eu estou propondo 
esse voto de aplauso a Dalton Trevisan.

Mesmo que ele não goste de aplausos, o nosso 
aplauso a ele. 

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Senador Alvaro Dias, a Mesa atende ao reque-
rimento, que já está com a Presidência, e também en-
dossa, inteiramente, a homenagem que V. Exª, como 
paranaense, faz a esse grande escritor brasileiro Dalton 
Gérson Trevisan, um grande intelectual. Esse prêmio 
é uma distinção merecida para esse grande escritor.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 511, DE 2012

Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento 
Interno do Senado Federal e de acordo com as tradi-
ções da Casa, a inserção em Ata de Voto de Aplauso 
ao escritor paranaense Dalton Jérson Trevisan, agra-
ciado de maneira consagradora com o Prêmio Camões, 
o mais importante da literatura lusófana.

Justificação

É possível que o silêncio venha a ser a reação do 
magistral Dalton Trevisan à escolha, por unanimidade, 

que o sagrou vencedor do Prêmio Camões, o mais im-
portante da literatura portuguesa, instituído por Brasil 
e Portugal desde o final da década de 80.

Sua postura sempre foi avessa à publicidade, 
driblando qualquer contato da mídia e evitando entre-
vistas e flashes. O anúncio solene da premiação feito 
em Lisboa pelo Secretário de Estado da Cultura, Fran-
cisco José Viegas, no último 21 de maio, não provocou 
nenhuma manifestação pública do agraciado.

Um dos integrantes do júri, o crítico e ensaísta 
brasileiro Silviano Santiago, declarou que, após mais 
de duas horas de discussões, houve uma decisão con-
sensual sobre a contribuição extraordinária de Dalton 
Trevisan para a arte do conto, em especial, “para o 
enriquecimento de uma tradição que vem de Macha-
do de Assis, no Brasil, de Edgar Allan Poe, nos EUA, 
e de Borges, na Argentina”.

Queremos nos associar às abalizadas palavras 
de Silviano Santiago para traduzir a importância da 
premiação e da obra de Dalton Trevisan: “uma escolha 
radical em favor da literatura como arte da palavra”. 
Os seus “incessantes experimentos” com a língua 
portuguesa e sua “dedicação ao saber literário, sem 
concessão às distrações da vida pessoal e social”, há 
muito fizeram de Dalton Trevisan um escritor que per-
tence ao Brasil e ao mundo.

Aos 86 anos, na sua circunspecção sediada na 
capital do Paraná, ele deve observar com aguda aten-
ção o que se passa em cada quadrante de um mundo 
cada vez mais incerto e repleto de dramas que sempre 
inspiraram o laureado escritor.

É detentor de uma vasta obra alicerçada ao longo 
de frutuoso itinerário literário. Nos últimos anos lançou 
“Capitu Sou Eu” (2003), “O Maníaco do Olho Verde” 
(2008), “Violetas e Pavões” (2009), “Desgracida” (2010), 
“O Anão e a Ninfeta” (2011) e “Mirinha” (2011).

Seu trabalho, que produziu obras memoráveis 
como “O vampiro de Curitiba”, “Pico na Veia” e “99 
Corruíras Nanicas”, entre outras, tem como marco a 
construção do conto “a partir de uma linguagem con-
cisa, direta, chegando a aproximar o conto de um po-
ema em prosa”.

Seu pendor pela “arte da palavra” aflorou duran-
te o curso da Faculdade de Direito do Paraná (atual 
UFPR), época na qual lançava seus contos em mo-
destos folhetos. Um registro biográfico que demonstra 
sua vocação para a literatura: exerceu a advocacia por 
quase dez anos, mas não fugiu do seu desiderato.

Foi o condutor de um grupo literário que publi-
cou, nos idos dos anos 40, a revista Joaquim. O título, 
segundo o próprio líder, era “homenagem a todos os 
Joaquins do Brasil”. A referida publicação vocalizou uma 
geração de importantes escritores, críticos e poetas.
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O reconhecimento de seu talento foi expresso, 
por exemplo, em 1959, quando publicou o livro “No-
velas nada Exemplares” e ganhou o Prêmio Jabuti da 
Câmara Brasileira do Livro. Naquela época já fazia jus 
à sua personalidade enigmática, não comparecendo e 
enviando representantes para receber o prêmio. Entre 
as suas obras premiadas estão “Cemitério de Elefan-
tes”, “Noites de Amor em Granada” e “Morte na Praça”.

Em 1996, recebeu o Prêmio Ministério da Cultu-
ra de Literatura pelo conjunto de sua obra. Em 2003, 
dividiu com Bernardo Carvalho o 1º Prêmio Portugal 
Telecom de Literatura Brasileira, com o livro “Pico na 
Veia”. Suas obras foram traduzias para diversos idiomas.

A premiação deste ano – o Prêmio Camões – é 
o clímax da projeção e reconhecimento de sua obra 
no plano internacional das letras. O júri desta edição 
do prêmio não vacilou em apontar Dalton como vence-
dor, conforme testemunho de Silviano Santiago, com 
o apoio incondicional de Rosa Martelo, professora as-
sociada da Faculdade de Letras da Universidade do 
Porto; Abel Barros Baptista, professor associado da 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Univer-
sidade Nova de Lisboa; da poetisa angolana Ana Paula 
Tavares; do historiador e escritor moçambicano João 
Paulo Borges Coelho e de Alcir Pécora, professor da 
Universidade de Campinas.

Ele foi o décimo escritor brasileiro agraciado com 
o Prêmio Camões, antecedido por nomes do porte de 
Ferreira Gullar, João Ubaldo Ribeiro, Lygia Fagundes 
Telles, Rubem Fonseca, Jorge Amado e João Cabral 
de Melo Neto, entre outros.

Sua atual premiação não deve ser motivo de en-
trevistas por parte do agraciado. Como ele costuma 
dizer, “Não vou responder às perguntas simplesmente 
porque não posso, é verdade; sou arredio, ai de mim!”. 
A despeito do autor se definir como “incuravelmente 
tímido”, não poderíamos deixar de prestar esta singe-
la homenagem no Senado Federal a Dalton Trevisan.

Tenho convicção de que o escritor paranaense 
Dalton Trevisan é amplamente merecedor, por parte 
do Senado Federal, desse Voto de Aplauso que tenho 
a honra de propor.

Sala das Sessões, – Senador Álvaro Dias.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.

O requerimento vai ao Arquivo.
Com a palavra, o Senador José Pimentel. 
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidenta desta sessão, Senadora Ana Amélia, 
Srªs e Srs. Senadores, na pauta do Senado Federal 
de amanhã, terça-feira, há uma importante matéria, 
que é o Projeto de Lei do Senado nº 209, de 2003, de 

autoria do Senador Antonio Carlos Valadares. Esse 
Projeto de Lei trata da atualização da lei de lavagem 
de dinheiro, que é de 1998. Essa legislação de 1998 
foi muito importante naquele instante, porque enfren-
tava a lavagem de dinheiro praticada por uma série de 
banqueiros, por bancos privados, que tinham provoca-
do um grave problema na economia brasileira, o que 
resultou no Programa de Estímulo à Reestruturação 
e ao Sistema Financeiro Nacional (Proer).

Como consequência daqueles atos ilegais pratica-
dos àquela época, o Congresso Nacional aprovou uma 
lei, em 1998, que trata dessa matéria. De lá para cá, as 
organizações criminosas, Srª Presidenta, aprimoraram-
-se, estruturaram-se e passaram a praticar uma série 
de outros crimes. Agora, o Congresso Nacional, em 
especial o Senado Federal, procura ter o instrumental 
necessário para que o Estado democrático de direito 
possa enfrentar a organização de Carlinhos Cachoeira 
e também uma série de outras que se desenvolveram 
ao logo desse período.

Esse Projeto de Lei trata, principalmente, dos 
chamados crimes antecedentes, ou seja, aqueles cri-
mes em que pessoas atuam como laranjas – como 
falamos no linguajar popular –, constituem empresas 
e abrem contas bancárias, criando ambiente para que 
a lavagem de dinheiro possa acontecer.

Esse Projeto de Lei autoriza o Poder Judiciário 
a fazer o confisco prévio de todo o patrimônio da or-
ganização criminosa, como também daqueles que co-
laboraram, de maneira direta ou indireta, para o êxito 
dessa organização criminosa. Permite ao Poder Judi-
ciário fazer o confisco de todo esse patrimônio e, ao 
mesmo tempo, levá-lo a leilão, para evitar seu apodre-
cimento, como nós chamamos, nos pátios dos Detrans 
do Brasil, onde os veículos são recolhidos; nos pátios 
de aeroportos, onde as aeronaves são recolhidas; nos 
nossos estaleiros ou nos nossos portos, onde os bar-
cos são atracados. Também o imóvel, a casa fica de-
sabitada e termina perdendo seu valor, ou a fazenda 
deixa de produzir e, ao mesmo tempo, perde seu valor. 
Portanto, esse Projeto de Lei autoriza o Poder Judiciá-
rio, previamente, a leiloar, a vender esse patrimônio. E 
se, ao término da causa, um daqueles envolvidos na 
organização ou na ação penal for excluído, não tiver 
pena porque não fez parte orgânica do sistema, os 
recursos pertencentes a essa pessoa são devolvidos 
pelo Estado nacional. Isso, ao mesmo tempo, é uma 
forma de desarticular essas organizações criminosas, 
porque se confisca seu patrimônio.

Nós, que estamos acompanhando de perto a CPI 
Mista do Congresso Nacional que investiga a organi-
zação criminosa do Sr. Carlinhos Cachoeira, vemos, 
com muita clareza, que essa organização se alimenta 
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da regularização do dinheiro sujo que é adquirido pelo 
jogo do bicho ou por outras formas ilegais da prática 
de jogos no Brasil. Ao mesmo tempo, como os ana-
listas dizem, já se chegou à terceira fase do Tratado 
Internacional de Palermo, que trata da questão das 
organizações criminosas. Ou seja, essa organização 
se aprimorou, inseriu grande parte dos seus entes, dos 
seus colaboradores no aparelho do Estado nacional, 
iniciando pelas Câmaras de Vereadores. O melhor 
exemplo disso é o ex-Presidente da Câmara de Verea-
dores de Goiânia, um Vereador com alguns mandatos, 
que foi afastado, que passou a ser funcionário dessa 
organização e que declarou, em audiência pública, que 
era remunerado para essa finalidade.

Nas investigações da Polícia Federal, nas inves-
tigações do Ministério Público, mostra-se a rede dessa 
organização, com inserção forte em várias prefeituras; 
com nomeação de secretários, com o olhar todo vol-
tado para a área de segurança no Estado de Goiás; 
com influência forte no Congresso Nacional, contando 
com alguns Deputados Federais e com um Senador 
da República, que praticavam a chamada advocacia 
administrativa, para proteger essa organização crimi-
nosa, que é objeto do trabalho do nosso Conselho de 
Ética do Senado Federal, onde estamos analisando 
e concluindo, Srª Presidenta, todo esse processo de 
investigação e de acompanhamento.

Ao mesmo tempo, havia inserção de pessoas den-
tro da nossa Polícia Federal, das Polícias Civis, das Po-
lícias Militares. Dois delegados da Polícia Federal estão 
presos pela própria Polícia Federal, que faz uma limpeza 
interna, como dizemos no linguajar popular, cortando na 
própria carne, para retirar de dentro do Estado democrá-
tico de direito os braços dessa organização criminosa.

Havia ainda influência numa série de empresas 
privadas que foram constituídas e legalizadas para dar 
aparência de atuação regular dessa organização cri-
minosa. Ao mesmo tempo, havia toda uma vinculação 
com remessa de divisas para o exterior.

É exatamente este o objetivo desse Projeto de 
Lei: assegurar ao Estado nacional, à Polícia Federal, 
ao Ministério Público Federal, aos Ministérios Públicos 
estaduais e ao Poder Judiciário brasileiro ferramentas 
para que possam enfrentar essa fase avançada das 
organizações criminosas com inserção no Estado 
democrático de direito, para que essas organizações 
possam ser combatidas.

Exatamente por isso, ao voltar esse Projeto de 
Lei ao Senado Federal, fizemos toda uma ação para 
agilizar a sua tramitação. Srª Presidenta, fui o Relator 
dessa matéria na Comissão de Assuntos Econômicos, 
e, para agilizar a sua tramitação, todos os nossos Pa-
res, naquela Comissão, colaboraram, e, rapidamente, 

essa matéria foi votada naquela Comissão. Ao chegar 
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o Se-
nador Eduardo Braga foi designado Relator e também 
foi muito diligente. Os nossos Pares a aprovaram com 
rapidez significativa. O Plenário do Senado Federal, na 
última semana, votou a urgência urgentíssima, para 
que, nessa terça-feira, ou seja, amanhã, o Senado 
possa concluir a tramitação desse Projeto e, em se-
guida, encaminhá-lo à sanção presidencial, para que 
possamos assegurar o Estado democrático de direito 
e garantir essa ferramenta que trata da estruturação 
do Estado para enfrentar essas questões.

Essa, Srª Presidenta, seria a primeira grande 
iniciativa de enfrentamento da organização criminosa 
do Sr. Carlos Cachoeira, daqueles que com ele cola-
boraram e de outros que, porventura, existam no ter-
ritório nacional.

Concedo a palavra ao Senador Mozarildo Caval-
canti, para que também possa colaborar com este debate.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR) – 
Senador Pimentel, quero cumprimentar V. Exª. Ainda 
há pouco, fiz um pronunciamento aqui sobre saúde e 
disse que a grande doença da saúde é a corrupção. 
Na verdade, a própria Controladoria-Geral da União 
(CGU), no ano passado, publicou um dado importante: 
nos anos anteriores, R$500 milhões haviam sido des-
viados na Funasa, de um só órgão que cuida da saúde. 
V. Exª aborda a questão do Sr. Carlos Cachoeira. Uma 
das fontes, senão a cachoeira maior, que abasteciam 
seu esquema de corrupção eram exatamente os co-
fres públicos, com várias ramificações e, o que é pior, 
como disse V. Exª, com braços, inclusive, dentro do 
Estado, nas Polícias Civil, Militar, Federal.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – No 
Ministério Público.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR) 
– O pior é que essas pessoas intimidavam os juízes, 
executavam os juízes, como foi executada a juíza no 
Rio de Janeiro. Também fui relator do projeto que tra-
tava de matéria relativa à questão do colegiado de ju-
ízes para julgar esses fatos, para julgar organizações 
criminosas. Não é fácil para um juiz condenar uma 
pessoa com esse poder! Isso não é fácil! Quando um 
juiz caminha firme, ele é intimidado; quando não é cor-
rompido, ele termina sendo assassinado, como foi o 
caso da juíza do Rio de Janeiro. Há vários casos pelo 
Brasil afora. Então, é muito importante que o Governo 
da Presidente Dilma, o Poder Legislativo e o Poder 
Judiciário se unam no combate a esse mal, porque, 
se fecharmos essa torneira da corrupção e agirmos 
por meio dos Poderes do Estado, poderemos, de fato, 
conter de maneira forte a alimentação desse esquema 
de corrupção que o Brasil enfrenta. Inclusive, grandes 
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firmas nacionais nutrem várias instituições e partidos 
políticos, para bancar, vamos dizer assim, essa pro-
teção ao esquema criminoso no País. Parabéns a V. 
Exª! Espero, realmente, que cumpramos nosso dever 
de aprovar rapidamente as legislações necessárias, 
embora eu continue dizendo que, com exceção da 
norma que dá proteção aos órgãos da Justiça, lei para 
combater corrupção não falta; o que falta é vontade 
política de fazê-lo com energia.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Se-
nador Mozarildo, o senhor tem toda razão. O Estado 
nacional tem adotado uma série de medidas para ins-
trumentá-lo e prepará-lo para o enfrentamento dessa 
questão, que é secular no Brasil.

Lembro-me muito bem do ano de 2003, quando o 
Presidente Lula encaminhou, a partir de uma iniciativa 
do Poder Judiciário, a criação de mais 183 Varas Fede-
rais em todo o território nacional, e boa parcela dessas 
Varas Federais estava nas cidades polos no interior do 
Brasil, porque, até então, a presença da Justiça Fede-
ral se dava, basicamente, nas capitais. Essas 183 Va-
ras foram instaladas, e, em cada uma delas, há, além 
do juiz titular, um juiz assistente, dois procuradores da 
República, além de uma unidade da Polícia Federal.

É bom lembrar que, durante toda a história da 
Justiça Federal, até 2003, no Brasil, havia apenas 179 
Varas. Aprendemos que não há combate à corrupção 
no Brasil se não houver estrutura na Justiça Federal, 
que é uma estrutura do Estado nacional, para enfrentar 
esses crimes. Grande parte delas é de competência ex-
clusiva do Estado nacional e da nossa Justiça Federal.

Em seu segundo governo, em 2008, o Presidente 
Lula encaminha para cá a criação de mais 230 Varas 
Federais no interior do Brasil, fortalecendo a estrutura 
nas capitais. Ou seja, são 413 Varas Federais criadas 
em curto espaço de tempo, de 2003 para cá.

É evidente que aqueles que, até 2003, não tinham 
o olhar focado nessas questões ficam assustados ao ver 
que o Estado democrático de direito já levou à prisão 
mais de 16 mil pessoas por meio da Justiça Federal, 
assegurando seu amplo direito de defesa, indepen-
dentemente do estrato social. Até então, basicamen-
te quem era preso no Brasil era o chamado ladrão de 
galinha ou puxador de bode, como dizemos no nosso 
Nordeste, onde a criação do caprino e do ovino é um 
grande instrumento de sustentação das nossas famílias.

Com essa estruturação dada à nossa Polícia 
Federal, triplicamos o quadro de agentes e de dele-
gados, triplicamos o quadro de procuradores da Re-
pública e triplicamos a quantidade de juízes federais, 
exatamente para enfrentar essas organizações crimi-
nosas. E, agora, precisamos garantir um instrumental 

na legislação, para que se possa fazer valer o Estado 
democrático de direito.

Srª Presidente, nossa Senadora Ana Amélia, o 
Projeto de Lei nº 6.616, encaminhado para o Congresso 
Nacional em 2009, também de autoria do Sr. Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, equipara os crimes do corrup-
tores aos mesmos crimes dos corruptos. No Brasil, a 
legislação, lamentavelmente, só alcança o corrupto, o 
que é importante, mas é preciso alcançar o outro braço, 
porque não há corrupto sem corruptor. E é exatamen-
te por isso que o Sr. Carlos Cachoeira conseguiu tanto 
êxito nas suas iniciativas. Ele cooptava pessoas do Es-
tado democrático de direito para dar cobertura aos seus 
eventos, indicando funcionários e secretários. Mas havia 
aqueles que não aceitavam a sua chantagem. Então, ele 
passava a fazer gravações, a fazer ameaças. E setores 
da imprensa davam guarida a esse processo.

Srª Presidenta, nesse processo da CPI Mista do 
Carlos Cachoeira, estamos analisando também um ato 
em Brasília em que um Senador da República foi à Câ-
mara Legislativa de Brasília para pedir o impeachment 
de um governador, porque este não cedia aos caprichos 
e aos interesses dessa mesma organização criminosa. 
Veja que absurdo: um Senador da República vai à Câ-
mara Distrital subscrever um pedido de impeachment 
porque um governador não cedia aos caprichos dessa 
organização criminosa. A que ponto nós chegamos?

E, naquela época, eu via muita gente de bem, 
na sociedade e nesta Casa, aplaudindo esse Senador 
da República, porque era considerado o paladino da 
moralidade da coisa pública. Na verdade, nesta Casa, 
fizemos um levantamento de toda a sua vida legislati-
va, desde fevereiro de 2003, e já fizemos questão de 
registrar isso no nosso Conselho de Ética para fun-
damentar a representação que foi feita pelo PSOL no 
início desse processo. Durante todo esse período, seus 
atos são muito claros, sempre na prática da advocacia 
administrativa, que beneficiava o jogo do bicho, em 
especial o Sr. Carlinhos Cachoeira, conjugando com 
esse conjunto de ações que, lamentavelmente, levou o 
nosso Estado democrático de direito a essa fragilidade.

Espero que a Câmara dos Deputados tenha tam-
bém a mesma agilidade que teve o Senado Federal, 
para nos ajudar a aprovar o Projeto de Lei nº 6.616, de 
2009, que está dormindo nas prateleiras daquela Casa. 
Essa legislação equipara os corruptores nos mesmos 
crimes em que são enquadrados os corrompidos. E ali 
há a majoração da pena para o Presidente da Repú-
blica e para até mesmo o mais simples dos servidores 
públicos que porventura colabore com processos de 
corrupção no Brasil.

É preciso que essa legislação também venha a 
dar guarida ao que a CPMI do Cachoeira está fazen-
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do no Congresso Nacional, porque temos assistido, 
Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, exatamente à 
participação de parte de servidores municipais, esta-
duais ou federais nesse sistema das organizações cri-
minosas, que já estão numa fase muito mais evoluída.

Cabe ao Estado democrático de direito e, em es-
pecial, ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados 
e ao Congresso Nacional dar as ferramentas neces-
sárias para que o Poder Judiciário, a Polícia Federal 
e o Ministério Público possam afastar esses que on-
tem chegaram ao serviço público não para contribuir 
e servir à sociedade, mas para contribuir e servir a 
outros propósitos que não interessam ao Estado de-
mocrático de direito.

É por isso que a nossa Controladoria-Geral da 
União, que foi criada no primeiro Governo Lula, já está 
chegando ao número de mais de três mil servidores 
públicos federais demitidos por justa causa ou com 
suas aposentadorias e pensões cassadas, por terem 
contribuído, de alguma forma, com o crime organiza-
do no Brasil.

Srª Presidenta, quero dar como lido meu pro-
nunciamento, para que ele possa constar dos Anais 
desta Casa.

Peço a Deus que, amanhã, possamos aprovar o 
Projeto de Lei nº 209, de 2003, que atualiza a lei de 
lavagem de dinheiro e que dá ao Estado democrático 
de direito ferramentas para enfrentar essa outra fase 
que, hoje, as organizações criminosas estão assumin-
do no Brasil.

Muito obrigado, Srª Presidente.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR JOSÉ PIMENTEL.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Se-
nadoras e Srs. Senadores, amanhã, aqui, no Plenário 
do Senado Federal, nós vamos debater e, certamente, 
aprovar uma nova legislação de combate à lavagem 
de dinheiro.

Refiro-me ao PLS 209, de 2003, de autoria do 
senador Antônio Carlos Valadares. A proposta já foi 
apreciada pela Câmara dos Deputados e retornou ao 
Senado para sua tramitação final. Na semana passada 
a aprovamos na Comissão de Constituição e Justiça e 
Cidadania. Agora, a matéria chega ao ., Plenário em 
regime de urgência.

O projeto altera e moderniza a Lei n° 9.613, de 
1998, e representa um novo e importante instrumento, 
uma ferramenta eficaz no aprimoramento da legislação 
penal já existente.

Gostaria aqui de destacar alguns pontos desse 
aprimoramento que foram debatidos ao longo dos úl-
timos anos no Congresso Nacional.

Na atual legislação, por exemplo, o crime de la-
vagem de dinheiro só se caracteriza quando os bens, 
direitos e valores forem provenientes de crimes como 
tráfico de entorpecentes, tráfico de armas, seqüestro, 
terrorismo, crimes contra a administração pública, 
entre outros. Ou seja, a lei delimita algumas origens 
ilícitas para que se prossiga com uma ação penal em 
casos de ocultação ou dissimulação dos ganhos ob-
tidos ilegalmente.

Com o projeto que vamos votar amanhã, fica 
em aberto o rol de infrações que deram origem ao di-
nheiro objeto da lavagem. Assim, todo o dinheiro sujo, 
objeto de lavagem, proveniente de qualquer conduta 
infracional, criminosa ou contravencional, será atingi-
do pela nova legislação. Com isso, nossa legislação 
se iguala a de países como Estados Unidos, México, 
Suíça, França e Itália.

Outro ponto importante diz respeito à delação 
premiada. O projeto aprimora a possibilidade de dela-
ção premiada, determinando que esse recurso possa 
acontecer a qualquer tempo. Ou seja, o juiz, mesmo 
depois do término do processo penal, poderá deixar 
de aplicar a pena ou substituí-la por pena restritiva, 
quando o criminoso colaborar com a justiça.

O projeto também garante a possibilidade da 
justiça acolher denúncia de lavagem de dinheiro, ba-
seada apenas nos indícios do crime de origem. Ainda 
que o crime originário já tenha prescrito ou que não 
seja possível mais punir o criminoso. É o caso de trá-
fico de drogas, desvio de recurso público ou contra-
bando, por exemplo.

Outro ponto relevante no projeto está no fato de 
garantir a possibilidade de apreensão dos bens em 
poder dos chamados “laranjas” ou “testas de ferro”, 
que ‘emprestam’ ou ‘alugam’ seus nomes para os ver-
dadeiros donos dos valores. Atualmente, a lei prevê a 
apreensão apenas para os bens ou valores que esti-
verem em nome do acusado da lavagem de dinheiro.

Também é importante destacar que a, proposta 
estende aos estados e ao Distrito Federal o direito de 
receber bens que forem objeto de perda em razão de 
condenação penal. O projeto prevê que valores arreca-
dados nos leilões desses bens se destinem a uma conta 
vinculada. No caso de absolvição retornariam para os 
réus e, em caso de condenação, iriam para o erário.

Sr. Presidente, também gostaria de destacar 
pontos do PLS 209 que ajudam no fortalecimento de 
nossas instituições no combate ao crime organizado.

O texto propõe mecanismos para tornar mais cé-
lere o processo judicial e a conseqüente punição dos 
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culpados. O julgamento do réu, por exemplo, poderá 
ser feito à revelia. O juiz também poderá determinar a 
alienação antecipada de bens obtidos com recurso de 
atividades ilícitas, quando houver risco de deterioração 
dos mesmos ou quando for onerosa a sua manutenção.

A nova lei também confere ao Ministério Público 
e a autoridade policial acesso, exclusivamente, aos da-
dos cadastrais do investigado que informam qualifica-
ção pessoal, filiação e endereço, independentemente 
de autorização judicial. Fica resguardada, porém, a 
cláusula constitucional que garante a inviolabilidade 
do conteúdo da correspondência, das comunicações 
telegráficas, telefônicas e de dados.

Também foi ampliada a lista de instituições que 
ficam obrigadas a identificar clientes e informar às 
autoridades sobre operações suspeitas, colaborando 
com o sistema de prevenção à lavagem de dinheiro.

Sr. Presidente, a Lei 9.613/98 introduziu na Le-
gislação Brasileira uma série de iniciativas no comba-
te à lavagem de dinheiro. Uma das mais importantes 
foi a criação do Conselho de Controle da Atividade 
Financeira – COAF, que tem a missão de prevenir a 
utilização dos setores econômicos para a lavagem de 
dinheiro e financiamento do terrorismo, promovendo a 
cooperação e o intercâmbio de informações entre os 
setores público e privado.

O avanço mais significativo no sistema legal bra-
sileiro depois da Lei 9.613/98 foi a aprovação da Lei 
Complementar 105, de 20 de janeiro de 2001, que 
ampliou o acesso do COAF a informações bancárias. 
Também a Lei 10.701, de 2003, que incluiu o financia-
mento ao terrorismo como crime antecedente à lavagem 
de dinheiro, proporcionou mais autoridade ao COAF 
para obter informações de comunicantes, e criou um 
registro nacional de contas bancárias.

Além do COAF, outros órgãos, como a Polícia 
Federal, a Receita Federal, a Controladoria-Geral da 
União e o Ministério Público, têm se engajado de forma 
sistemática e progressiva no combate à lavagem de 
dinheiro. Essas autoridades têm ampliado suas capaci-
dades de atuação, quer seja ampliando recursos, quer 
seja cooperando com outros órgãos para intercâmbio 
de informações e experiências.

Com a atualização da lei de lavagem de dinheiro, 
o Congresso Nacional cumpre com seu papel legislati-
vo e ajuda o Brasil a apresentar uma série de avanços 
já adotados por outros países e que devem dar mais 
agilidade e eficácia no combate a esse tipo de delito.

O Brasil entra agora em uma nova fase que é a 
de tentar alcançar o sonegador de tributos, para que 
ele pague suas obrigações, e o corruptor, cuja atuação 
é ainda mais grave que a do corrupto.

Sabemos que o crime mais hediondo nos países 
democráticos é o da sonegação de tributos que tira re-
cursos da saúde, da educação, da segurança pública, 
afetando principalmente os mais pobres, pois são eles 
que mais dependem dos serviços públicos. Lamenta-
velmente, aquele que sonega é visto por muitos como 
um ‘bom planejador’ e não como uma pessoa que deve 
ser alcançada pela nossa legislação. Mas, felizmente, 
isso vem mudando e a prova está no grande número 
de projetos de combate à corrupção que estão trami-
tando no Parlamento brasileiro.

Gostaria de lembrar, por exemplo, do Projeto de 
Lei n° 6.616, de 2009, de iniciativa do então presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva, que equipara o crime do 
corruptor ao do corrupto.

Se essa proposta já fosse lei, certamente as in-
vestigações sobre as ações do contraventor Carlos Ca-
choeira, objeto de análise da CPMI, teriam outro rumo.

Que a aprovação do PLS 209 nos motive a anali-
sar e aprovar outras matérias que ajudem e fortaleçam 
o Brasil no combate ao crime organizado.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Senador José Pimentel, na forma regimental, 
sua solicitação será atendida.

Queria dizer-lhe que pode contar com o meu voto 
nesse projeto.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Não 
tenho dúvida.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – V. Exª trata de uma matéria e de providências que 
nós, do campo legislativo, podemos tomar, para fazer a 
prevenção a esses desmandos que estão acontecendo. 

Se tivéssemos essa lei aprovada há mais tempo, 
possivelmente já estaríamos com ela em vigor, e os 
agentes da lei, os agentes do Estado de direito, já teriam 
agido, porque estava muito evidente todo o processo.

Aproveito o ensejo também, Senador José Pimen-
tel, para dizer que seria conveniente que pudéssemos 
votar a PEC, que já está para ser votada, que torna 
aberto o voto na votação do processo do Conselho de 
Ética no plenário do Senado. 

Seria muito oportuno que a sociedade visse como 
vão comportar-se os Senadores.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Srª 
Presidenta, a senhora tem toda a razão. Essa matéria 
tem voto aberto no Conselho de Ética. Já é assim, mas, 
no plenário do Senado e da Câmara, lamentavelmente, 
o voto ainda é secreto. 

Sou um daqueles, Srª Presidenta, que, quando 
Deputado Federal, votou no primeiro turno dessa ma-
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téria, lá na Câmara Federal; da mesma forma, votarei 
com V. Exª aqui, no Senado Federal.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Que bom!

Muito obrigada, Senador José Pimentel.
O Senador Pedro Taques está inscrito. 
Então, V. Exª pode ocupar a tribuna. V. Exª é o 

próximo orador inscrito.
Eu aproveito, enquanto o Senador Pedro Taques 

se prepara, para fazer a leitura, em função do tempo 
na hora em que fui à tribuna, de carta encaminhada à 
Presidente da República por Maria das Graças Carrilho.

Ela encaminha uma carta, Senador Mozarildo 
Cavalcanti, Senador Pedro Taques, dizendo que está 
desesperada. É mais uma que se encontra na situação 
desesperadora do caso Aerus.

Por amor de DEUS, leia essas linhas 
[disse ela à Presidente Dilma].

Sou viúva, meu marido faleceu em 2009, 
com CA na medula, não tinha nada a fazer, 
só esperar a morte chegar. Não tinha como 
pagar plano de saúde [tema a que o Senador 
Mozarildo, há pouco, fez muitas referências]. 
As fraldas eram dadas pela família e amigos. 
Teve dias que entrava no supermercado e não 
tinha como comprar uma geléia de mocotó 
para alimentar meu marido. Um profissional 
que tanto dedicou sua vida ao trabalho e teve 
um fim de vida com muito sofrimento e falta de 
recursos. Sou ajudada pela minha mãe idosa 
de 83 anos.

Recebo minha pensão do INSS, que está 
comprometida com empréstimos que precisei 
fazer para manter minhas obrigações como 
cidadã. Para receber do AERUS, o que ele 
recebia mensalmente, tive que abrir um in-
ventário, o único bem que ele possuía (seu 
crédito mensal). Tive esse dinheiro bloquea-
do até comprovar que tinha direito. Inventário 
que a Juíza deu a sentença final em dezembro 
de 2011, onde foram expedidos 3 MANDA-
DOS DE PAGAMENTO para o Aerus (3 por 
ter meus 2 filhos).

Fui muito mal atendida na sede do AE-
RUS. Foi dito que seria uma fraude me pa-
garem. A advogada que me recebeu desco-
nhecia a etiqueta que tinha no MANDADO, 
que era a firma reconhecida da JUÍZA, pois o 
próprio cartório do Fórum, disse que deveria 
reconhecer. Até agora não foi encerrado, pois 
o AERUS respondeu dizendo ser impossível 
o pagamento. Essa reserva que desconheço 
o valor, pois o crédito que recebemos sai da 

reserva, não tenho acesso para saber. Perdi o 
direito de ser pensionista, passei a ser CRE-
DORA. Dinheiro que o meu marido contribuiu 
mensalmente, para ter uma velhice tranquila 
e sua família amparada. Restou um DESES-
PERO TOTAL.

Não tenho condições para entrar num 
mercado e comprar a alimentação mensal, 
quem faz é a minha mãezinha idosa. Como 
sequela de tudo, estou em tratamento psiqui-
átrico no Hospital Nicia da Silveira e adquiri 
um vitiligo, que fez piorar a minha depressão. 
Tenho pena de mim... Jamais imaginei passar 
por tudo isso e me sentir abandonada pela jus-
tiça. Apelo para A SENHORA PRESIDENTA 
DILMA, por mim, por todos que se encontram 
nessa situação do AERUS. IMPLORO para 
que interceda por nós. São várias mortes que 
semanalmente ocorre, com os aposentados.

O meu desejo era simplesmente ser re-
cebida pela SENHORA. Seria breve, só bas-
tava um olhar em seus olhos para mostrar a 
minha tristeza profunda. Sinto que perdi minha 
DIGNIDADE, me sinto EXCLUÍDA, me sinto 
IMPOTENTE. O seu olhar que vi na imprensa, 
me vi... senti a sua dor. Mas a SENHORA não 
pode ver a minha. Mas IMPLORO que esse 
e-mail realmente chegue em suas mãos. Não 
sei do meu futuro, só tenho a ESPERANÇA 
na decisão da JUSTIÇA. Se for impossível me 
receber, por favor me responda, fale com uma 
brasileira, sua eleitora que precisa URGENTE-
MENTE ter a DIGNIDADE de volta na VIDA. 
Não quero morrer de tanta tristeza.

Assinado: Maria das Graças Carrilho

Em homenagem a essa brasileira, Senador Pedro 
Taques, cumpro meu dever de publicizar a carta, que 
é um apelo dramático de centenas de famílias.

Peço-lhe desculpas e passo-lhe a palavra.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, cidadãos bra-
sileiros que nos ouvem pela Rádio Senado e que nos 
assistem pela TV Senado, subo a esta tribuna, nesta 
segunda-feira, para tratar de dois temas. 

O primeiro tema é a votação, ao final de um pro-
cesso, por ofensa ao decoro parlamentar, que sofre 
um parlamentar. Penso, Srª Presidente, que, no atual 
quadro histórico em que vive a República Federativa 
do Brasil, não há mais que se falar em votação secreta 
para perda ou não do mandato. 

Sabemos que o Senado vive um momento im-
portante de sua história, um momento de afirmação de 
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sua responsabilidade para com a Nação, um momento 
de afirmação dos princípios republicanos. Não há que 
se falar em segredo na República. A República, pelo 
próprio radical do termo, significa coisa pública, signifi-
ca quisque de populo, o que pertence a todos. Portan-
to, segredo não convém à República, Srª Presidente. 

Os julgamentos do Poder Judiciário, como regra, 
todos são públicos. A Emenda Constitucional nº 45 afas-
tou aquelas exceções impertinentes que existiam na 
legislação. Julgamento sigiloso, julgamento secreto nos 
faz lembrar de maracutaia, nos faz lembrar de acordo na 
calada da noite, nos faz lembrar do errado, do malfeito.

Por isso, Srª Presidente, nesta tarde, subo a esta 
tribuna – e o farei, daqui para frente, todas as sema-
nas – para solicitar ao Presidente desta Casa, primei-
ro, que coloque em votação a Proposta de Emenda à 
Constituição que torna pública todas as votações no 
Senado da República. Este é o Senado da República, 
não é o Senado do segredo, não é o Senado do sigilo, 
não é o Senado da reserva. É o Senado da República. 
Um dos princípios que decorrem da República é jus-
tamente este: a publicidade dos nossos atos. Não há 
que se falar em mais demora, em mais delongas, para 
manifestação da Casa Alta do Congresso Nacional a 
respeito dessa Proposta de Emenda à Constituição 
que torna todas as votações abertas. 

E aí cada Parlamentar terá que assumir sua res-
ponsabilidade. Primeiro, responsabilidade perante os 
eleitores que o mandaram para cá; segundo, responsa-
bilidade para com a Nação; terceiro, responsabilidade 
com a sua própria consciência. Não há que se falar que 
Senador da República possa estar sofrendo pressão. 
Quem não aguentar pressão não venha ao Senado, fi-
que dentro da sua casa assistindo à televisão. Senador 
que não aguentar pressão é bom que aqui não esteja. 

Ainda continuo a falar sobre isso, Srª Presidente. 
Assim, todas as semanas, daqui para frente, subirei a 
esta tribuna, para, de uma forma rápida, solicitar ao Pre-
sidente Sarney que coloque, sem maiores delongas, essa 
Proposta de Emenda à Constituição para ser votada. 

Para minha alegria, concedo um aparte ao Se-
nador Pedro Simon.

O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Meus 
cumprimentos a V. Exª pela importância do tema que 
está abordando, principalmente quando se noticia – eu 
não acredito, mas se noticia – que há um movimento 
crescente entre os Senadores para, inclusive, nem 
virem votar, e não vir votar é o mesmo que votar con-
tra, porque não dá quórum. O importante é que essa 
matéria há anos está pronta para ser votada. Então, o 
Sr. Presidente do Senado Federal não tem um motivo 
sequer para não colocá-la em votação. Aliás, seria de 
se esperar, para dar resposta às manchetes negativas 

ao Senado Federal, que S. Exª o Sr. Presidente subme-
tesse esse projeto à apreciação da Casa de hoje até 
a votação. Temos prazo tranquilo para votação dessa 
matéria, que está pronta para ser votada. Na verdade, 
não há razão para se esconder atrás do voto secreto. 
Aconteceu aqui: nós votamos a cassação de um Se-
nador, voto aberto na comissão, e aqui aconteceu o 
contrário com o voto secreto. E o mais escandaloso 
da história aconteceu há poucos dias na Câmara dos 
Deputados, quando uma Deputada, cassada por una-
nimidade na comissão, no plenário, com voto aberto, 
foi absolvida. E o advogado de defesa disse umas 60 
vezes, da tribuna, apontando para todos: “Hoje é ela. 
Amanhã pode ser você”. Parece que conseguiu atingir 
seu objetivo. V. Exª está absolutamente correto. Deve-
mos aproveitar esta hora tão crítica e tão séria na qual 
essa questão está sendo colocada, está sendo deba-
tida. A análise que se faz é esta: pode ser condenado, 
mas, como o voto secreto, a coisa pode ser diferente. 
V. Exª tem razão. Com a dignidade e a credibilidade de 
V. Exª, talvez possamos fazer chegar ao Sr. Presidente 
do Senado Federal que ele, que está há tanto tempo 
na presidência – e há tanto tempo essa matéria está 
na gaveta dele –, deve colocar essa matéria em plená-
rio para que seja votada. Este é o momento de votar.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – 
Exatamente. Muito obrigado, Senador Pedro Simon, 
pela contribuição que, com certeza, tira minha fala de 
sua pobreza.

Eu gostaria de continuar neste tema dizendo que o 
Senado, Srª Presidente, julga o Presidente da República 
pela prática de crime de responsabilidade. O art. 52, pa-
rágrafo único, combinado com o art. 86 da Constituição, 
afirma que “cabe ao Senado julgar o Presidente pela 
prática de crime de responsabilidade”. E nós nos recor-
damos dos momentos históricos pelos quais passamos 
em 1992 – salvo engano, no dia 28 de dezembro de 1992 
–, quando Senadores condenaram um ex-Presidente da 
República pela prática de crime de responsabilidade.

Lá na Câmara, por ocasião da autorização, cada 
Deputado se manifestou a respeito da autorização para 
que o Senado julgasse. Aqui no Senado, cada Sena-
dor se apresentou e assumiu a sua responsabilidade, 
responsabilidade com a verdade, responsabilidade 
com a Nação, responsabilidade com sua consciência. 
Por isso, nós aqui do Senado temos de dar início a um 
movimento pelo voto aberto. 

O voto do eleitor, no momento em que ele nos 
escolhe, no momento em que ele escolhe os repre-
sentantes que aqui defenderão os seus interesses, 
este voto deve ser sigiloso, este voto deve ser secreto 
para garantir a liberdade, para garantir ao eleitor que 
ele votará sem temor, sem receio de violar quem quer 
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que seja e sem o receio de ser ameaçado por qualquer 
fato. Agora, nós, que somos representantes dos Esta-
dos, das unidades federadas nesta Casa, não pode-
mos votar em segredo, não podemos votar em sigilo. 

Desta feita, Srª Presidente, eu, como Senador 
da República, dou início, junto com outros membros 
desta Casa – e V. Exª faz parte dessa discussão, assim 
como, tenho certeza, o Senador Pedro Simon, o Sena-
dor Mozarildo, o Senador Humberto Costa, o Senador 
Rodrigo Rollemberg, o Senador Cristovam Buarque, o 
Senador Randolfe Rodrigues –, a um movimento para 
que essa votação seja aberta, não seja fechada. Nós 
não queremos perseguir quem quer que seja, o que 
nós queremos é assumir a responsabilidade pelos nos-
sos atos. Quem não aguenta pressão fique em casa. 
Existe um ditado no meu Estado que diz o seguinte: 
“Quem não aguenta vai beber leite”. Àquele que não 
aguenta pressão não cabe exercer sua função nesta 
Casa Alta da República. 

A sociedade brasileira aguarda esse momento 
histórico. Os fatos que nós julgaremos aqui são por 
demais graves. Não interessa quem seja o Senador, o 
que interessa é o Senado; não interessa a parte, o que 
interessa é o todo; e nós temos responsabilidade com 
esse todo. Por isso, no momento da votação, eu votarei 
e revelarei o meu voto, com total tranquilidade de estar 
cumprindo o que determina a Constituição da Repú-
blica. Voto sigiloso, voto secreto, voto reservado, nós 
estamos querendo esconder algo, porque não há que 
se entender que isso sirva para proteger o parlamentar. 
Proteger o parlamentar de quê? Qual o temor? Aqui 
nós temos Parlamentares que são assombrados, por 
acaso, Srª. Presidente? Aqui nós temos Parlamentares 
assustados, que não têm condições de votar aberto? 

Por isso, defendo a votação aberta. E nós temos, 
sim, que nos preocupar com aqueles gazeteiros, que 
faltarão.

Eu também, Senador Pedro Simon, já ouvi essa 
conversa. Eu estarei aqui na bancada do meu Estado 
para exercer a minha função constitucional, a função 
para a qual o povo do meu Estado me mandou para cá.

Para minha honra, concedo um aparte ao Sena-
dor Alvaro Dias.

O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Senador 
Pedro Taques, eu gostaria de propor a V. Exª, à Sena-
dora Ana Amélia, ao Senador Mozarildo Cavalcanti, 
ao Senador Pedro Simon e a todos os Senadores que 
porventura se encontrem ouvindo seu brilhante pronun-
ciamento, que juntos comuniquemos ao Presidente da 
Casa que nos recusaremos a votar qualquer matéria 
se não deliberarmos sobre a Proposta de Emenda à 
Constituição do voto aberto. Nós temos três propostas 
aqui no Senado. As três já cumpriram o rito das cinco 

sessões de discussão. O rito regimental foi obedecido 
e basta colocar em votação. A Emenda nº 86, Senador 
Pedro Taques, diz respeito única e exclusivamente à 
cassação de mandato, que é o assunto do momento 
que nós poderíamos resolver. E depois, continuaría-
mos a debater as demais emendas sem a necessária 
pressa, sem a celeridade que se deseja para a outra 
que diz respeito à cassação de mandato, porque há 
um processo em curso. Se nós deliberássemos aqui 
rapidamente, a Câmara dos Deputados teria condições 
de, em 15 ou 20 dias, concluir o processo de votação e 
nós poderíamos ter a votação aberta para cassação do 
mandato de um Senador. Portanto, os cumprimentos a 
V. Exª por defender também, com muita competência, 
essa tese que é essencial agora e é uma exigência da 
sociedade brasileira. Os brasileiros querem conhecer 
o voto de cada um. Em relação a essa história de au-
sência, eu acho que isso é uma malandragem, por-
que a ausência carimba o avalista da impunidade. É 
imperioso comparecer agora. Quem não comparecer 
foi adepto, foi conivente, foi cúmplice da impunidade. 
O voto é secreto, lamentavelmente, e proporciona a 
traição e a covardia. Por isso esse esforço de tornar o 
voto aberto é essencial neste momento. 

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sim, 
concordo. Muito obrigado pelo seu aparte, Senador 
Alvaro. Concordo inteiramente com a sugestão de 
V. Exª. Nós temos, cada um aqui, que assumir a sua 
responsabilidade pelos seus atos Não podemos nos 
omitir diante de um momento grave pelo qual passa 
esta Casa. Esta Casa, que ficará, independente das 
nossas presenças; esta Casa que existia, independen-
te da nossa existência, Senado Pedro Simon. O que 
está a valer, o que está sob jogo aqui é a sorte desta 
Casa, a oportunidade de esta Casa poder se impor 
como uma Casa da República, se impor como uma 
Casa republicana, se impor como uma Casa cidadã.

Votação aberta. Nós todos, todos os dias temos 
que voltar aqui e velar, velar aqui no sentido de tomar 
conta do que está a ocorrer. Eu já ouvi também isto a 
que o Senador Alvaro fez referência: nós não podemos 
permitir que os gazeteiros possam infirmar a respon-
sabilidade desta Casa.

Eu me recordo, Senador Pedro Simon, eu ainda 
estudante, que vi, pela televisão, um grande Senador 
brasileiro, o Senador Darcy Ribeiro, chegando para votar 
nesta Casa, chegando para votar de cadeira de rodas, 
e carregado, para exercer a sua função constitucional.

Por isso nós não podemos nos omitir neste mo-
mento histórico. 

Mais uma vez concedo o aparte a V. Exª.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – O que 

disse o Senador Alvaro era importante. V. Exª, Senado-
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ra Presidente, poderia encabeçar um requerimento ao 
Presidente do Senado falando da importância de colo-
car essa matéria imediatamente em votação. Eu acho 
que é uma matéria tão significativa...Ela é aérea, está 
geral, está lá na gaveta. Agora, se nós manifestarmos 
isso ao Presidente do Senado, eu acho que dificilmen-
te ele não atenderá ao nosso pedido. Eu acho que era 
uma boa sugestão V. Exª encabeçar isso.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Mui-
to obrigado, Senador Pedro Simon. 

A segunda parte da minha fala, Srª Presidente, 
neste fim de semana, as revistas nacionais – duas das 
grandes revistas – mais uma vez trouxeram uma entre-
vista com um cidadão chamado Pagot, ex-presidente 
do Dnit, cidadão do Estado de Mato Grosso, que foi 
presidente dessa empresa nacional. 

Muito bem, ele está louco para falar. Ele está 
manifestando, todos os dias, que quer prestar depoi-
mentos a respeito de caixa dois, a respeito de contri-
buição para o PT, para o PSDB. Muito bem. Na CPI já 
existem 10, 15 requerimentos para que esse cidadão 
seja ouvido, e a CPI, infelizmente, não coloca em vo-
tação para que esse cidadão seja ouvido. Se ele quer 
realmente falar, nós precisamos que ele fale, a Repú-
blica deseja que ele fale.

Independente da CPI, Srª Presidente, hoje pro-
tocolo, na Procuradoria da República, aqui no Distrito 
Federal, uma representação, porque ele está dando 
conta de crimes que se apuram mediante ação penal 
pública: ele está dando conta de crimes eleitorais; ele 
está dando conta de corrupção. Portanto, o Ministério 
Público Federal, aqui no Distrito Federal, tem a obriga-
ção constitucional de ouvi-lo, de acordo com o art. 5º, 
inciso II, do Código de Processo Penal. Assim, quero 
dar conta a esta Casa que represento para que o Mi-
nistério Público possa ouvi-lo.

Não é crível, não é razoável que um cidadão, há 
mais de um mês, venha dizer que possui fatos graves 
a revelar em favor da Nação e que ninguém queira 
ouvir esse cidadão. Todos nós estamos desejosos de 
ouvi-lo. Eu tenho a compreensão de que ele deve ter 
fatos gravíssimos a revelar, fatos que implicam altas 
autoridades da República, porque o orçamento do Dnit 
é um orçamento abissal, é um orçamento amazônico, 
é um orçamento maior do que o de grandes Estados 
da Federação, e por ali está o ralo da corrupção.

Portanto, dou conta, Srª Presidente, a esta Casa, 
de que represento à Procuradoria da República, aqui no 
Distrito Federal, uma vez que a sede do Dnit fica aqui no 
Distrito Federal, para que eles possam ouvir esse cida-
dão. Ele está louco para falar. Então, vamos resolver essa 
sua vontade gigantesca de contribuir com a República.

Muito obrigado, Srª Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Sr. Senador Pedro Taques, antes de V. Exª subir 
à tribuna, eu havia me manifestado no pronunciamento 
do Senador José Pimentel, que trouxe a este plenário 
um projeto do Senador Valadares, que trata de punir 
corruptos e corruptores, uma lei mais rigorosa que, 
pela falta de implementação, não pôde ser aplicada 
ainda. Então, imagino que amanhã possamos votar 
esse Projeto de Lei nº 209, de 2003, com celeridade.

Já emprestei meu apoio a essa matéria e lembrei 
a ele a necessidade de votarmos também a PEC do 
voto aberto. Pelo menos, como disse o Senador Alvaro 
Dias, que seja agora o mais emergente para a cassa-
ção de mandato de parlamentar. Penso que, a partir de 
hoje, entraremos, Senador, em vigília cívica em defesa 
do voto aberto para essa deliberação, que é, como diz 
V. Exª, um resgate da credibilidade desta instituição.

Estamos pensando no coletivo, e não no pessoal 
ou individual, e essa é a nossa grande responsabili-
dade. Se falharmos agora, estaremos comprometendo 
a credibilidade da instituição, que nós representamos 
nos nossos Estados.

Cumprimentos a V. Exª, Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – 

Muito obrigado. 
Se V. Exª me permite, com que coragem? (Inter-

venção fora do microfone.) Qual será o tamanho da 
nossa vergonha, se continuarmos com essa votação 
fechada?

Nós sempre estamos discutindo, e, como diz um 
ditado no Estado de Mato Grosso, depois da porta ar-
rombada é que queremos colocar a tranca. Nós pre-
cisamos colocar a tranca, a tramela antes que a porta 
seja arrombada.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Obrigada, Senador Pedro Taques.

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, não há dúvida 
nenhuma de que o assunto de hoje o Senador Pedro 
Taques trouxe a esta tribuna neste momento. Foi um 
final de semana pesado. Mais um final de semana em 
que a diversão nacional foi o Senado Federal.

Primeiro, a notícia de que já são 30... Eu retiro. 
Dizem os jornais que já são – eu não acredito –, que 
já seria 30 o número dos Parlamentares que se com-
prometeram a não comparecer, para não dar quórum. 
Conforme os senhores sabem, a cassação de um man-
dato exige metade mais um dos membros do Senado 
votando favoravelmente a essa cassação. Então, tem que 
ter 41, não presentes, mas 41 dos presentes votando 
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favoravelmente. Se 30 já dizem que não comparecem, 
é um sinal de que será difícil alcançar esse quórum.

Em segundo lugar, é um fato que já aconteceu 
aqui. Na Comissão de Ética, a aprovação foi feita pela 
cassação. Aqui no plenário, baseado no voto secreto, 
a cassação não aconteceu. Aliás, também, nos Anões 
do Orçamento. Enquanto a Câmara cassou 14, no Se-
nado a Comissão cassou, mas, no plenário, no voto 
secreto, também não cassou.

Agora, o interessante é que esta Casa tem isto 
que a caracteriza. Os líderes aceitam, se reúnem, de-
cidem e votam de um dia para o outro, de hoje para 
amanhã. Outras matérias, da maior importância, pas-
sam dias, passam meses, passam anos, e não são 
expostas à votação. 

Por isso, tenho certeza de que essa matéria de-
batida aqui, no plenário, exposta pelas manchetes dos 
jornais, rádios e televisões em todo o Brasil, atenden-
do a um apelo que se faça ao Presidente do Senado, 
será colocada em votação. Como disse o Senador 
Pedro Taques e como disse o Senador Alvaro Dias, 
a matéria está pronta, não tem absolutamente nada, 
pode ser posta em votação amanhã. Por que não bo-
tá-la em votação? É hora de botá-la em votação, é o 
momento propício de colocá-la em votação. Isso não 
envolve nenhuma preocupação com alguma votação 
que vamos ter agora, envolvendo A, B ou C. Vale, em 
termos de futuro, em termos da importância de que 
isso seja uma triste realidade que desapareça daqui.

Disse muito bem o Senador Pedro Taques: é im-
portante para que a opinião pública fique entendida 
que todos nós somos favoráveis ao voto secreto para 
eleger o Deputado, o Senador, o Presidente da Repú-
blica. Aliás, essa época, durante muito tempo, durante 
toda a República Velha e durante toda a Monarquia, 
era a votação do ridículo. A votação era feita com as-
sinatura aberta e não existia justiça eleitoral, existia 
uma comissão indicada pelo Presidente da Repúbli-
ca ou pelo Governador do Estado para acompanhar 
a votação. Era a chamada votação a bico de pena, o 
Governo ganhava. Graças a Deus, com a Revolução 
de 30, veio o voto secreto, que é uma conquista ab-
solutamente necessária. Nós todos defendemos que 
o eleitor, ao votar, tem que ter a tranquilidade de votar 
em quem quer, sem o medo de perseguição. Então, 
o voto secreto para o eleitor votar no Vereador, De-
putado, Prefeito, Governador, Senador, Presidente 
da República deve continuar a vida inteira. Diferente 
é a situação do Parlamentar. Somos eleitos em voto 
secreto, mas aqui, na Casa, nosso voto tem que ser 
aberto, seja qual for a questão. O povo tem o direito 
de saber em quem vamos votar, como vamos votar. 

Não há argumentação nenhuma para qualquer tipo de 
votação para o chamado voto secreto. 

Esconder de quem? Estamos escondendo o voto 
de quem? O Brasil tem de saber como cada um de nós 
vai votar as matérias, principalmente as mais importantes. 
Então, isso que, ao longo do tempo, é algo ridículo que 
existe... Há momentos na vida em que as coisas che-
gam ao momento de terminar. Nada mais, o momento 
de terminar é agora, quando a imprensa toda coloca o 
Senado no ridículo. Nós estamos sendo a desmorali-
zação. As charges se repetem com relação a nós. Nós 
somos motivos de deboche de toda a opinião pública. 
Como é que o Senado vai votar? Mas claro que vai votar: 
hoje salva fulano e amanhã salva beltrano! Vai votar... 
Como eles dizem? Não é que vai votar em fulano, mas 
em causa própria. Então, vão votar com voto secreto, 
porque amanhã pode ser ele. Mas é o contrário: vamos 
votar secreto; mas, amanhã, se formos nós, também 
queremos ser votados em voto aberto. Queremos o voto 
aberto nesse sentido e não o voto secreto.

Então, eu vou além da proposta que foi feita aqui 
pelo Alvaro, acatada pelo Senador Pedro Taques, no 
sentido de nos dirigirmos pessoalmente ao Presiden-
te Sarney: “Presidente Sarney, está nas mãos de V. 
Exª”. Se até aqui não foi posto em votação, não dá 
para dizer que a culpa é do Dr. Sarney. A culpa é que 
ninguém fez movimento, e o negócio ficou parado na 
gaveta. É a tradição nesta Casa. Matérias mais impor-
tantes de repente a gente esquece e ficam na gaveta. 
Agora, não, Dr. Sarney. Agora é a opinião pública, é 
a manchete nacional, é o Brasil inteiro olhando para 
esta Casa. E esta Casa faz um apelo a V. Exª para que 
coloque essa matéria em votação. Não há dúvida, não 
há interrogação, não tem de ir a comissão alguma, já 
passou por onde tinha de passar.

É V. Exª dizer, com diferença de 48h: “Na quarta-
-feira vai ser votado”. Ou dizer amanhã: “Na quinta-feira 
será votado”. E se vota na quinta-feira.

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

nador Pedro Simon, eu quero, novamente, concordar 
com V. Exª. É interessante que nesta Casa, quando 
se há a chamada vontade política, quando existe a 
chamada vontade política, nós aprovamos aqui me-
didas provisórias de afogadilho. Medidas provisórias 
que chegam a esta Casa com um dia para encerrar 
o prazo. E aí existe a chamada vontade política para 
aprovar as medidas provisórias mais descabidas que 
possam existir: medidas provisórias com contrabando, 
medidas provisórias com chamadas “caldas legais”, 
medidas provisórias que ofendem à Constituição. E aí 
nós votamos rapidamente. Votamos como um corisco, 
como um raio que cai do céu. Agora, de repente, com 
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essa matéria, que é muito importante não somente 
para o Senado, mas para a República, nós ficamos 
com prolegômenos, com salamaleques, ficamos com 
rapapés a respeito dessa matéria de suma importân-
cia para a consolidação da República. Não queremos 
perseguir quem quer que seja. Queremos assumir a 
nossa responsabilidade e dar ciência à Nação de que 
aqui existem representantes dos Estados-Membros 
que estão de acordo com o que diz a Constituição da 
República. No mais, é conversa fiada; no mais, é não 
querer votar; no mais, Senador Pedro Simon, é enro-
lação. Nós precisamos, todos os dias que nos restam 
até o dia da votação, cada um de nós, subir à tribuna 
e, mais uma vez, todos os dias, pedir ao Presidente 
Sarney que coloque esse ponto em votação, e cobrar 
todos os dias da Presidência do Senado.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – 
Só tem uma questão que V. Exª falou, mas deixou um 
lado vazio. A gente falava, durante muito tempo, que 
a medida provisória era uma excrescência do Poder 
Executivo. O Poder Executivo mandava e nós votáva-
mos. Agora, há má-fé nossa também. É um acordo: 
vem a medida provisória e entra o contrabando. Quer 
dizer, a cada medida provisória deste tamanhozinho, 
que invoca 30 milhões, há um contrabando de emen-
das de parlamentares que vai para 300 milhões. Então, 
estamos nessa jogada. 

Agora, o que V. Exª disse do ilustre representan-
te do Dnit, o que ele vem falando na imprensa, o que 
ele vem contando no jornal, o que ele vem dizendo 
das coisas que aconteceram, e, o que é importante 
que se esclareça, dos vários lados, envolvendo vários 
partidos, de governo e de oposição... Mas como é que 
ele não é chamado, meu Deus do céu? Mas como é 
que ele não é chamado? Como é que o requerimento 
está na Comissão de Ética, na gaveta, e não se põe 
em votação? Esperando o quê? Tenho certeza de que 
o Procurador-Geral do Distrito Federal vai atender à 
proposição de V. Exª e vai fazer a convocação.

O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – E, per-
mita-me, convido V. Exª e a Senadora Ana Amélia para 
assinarmos em conjunto essa representação que já 
está pronta. Vou assiná-la agora.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – 
Com o maior prazer. Ele vai fazer a convocação, mas 
mesmo essa convocação vai ficar ridícula para nós, 
porque ele vai fazer aquilo que a Comissão de Ética 
não quis fazer, aquilo que é obrigação da Comissão 
de Ética fazer. Chama as pessoas, que vêm aqui já 
dizendo que não vão falar. Já dizem: “Eu não vou falar 
nada”, e são convocadas para dizer que não vão falar 
nada. E aquele que já está dizendo o que vai dizer, e é 
um escândalo, não é convocado. Não tem explicação.

Olha, hoje, V. Exª abordou um assunto mais duro 
que o outro, mas, hoje, é uma segunda-feira que co-
meça bem, porque, como diz V. Exª, não precisa nem 
ser semanal, pode ser umas três vezes por semana. 
É um assunto em que eu me coloco ao lado de V. Exª. 
Vamos a esse debate e vamos a essa discussão.

A Comissão já foi muito além do que a gente ima-
ginava. Eu me lembro quando eu vim a essa Comissão 
dizendo que a CPI ia sair e a imprensa cobrou de mim, 
colocou em manchete, quase que brincando comigo 
e dizendo: “Só o Senador Pedro Simon, na sua idade, 
acha que vai sair. Não vai sair.” Saiu. 

Todo mundo dizia que não ia dar em nada, todo 
mundo apostava que não iam ser abertas as contas 
da Delta, e as contas foram abertas. Todo mundo di-
zia que os Governadores não seriam convocados, e 
foram convocados, e o outro que não foi será. Então, 
a Comissão, apesar dos pesares, está caminhando.

Senadores como o Senador Pedro Taques, o Depu-
tado Miro Teixeira e o nosso brilhante rapazinho, o Senador 
do Amapá, estão tendo um belo trabalho e a Comissão 
está caminhando, embora fique a expectativa de uma 
certa falta de não vontade de apressar do Presidente e 
do Relator. Houve uma sessão pesada. Graças a Deus, 
o Presidente da Comissão, nosso querido amigo, está 
bem. Foi para o hospital, mas não tinha nada. Mas ele 
teve de se afastar. O Vice-Presidente era do PT, então, 
assumiu o comando. PT na presidência e PT na relatoria. 
E foi o dia mais difícil da Comissão, em que o PT pagou 
todos os pecados que tinha de pagar. Acho que foi bem.

Se a Comissão foi bem até agora e avançou até 
agora, é o que a imprensa está dizendo: o Lula pode 
estar até arrependido de ter pedido a Comissão. As 
coisas foram diferentes do que ele imaginava.

Mas o assunto pelo qual vim a esta tribuna, mes-
mo, são as manchetes de jornais de hoje dizendo que o 
Presidente do Supremo estaria sendo derrotado pelos 
seus colegas, na intenção de que a votação do men-
salão acontecesse ainda neste ano. Há até uma certa 
malícia, que eu acho que quem conhece o Presidente 
do Supremo... Quero dizer para os senhores que sou 
um apaixonado pelo Presidente do Supremo, pelo seu 
discurso de posse, sua biografia.

Um homem que é um jurista fantástico e, ao 
mesmo tempo, é um poeta da vida extraordinário. Ele 
está dando uma demonstração de grandeza que, re-
almente, me emociona. Então, alguns até querem di-
zer que ele quer apressar para ser votado durante a 
presidência dele. É uma coisa de uma grosseria que, 
sinceramente, me irrita!

Mas, na verdade, não dá para entender algumas 
coisas. O recesso do Supremo em julho é necessário, 
mais até do que o nosso. O nosso já diminuiu, porque 
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era o mês inteiro e, agora, só 15 dias. O do Supremo 
parece que é o mesmo. Cá entre nós, daria para liberar 
esse recesso nessa oportunidade. Um esforço a mais 
dos ministros do Supremo para que esse período de 
recesso fosse suspenso seria importante.

Uma outra matéria: o Presidente acha que deve 
ser colocada como prioridade a votação do mensalão. 
Alguns ilustres Senadores colocam que se trata de uma 
matéria respeitável, que deve seguir a rotina normal e 
que todas as matérias importantes devem ser votadas 
ao mesmo tempo. Eu acho que não. Eu acho que, caso 
se pudesse votar o mais breve possível o mensalão, se-
ria uma coisa importante. Alguns dizem que não, que 
o atual Presidente se aposenta daqui a sete meses e 
que o ex-presidente se aposenta daqui a cinco meses. 

Eu acho importante que esses dois Presidentes 
estejam presentes à votação. É muito melhor do que 
duas pessoas novas, que terão entrado recentemente, 
sem conhecer, como esses conhecem, toda a votação! 
São as duas pessoas que passaram pela presidência 
e que têm conhecimento de tudo. Permitir que eles es-
tejam presentes na hora da votação é fundamental, ao 
contrário do que estavam argumentando. Agora, vão 
sair dois ex-presidentes, os mais experientes, para que 
duas pessoas novas..., numa época em que se estão 
colocando em xeque essas votações. E, cá entre nós, 
numa época em que, para o Supremo, o Presidente 
indicou oito. Dos onze que estão lá, oito já foram indi-
cados pelo presidente Lula. Se saírem esses dois, dez 
vão ser indicados pelo mesmo governo.

O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – V. Exª, 
na segunda parte da fala, traz a questão do mensalão. 
O Presidente do Supremo Tribunal Federal é um ho-
mem seriíssimo. Eu o conheço há mais de dez anos, 
foi meu professor num curso de pós-graduação: além 
de ser um grande jurista, é um grande humanista. É 
um grande humanista. Ele disse recentemente que o 
processo do mensalão já se encontra maduro. Já se 
encontra maduro para julgamento. A questão é nós 
nos preocuparmos se ele ficará podre. Já está maduro. 
Não pode cair de podre. O Supremo tem que julgar o 
mensalão. Imaginem se o Supremo não julga o men-
salão este ano! Imaginem a desconfiança que os dois 
novos ministros do Supremo terão sobre sua cabeça! 
E nós aqui no Senado, na Comissão de Constituição 
e Justiça e depois neste plenário para aprovarmos o 
nome desses cidadãos. Nós teremos a chamada alei-
vosia, a desconfiança sobre eles. Isso não é bom para 
a República. Isso não é bom para a Nação brasileira. O 
processo já se encontra pronto para julgamento. Ago-
ra imaginem, Senador Pedro Simon, Senadora Ana 
Amélia, Presidente desta Casa, o momento histórico, 
a quadra histórica que vive a República Federativa do 

Brasil: o Judiciário, a mais alta Corte da República, o 
Supremo, com o julgamento do mensalão. Julga ou não 
julga. Quando será julgado. Ex-Presidente da Repú-
blica conversando com Ministro do Supremo Tribunal 
Federal, com ex-ministro do Supremo Tribunal Fede-
ral. A desconfiança se abate sobre o Supremo Tribunal 
Federal. A Presidência da República não quer discutir 
isso porque muitas vezes cria uma crise institucional. 
O Senado, o Parlamento brasileiro, através da CPI e 
de um julgamento importante que se avizinha, também 
com essa responsabilidade sobre as suas cabeças, 
sobre as nossas cabeças. O momento é grave, Sr. 
Senador. O momento é grave! Não estou fazendo aqui 
presságio de mau agouro, não é isso. Mas cada um 
de nós tem que assumir a sua responsabilidade. No 
caso do mensalão, o cidadão que está sendo julgado 
no mensalão, o réu do mensalão, o processo tem que 
ser um instrumento de dignidade, até para absolver 
aqueles contra os quais não existe prova. Será que o 
julgamento do mensalão vai ser secreto, sigiloso? Os 
ministros do Supremo Tribunal, os onze, vão se fechar 
numa sala e votar de forma secreta? Isso não existe. 
Eles, através da TV Justiça, divulgarão para todo o 
Brasil a opinião de cada um deles, sem perseguições, 
mas cumprindo o rito, cumprindo o devido processo le-
gal. Quero cumprimentar V. Exª. Esse julgamento está 
maduro, ele não pode ficar podre.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Senador Pedro Simon, eu apenas pediria licença 
a V. Exª porque estão aqui acompanhando esta sessão 
e este debate extremamente relevante essas crianças 
que têm o hoje, o presente e o futuro do Brasil. Esses 
temas interessam a elas, porque, certamente, na sua 
infância, já estão preocupadas, também, como nós 
aqui. Então eu pediria licença ao senhor. São os alu-
nos do ensino fundamental da Escola Classe 305 Sul, 
aqui de Brasília. A todos vocês, aos professores e aos 
monitores, obrigada pela visita.

Vocês estão ouvindo o Senador Pedro Simon, que 
é do PMDB do Rio Grande do Sul, um dos mais expe-
rientes Parlamentares desta Casa. E ouviram um aparte 
do Senador Pedro Taques, que antes de chegar aqui era 
Procurador da República e que é de Mato Grosso; ele é 
do PDT. E o Senador Simon é do PMDB do Rio Grande 
do Sul, foi Governador e foi Ministro da Agricultura. Ele 
é do PDT e o Senador é do PMDB do Rio Grande do 
Sul, foi Governador e foi Ministro da Agricultura. 

Continua usando da palavra o Senador Pedro 
Simon.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – A 
Presidente foi uma jornalista extraordinária, é do PP 
do Rio Grande do Sul e candidata a governadora nas 
próximas eleições.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Menos, Senador, menos.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Jo-
vens, entendam uma das coisas negativas que estamos 
falando aqui. Vocês que um dia estarão aqui em nosso 
lugar, há muita coisa positiva que acontece. Graças a 
Deus, nós estamos caminhando no sentido de acer-
tar e, se Deus quiser, a mocidade de vocês, quando 
chegar à etapa madura de estar aqui, verá um outro 
Brasil e um outro Congresso. 

Eu digo com toda a franqueza: acho que o Su-
premo Tribunal Federal, pela primeira vez na vida, vive 
uma situação delicada como agora. Que ele, Supremo, 
deve ter a preocupação – que a gente tem –, mas para 
nós é muito mais complicado e muito mais difícil, de 
manter a nossa história.

O Supremo é o Supremo. Claro que houve casos 
complicados. Na hora, às vezes, até golpe de Estado, 
na hora que entrou no Supremo, o Supremo deixou 
para decidir depois que o mandato já tinha acabado. As 
decisões que o Supremo tem que tomar, politicamente, 
respeito isso, mas dessa vez a decisão do Supremo é 
importante para o Supremo. 

Creio, com toda a sinceridade, que não ter o re-
cesso de julho, não ter e dar integral apoio para que o 
caso seja julgado é muito importante. Para mim, não 
é importante que sejam absolvidos, que sejam con-
denados. Podem ser absolvidos por unanimidade ou 
imensa maioria. Há uma tese até que muitos casos 
existem na boca do povo, existem na rua, mas não 
existem nos autos. Julguem como achem que devam 
julgar, mas julgem. Julguem! Isso é muito importante.

Eu creio que o Supremo merece o nosso respeito. 
Eu não sei, meu Senador, mas penso: não dá para dizer 
que a situação é a ou b. O que passaria pela cabeça 
de V. Exªs se eu apresentasse uma emenda dizendo: 
o Presidente do Supremo é indicado pela Presidência 
da República e o mandato dele é vitalício até morrer. 
Nos Estados Unidos é assim. Na Corte Suprema dos 
Estados Unidos é assim. E vem funcionando assim.

Reparem como a questão não é a lei; é a inter-
pretação, é o gesto, é a maneira de ser, é o compor-
tamento, é a ética de ser. Volto a repetir: o que aconte-
ceria se eu apresentasse uma emenda dizendo que o 
Presidente do Supremo é indicado pelo Presidente da 
República e o seu mandato de Presidente é vitalício? 
Seria um absurdo, mas nos Estados Unidos é assim. 
Mas, no Brasil, nós temos que analisar.

Eu, por exemplo, acho que ir para o Supremo 
alguém que foi advogado de um partido político, que 
foi, durante quatro, cinco, seis anos advogado de um 
partido político, depois foi Advogado-Geral da União, 
mas antes de ser Advogado-Geral da União... Eu digo 

que Advogado-Geral da União em si também não é um 
cargo do qual se sai para ir para o Supremo, porque o 
Advogado-Geral da União aprende o quê? A defender 
o Governo que é dele. Ele está ali para defender as 
causas do Governo. Agora Advogado-Geral da União 
que antes de exercer esse cargo foi advogado de par-
tido político... Aí é mais complicado. 

Acho que Advogado-Geral da União que antes 
tenha sido advogado de partido político não é o cargo 
ideal do qual se saia para ser Presidente. Já temos dois 
assim. E é o que diz o Senador Pedro Taques: e essas 
duas vagas que vêm, não pode acontecer o mesmo? 
Aliás o atual Procurador-Geral da União, que foi advo-
gado do PT, já está dizendo abertamente que é o futuro 
Ministro do Supremo. Toda a imprensa, todo mundo só 
comenta isso: o próximo já se sabe quem é. É o atual 
Advogado-Geral da União, que foi advogado do PT.

Então reparem, como disse o Senador Pedro Ta-
ques, qual vai ser a nossa maneira de proceder na Co-
missão de Justiça na hora de fazer uma votação como 
essa, na véspera do julgamento. Se já foi feito depois do 
julgamento é outra coisa, mas na véspera do julgamento?

Eu faço um apelo. Fecho com o Presidente do 
Supremo e faço um apelo aos seus colegas: não dei-
xem sair no jornal essa manchete dizendo que o Pre-
sidente do Supremo quer votar enquanto for Presi-
dente. Isso não fica mal para o Presidente, mas para 
aqueles que inventam uma coisa como essa. Mas fica 
bem para todo o Supremo se o Presidente sair com a 
dignidade necessária.

Eu não tenho nenhuma dúvida. Falo com toda 
a sinceridade: eu não tenho nenhuma dúvida. Seja 
quem for, ex-procurador, ex-advogado, seja quem for, 
o Ministro do Supremo sentado ali vai julgar com a sua 
consciência. É uma matéria tão séria, tão importante 
e de tanta repercussão que não me ocorre que o cara 
possa votar de maneira diferente. Mas que vote. E a 
hora de votar é agora.

Obrigado, Presidente. 
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Senador Pedro Simon, a admiração que V. Exª 
tem pelo Presidente Ayres Britto é a mesma que tem, 
imagino, a maioria desta Casa. 

A preocupação dele provém da sensibilidade, da 
percepção de que a sociedade está clamando por um 
julgamento rápido, e que não haja o risco de arquiva-
mento do processo conhecido como mensalão. Por 
isso, a defesa de V. Exª é importante. 

Imagino que essa questão do Supremo Tribunal 
Federal começa a abrir um novo debate nesta Casa, 
em torno de como se processa a indicação dos minis-
tros que compõem aquela Corte. Seria apropriado que 
também o Senado Federal começasse a examinar a 
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questão da composição da Suprema Corte do País, 
que, penso, é um tema da maior relevância.

Gostaria de saber se o Senador Ciro Nogueira 
pretende fazer uso da palavra. 

Eu o convido a ocupar a tribuna. 
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Muito obrigado, minha Presidente.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em todo o 
mundo, comemora-se, no dia 5 de junho, o Dia Mundial 
do Meio Ambiente, data da maior importância, que nos 
convida à reflexão e, principalmente, à ação.

Afinal, de todas as questões que afetam a huma-
nidade, a questão do meio ambiente talvez seja a mais 
crucial, na medida em que ela tem caráter efetivamente 
global. Os problemas ambientais não respeitam fron-
teiras. Os efeitos de uma ação nociva praticada por 
uma comunidade, por uma cidade ou por um país se 
estenderão por outras comunidades, outras cidades, 
outros países.

Aliás, é espantoso que essa consciência que 
temos, atualmente, sobre o meio ambiente seja um 
fenômeno relativamente recente. É espantoso que o 
respeito ao meio ambiente não seja um traço funda-
mental de toda e qualquer cultura civilizada, desde o 
início. De qualquer modo, nos dias de hoje, é claro e 
evidente que não há possibilidade de crescimento no 
longo prazo sem se levar em conta a sustentabilidade, 
a conservação, a preservação.

Tanto é assim que as Nações Unidas escolheram, 
como tema deste ano, o conceito da Economia Verde, 
seguido da pergunta: “Ela te inclui?” É uma pergunta que 
todos os líderes de todas as cidades e países do mundo 
deveriam estar se fazendo neste momento – especial-
mente os líderes brasileiros, pois somos, pela segunda 
vez, o País anfitrião dos principais eventos comemora-
tivos do Dia Mundial do Meio Ambiente, que completa 
seu quadragésimo aniversário neste ano de 2012.

E o que seria uma Economia Verde? Em resumo, 
uma economia em que a meta principal a ser atingida 
não é o crescimento a qualquer custo, mas o cresci-
mento com qualidade de vida, com inclusão social, 
com eficiência de recursos, com sustentabilidade. A 
crise financeira de 2007 deixou claros os problemas do 
modelo de crescimento que o mundo vinha adotando. 
Agora, que o pior da crise passou e os países mais 
afetados voltaram a apresentar algum crescimento, 
o momento é ideal para que reflitamos sobre as mu-
danças pelas quais precisam passar os modelos de 
crescimento que vínhamos utilizando.

Juntamente com a Rio+20, os eventos vinculados 
ao Dia Mundial do Meio Ambiente representam opor-
tunidades preciosas para discutirmos essas questões. 

Mais de 8.500 atividades já foram registradas na página 
que as Nações Unidas criaram na internet para divul-
gar os eventos, São palestras, exposições, festivais, 
eventos comunitários, mutirões, concertos, enfim, uma 
série de iniciativas voltadas para estimular a reflexão 
e a ação em prol do meio ambiente.

Esses milhares de eventos nos fazem lembrar, 
inclusive, da famosa expressão: “pensar globalmente, 
agir localmente”. A reflexão pode e deve ser a mais 
ampla possível; porém, a maioria de nós está restrita 
a ações localizadas, que não são menos importantes 
por serem modestas. Pelo contrário: é o acúmulo des-
sas iniciativas aparentemente pequenas que provoca 
as grandes transformações, e com o meio ambiente 
não poderia ser diferente.

Aqui, no Congresso Nacional, nós, parlamentares, 
temos a oportunidade e, eu iria além, o dever de con-
tribuir para a consolidação de uma economia verde no 
Brasil. Temos vários projetos recentes, que passaram 
por aqui e que se tornaram leis, que estão colocando 
o Brasil nos trilhos da sustentabilidade. Cito o exemplo 
da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que está 
erradicando os lixões, estimulando a reciclagem e 
dando mais qualidade de vida a milhares de famílias.

Cito, ainda, algumas das iniciativas que tive a 
oportunidade de propor nos últimos meses, com as 
quais busco contribuir para a solução de alguns pro-
blemas ambientais que afetam nosso País.

A Proposta de Emenda à Constituição n° 51, 
que apresentei em junho de 2011, institui o Fundo 
para a Revitalização Ambiental e o Desenvolvimento 
Sustentável da Bacia do Rio Parnaíba. Será um fun-
do provisório, com duração de vinte anos, que pre-
tende recuperar esse símbolo do Estado do Piauí. O 
rio Parnaíba percorre todo o meu Estado; seu delta 
é um dos principais pontos turísticos piauienses e 
do País; há trechos de uma beleza indescritível e de 
uma biodiversidade exuberante; mas, ainda assim, o 
Parnaíba está ferido de morte pelo desmatamento, 
pela poluição e por uma série de problemas causa-
dos pela construção da usina de Boa Esperança. A 
PEC irá garantir, no prazo de vinte anos, recursos 
da ordem de R$2 bilhões, que serão empregados 
no custeio de programas e projetos governamentais 
para recuperar o Parnaíba e seus afluentes, uma rede 
hidrográfica de fundamental importância não apenas 
para o Piauí, mas também para o vizinho Estado do 
Maranhão e de todo o Nordeste.

Neste ano de 2012, apresentei dois projetos de 
lei que, acredito, merecem menção: o PLS n° 94 e o 
PLS n° 158. O primeiro cria a necessidade de se apre-
sentar, nos processos licitatórios para exploração de 
petróleo, gás natural ou outros hidrocarbonetos, pla-
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nos de emergência para casos de vazamento ou der-
ramamento de óleo ou derivados. O segundo projeto 
confere prioridade ao exame de patentes verdes sobre 
os demais pedidos de patente de invenção.

Esses dois projetos e a PEC são três proposições 
legislativas distintas, Srª Presidente, mas que têm em 
comum o fato de proporem ações efetivas em favor 
da proteção ambiental, da sustentabilidade, do uso 
racional dos recursos ambientais. São ações isoladas, 
mas que se harmonizam com a estratégia mais ampla 
de tornar nosso País uma economia verde, no qual o 
crescimento se manifeste na forma de mais inclusão 
social, mais bem-estar, mais preservação ambiental, 
mais eficiência energética.

Que não percamos, portanto, as inúmeras oportu-
nidades que se estão oferecendo ao Brasil de avançar 
no sentido de um desenvolvimento mais humano, em 
que justiça social e preservação ambiental caminhem 
lado a lado, em plena harmonia. Desejo sucesso a todas 
as iniciativas voltadas para este Dia Mundial do Meio 
Ambiente e que a Conferência Rio+20 também tenha 
excelentes resultados para o Brasil e para o mundo.

Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE. (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Senador Ciro Nogueira, hoje pela manhã, ao 
meio-dia, por iniciativa dos Presidentes das Comissões 
de Meio Ambiente do Senado, Rodrigo Rollemberg, e 
da Câmara Federal, Sarney Filho, houve uma sessão 
especial do Congresso Nacional para celebrar o Dia 
do Meio Ambiente, ressalvando exatamente, como 
no conteúdo do seu pronunciamento, a importância 
dessa celebração das Nações Unidas, e o Congresso 
Nacional se aliando também a esta causa, até porque 
teremos o início da Rio+20, que tem tudo a ver com 
a produção sustentável e a preservação ambiental.

Cumprimentos a V. Exª pelo pronunciamento, 
Senador Ciro Nogueira.

O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI) – Eu 
que agradeço, Presidente.

A SRª PRESIDENTE. (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – A Srª Senadora Angela Portela enviou discurso 
à Mesa, para ser publicado na forma do disposto no 
art. 203 do Regimento Interno.

S. Exª será atendida.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Srªs e Srs. Senadores, 
atores sociais ambientalistas e profissionais da im-
prensa. O Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado 
anualmente no dia 5 de junho, é para nós, brasileiros, 
uma das datas mais importantes. Somos um país, 
cujo conjunto vegetacional de florestas ocupa nada 
menos que 60% da Amazônia, conforme o Mapa de 
Vegetação do Brasil. 

Maior bioma brasileiro em extensão, a Amazônia 
ocupa quase metade do território nacional, ou seja, 
49,29%. Com uma área próxima de 6,5 milhões de 
quilômetros quadrados, a bacia amazônica abriga a 
maior rede hidrográfica do planeta. 

Orgulhamo-nos em saber que 60% da bacia 
amazônica se encontra em território brasileiro, onde 
o Bioma Amazônia ocupa a totalidade de cinco unida-
des da federação, que são Acre, Amapá, Amazonas, 
Pará e Roraima, além de grande parte de Rondônia 
(98,8%), a metade de Mato Grosso (54%), e parte do 
Maranhão (34%) e Tocantins (9%). 

Nossa condição privilegiada de habitarmos um 
país que abriga a maior e mais rica biodiversidade do 
mundo faz com que sejamos observados tanto pelos 
olhos da economia mundial quanto daqueles que de-
fendem com intransigência necessária, a preservação 
ambiental. 

Por isso e por tantas outras razões, cobre-se de 
importância, a iniciativa do nosso colega de Parlamen-
to, o senador Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) e do de-
putado federal Sarney Filho (PV-MA), de propor esta 
sessão solene alusiva a tão relevante data.

O Dia Mundial do Meio Ambiente foi estabelecido 
pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1972, 
para marcar a abertura da Conferência de Estocolmo 
sobre Ambiente Humano. 

No Brasil, este ano, dois fatores de caráter mundial 
se relacionam com a data e com o país. Um deles é a 
realização da Conferência das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento Sustentável (Rio+20), Rio de Janei-
ro, no período de 13 a 22 próximo, e que contará com 
a presença de grandes líderes mundiais.

Outro fator de relevância é que este ano, como 
ocorreu há duas décadas, o Brasil é o país-sede das 
comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente. 
A cada ano, o Programa das Nações Unidas para o 
Meio Ambiente (PNUMA) escolhe um país para rece-
ber as celebrações globais deste dia. A escolha do 
Brasil para exercer esta função é uma demonstração 
da importância que nosso país tem com a proteção 
do meio ambiente.

Muito já se falou sobre a data. Gostaria, portanto, 
ressaltar o tema deste ano, escolhido pelo Pnuma, que 
é “Economia Verde: Ela te inclui?”. Tanto pela forma 
como pelo conteúdo, este tema parece falar direto à 
inteligência de pessoas de todo o mundo. 

“Economia Verde: Ela te inclui?” é, sem dúvidas, 
um chamamento à atenção da opinião pública mun-
dial para o modo como inúmeras ações individuais, 
independentemente de serem grandes ou pequenas, 
podem impactar na melhoria do meio ambiente. 
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É, também, uma forma de dizer que todos: go-
vernos, sociedades, líderes mundiais, militantes da 
defesa do meio ambiente e cada indivíduo, com suas 
atitudes cotidianas, são responsáveis diretos pelo que 
vão deixar para as futuras gerações.

Era o que tinha a dizer, registrando a passagem 
neste dia 5, do Dia Mundial do Meio Ambiente.

Muito obrigada.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Não havendo mais oradores inscritos, 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

1 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 44, DE 2011 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 492, de 2012)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 44, de 2011 (nº 6.176/2009, 
na Casa de origem), de iniciativa da Presidên-
cia da República, que autoriza o Poder Exe-
cutivo a doar quatro aeronaves H-1H à Força 
Aérea Boliviana.

Pareceres favoráveis, sob nºs 560 e 561, 
de 2012, das Comissões de Relações Exterio-
res e Defesa Nacional, Relator: Senador Anibal 
Diniz; de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Luiz Henrique.

2 
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 209, DE 2003 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento nº 498, de 2012)

Discussão, em turno único, do Substituti-
vo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 
209, de 2003 (nº 3.443/2008, naquela Casa), 
do Senador Antonio Carlos Valadares, que 
altera a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, 
objetivando tornar mais eficiente a persecu-
ção penal dos crimes de lavagem de dinheiro.

Pareceres sob nºs 625 e 626, de 2012, 
das Comissões:

– de Assuntos Econômicos, Relator: Se-
nador José Pimentel, favorável; e

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Eduardo Braga, favorável, 
com as seguintes adequações:

* rejeição do § 5º do art. 12 da Lei nº 
9.613, de 3 de março de 1998, constante do 
art. 2º do Substitutivo da Câmara;

* manutenção do art. 17-B da Lei nº 
9.613, de 1998, constante do art. 2º do Pro-
jeto de Lei do Senado, renumerando-se os 
seguintes;

* manutenção do § 1º do art. 2º da Lei nº 
9.613, de 1998, constante do art. 1º do Projeto, 
com consequente rejeição do referido dispo-
sitivo no art. 2º do Substitutivo;

* manutenção do § 14 do art. 4º-A da 
Lei nº 9.613, de 1998, constante do art. 2º do 
Projeto, renumerando-o como § 13 do art. 4º-
A, do Substitutivo e a substituição da expres-
são: “...entorpecentes...” por “...drogas...”, do 
referido dispositivo.

3 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 277, DE 2012 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento nº 500, de 2012)

Projeto de Decreto Legislativo nº 277, de 
2012, dos Senadores Paulo Bauer e Ana Amélia, 
que disciplina as relações jurídicas decorrentes 
do § 8º do art. 8º da Lei nº 10.925, de 23 de ju-
lho de 2004, introduzido pelo art. 2º da Medida 
Provisória nº 552, de 1º de dezembro de 2011.

4 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 63, DE 2011 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 63, de 2011, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Valdir Raupp, que altera a redação do art. 
3º da Emenda Constitucional nº 62, de 9 de 
dezembro de 2009, para ampliar o prazo de 
adesão ao regime especial de precatório até 
a data de 31 de dezembro de 2012.

Parecer sob nº 689, de 2011, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Demóstenes Torres, 
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ 
(Substitutivo), que oferece.

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 33, DE 2009

Terceira e última sessão de discussão, 
em segundo turno, da Proposta de Emenda 

JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL258



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 23537 

à Constituição nº 33, de 2009, tendo como 
primeiro signatário o Senador Antonio Carlos 
Valadares, que acrescenta o art. 220-A à Cons-
tituição Federal, para dispor sobre a exigência 
do diploma de curso superior de comunicação 
social, habilitação jornalismo, para o exercício 
da profissão de jornalista.

Parecer sob nº 1.354, de 2011, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador João Ribeiro, 
oferecendo a redação para o segundo turno.

6 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 592, DE 2011 – CONSOLIDAÇÃO

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei do Senado nº 592, de 2011-Con-
solidação, do Senador Antonio Russo, que 
consolida a legislação sanitária vegetal e 
animal federal.

Parecer sob nº 347, de 2012, da Co-
missão de Agricultura e Reforma Agrária, 
Relator: Senador Rodrigo Rollemberg, fa-
vorável, com as Emendas nºs 1 e 2 – CRA, 
que apresenta.

7 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 103, DE 2011 
(Tramitam em conjunto as 

Propostas de Emenda à Constituição nºs 56,  
103 e 113, de 2011)

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 103, de 2011, tendo como primeiro 
signatário o Senador Delcídio do Amaral, que 
acrescenta o inciso VIII-A ao § 2º do art. 155 
da Constituição Federal, para modificar a sis-
temática de cobrança do imposto sobre ope-
rações relativas à circulação de mercadorias 
e sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comuni-
cação incidente sobre as operações e pres-
tações realizadas de forma não presencial e 
que destinem bens e serviços a consumidor 
final localizado em outro Estado.

Parecer sob nº 486, de 2012, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Renan Calheiros, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), 
que oferece, com votos contrários da Senadora 
Marta Suplicy e dos Senadores Eduardo Su-
plicy e Aloysio Nunes Ferreira.

8 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 56, DE 2011 
(Tramitam em conjunto as 

Propostas de Emenda à Constituição nºs 56, 
103 e 113, de 2011)

Proposta de Emenda à Constituição nº 
56, de 2011, tendo como primeiro signatário o 
Senador Luiz Henrique, que altera os incisos 
VII e VIII do § 2º do art. 155 da Constituição 
Federal para dispor sobre a alíquota interes-
tadual do Imposto sobre Operações Relativas 
à Circulação de Mercadorias e sobre Presta-
ções de Serviços de Transporte Interestadual 
e Intermunicipal e de Comunicação, quando 
a operação ou a prestação ocorrer no âmbito 
do comércio eletrônico.

9 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 113, DE 2011 
(Tramitam em conjunto as 

Propostas de Emenda à Constituição nºs 56, 
103 e 113, de 2011)

Proposta de Emenda à Constituição nº 
113, de 2011, tendo como primeiro signatário 
o Senador Lobão Filho, que altera o inciso VII 
do § 2º do art. 155 da Constituição Federal para 
dispor sobre a alíquota interestadual do Impos-
to sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços 
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e 
de Comunicação nas operações e prestações 
de serviços interestaduais que destinem bens 
e serviços a consumidor final não contribuinte.

10 
REQUERIMENTO Nº 475, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 475, de 2012, do Senador Eduardo Bra-
ga, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 138, de 2010, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania (regulamenta as profissões 
de Pesquisador e de Técnico de Pesquisa de 
Mercado, Opinião e Mídia).

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 41 
minutos.)
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(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-
-se às 20 horas e 46 minutos.)

É o seguinte o registro de compareci-
mento:

Ata da 97ª Sessão, Deliberativa Ordinária 
em 5 de junho de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência da Sra. Marta Suplicy, dos Srs. Paulo Davim, Sérgio Souza, Eduardo Lopes, 

Wellington Dias e Romero Jucá
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

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

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO N° 512, DE 2012

Solicita informações ao Excelentíssimo Sr. 
Ministro de Estado Ministro de Minas e Energia 
sobre a arrecadação e distribuição, por subs-
tância Mineral, da Compensação Financeira 
pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição 

Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regi-
mento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam so-
licitadas – em relação à Compensação Financeira pela 
Exploração de Recursos Minerais – ao Sr. Ministro de 
Estado Ministro de Minas e Energia informações sobre 
a arrecadação anual da CFEM, desde 2007, discrimi-
nada por substância mineral. Requer, ainda, que as 
informações solicitadas acima discriminem os valores 
e as substâncias minerais a que se refere a expressão 
“demais substâncias minerais” disciplinadas pelo inci-
so II do art. 2º da Lei 8.001, de 13 de março de 1990.

Justificação

Tramitam no Senado Federal os Projetos de Lei 
do Senado nºs 1 e 283, de 2011, que alteram a fórmula 
de cálculo da Compensação Financeira pela Explora-
ção de Recursos Minerais – CFEM, que é devida pelas 
mineradoras em decorrência da exploração de recur-
sos minerais, para fins de aproveitamento econômico.

O site do Departamento Nacional de Produção Mi-
neral (DNPM) disponibiliza a arrecadação mensal e anual 
da CFEM , mas não há informações sobre os valores ar-
recadados por substância mineral. A informação é impres-
cindível para instruir a matéria uma vez que constatamos 
que a diferenciação das alíquotas de cálculo não respeita 
critérios técnicos, econômicos e ambientais. Ademais, a 
informação é particularmente necessária em relação às 
substâncias minerais disciplinadas pelo inciso II do art. 
2º da Lei 8.001, pois a expressão “demais substâncias 
minerais” não identifica de forma clara quais são os mi-
nérios enquadrados na alíquota de 2%.

Diante do exposto, peço o apoio de meus pares 
para aprovação deste requerimento que busca infor-
mações para auxiliar o Senado Federal na deliberação 
das matérias supracitadas. – Senador Aécio Neves.

(À Mesa para decisão)

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O requerimento que acaba de ser lido será 
despachado à Mesa para decisão nos termos do Re-
gimento Interno.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 513, DE 2012

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 255, inciso II, alínea 

“c”, item 12, do Regimento Interno do Senado Federal, 
que além das comissões constantes no despacho inicial 
seja promovida a oitiva da Comissão de Direitos Huma-
nos (CDH), acerca do PLC 87 de 2011 (apensado ao 
PLS 329, 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, sobre o Sistema Nacional 
de Armas – SINARM, define crimes e dá outras provi-
dências”. – Senador Humberto Costa .

REQUERIMENTO Nº 514, DE 2012

Nos termos do art. 255, inciso II, alínea c, item 
12 do Regimento Interno, requeiro que, sobre os Pro-
jetos 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, sobre o 
Sistema Nacional de Armas - SINARM, define crimes 
e dá outras providências.”, e do Projeto de Lei do Se-
nado nº 329, de 2011, “ Altera a Lei nº 10.826, de 22 
de dezembro de 2003, para autorizar o porte de arma 
fora de serviço e de caráter nacional para os agentes 
penitenciários federais.” seja ouvida, também, a Co-
missão de Direitos Humanos e Legislação Participativa 

 Sala das Sessões, 22 de maio de 2012. – Se-
nador Paulo Davim.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos serão 
incluídos em Ordem do Dia oportunamente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – A Presidência comunica ao Plenário que recebeu 
os Relatórios de Gestão Fiscal, referentes ao primeiro 
quadrimestre de 2012, dos seguintes Órgãos:

MENSAGEM Nº 57, DE 2012 – CN

Mensagem nº 227
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 118 da Lei nº 12.465, de 12 

de agosto de 2011, encaminho a Vossa Excelência o 
Relatório de Gestão Fiscal referente ao primeiro qua-
drimestre de 2012.

Brasília, 29 de maio de 2012. – Dilma Roussef.

261ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



23644 Quarta-feira 6 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012

EMI Nº 89/2012 MF CGU

Brasília 25 de maio de 2012

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 

2000, que estabelece normas de finanças públicas vol-
tadas para a responsabilidade na gestão fiscal, exige, 
em seu art. 54, a emissão, ao final de cada quadrimes-
tre, pelos titulares dos Poderes e órgãos referidos no 
art. 20, do Relatório de Gestão Fiscal assinado pelo 
respectivo Chefe e pelas  autoridades responsáveis 
pela administração financeira e pelo controle interno, 
bem como por outras autoridades que vierem a ser 
definidas por ato próprio de cada Poder ou órgão.

2. O Relatório de Gestão Fiscal, consoante de-
termina a supracitada lei, deve conter informações 
relativas à despesa total com pessoal, dívida consoli-
dada concessão de garantia e operações de crédito, 
devendo, no último quadrimestre de cada exercício, ser 
acrescido de demonstrativos referentes ao montante 
das disponibilidades de caixa em 31 de dezembro e 
às inscrições em restos a pagar.

3. Os demonstrativos que compõem o menciona-
do documento são consolidado. No âmbito do Minis-
tério da Fazenda pela Secretaria do Tesouro Nacional 

e avaliados, quanto à consistência dos dados neles 
contidos, pela Secretaria Federal de Controle Inter-
no, órgão integrante da Controladoria-Geral da União.

4. Determina a mesma Lei que o Relatório de 
que se trata deverá ser publicado e disponibilizado ao 
acesso público até trinta dias após o encerramento do 
período a que corresponder, prazo esse que, para o 
primeiro quadrimestre de 2012, se encerra em 30 de 
maio do corrente.

5. Assim, e com o objetivo de dar fiel cumprimen-
to àquela determinação legal, cuja finalidade precípua 
consiste na preservação do princípio constitucional 
da publicidade, submetemos a Vossa Excelência o 
incluso Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executi-
vo Federal, referente ao período de janeiro a abril do 
exercício de 2012.

6. O referido Relatório deverá ser objetivo de en-
caminhamento ao Congresso Nacional e ao Tribunal 
de Contas da União, conforme dispõe o art. 118 da Lei 
nº 12.465, de 12 de agosto de 2011.

Respeitosamente, – Guido Mantega, Jorge Hage 
Sobrinho. 
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – As matérias vão à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de 
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário de 
tramitação das matérias:

Leitura: 5-6-2012

até 
10/6

prazo para publicação e distribuição dos 
avulsos da matéria;

até 
25/6

prazo para apresentação de relatório;

até 
2/7

prazo para apresentação de emendas ao 
relatório; e

até 
9/7

prazo para apresentação, publicação, 
distribuição e votação do relatório e 
encaminhamento do parecer da CMO à 
Mesa do Congresso Nacional.

As matérias serão publicadas no Diário do Se-
nado Federal de 6 de junho do corrente. 

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – O Senado Federal recebeu o Aviso nº 1.022/
GM/MS, de 31 de maio de 2012, do Ministro de Esta-
do da Saúde, em resposta ao Requerimento nº 1.516, 
de 2011, de informações, de autoria do Senador Aé-
cio Neves. 

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
ao Requerente. 

O Requerimento vai ao Arquivo.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Senador Mozarildo.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 

– RR) – Presidente Marta, eu solicito a V. Exª a minha 
inscrição para falar como Líder do PTB; a indicação já 
se encontra na mesa.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Já está aqui na mesa o documento; V. Exª é o 
primeiro inscrito pela Liderança do seu Partido.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Senadora Marta Suplicy, apenas para pedir a V. Exª 
porque eu sou o quarto inscrito e é uma permuta com 
o Senador Alvaro Dias: fico como segundo inscrito, e 
ele fica no meu lugar, em quarto lugar.

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

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Obrigado.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Senador Jorge Viana.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Para 
uma comunicação inadiável, Srª Presidenta. 

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – V. Exª é o primeiro inscrito.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Sim, 
porque o Senador Mozarildo fala como Líder.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Como não se encontra... Desculpe-me...

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Para 
uma comunicação inadiável, sim.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – É o primeiro inscrito.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – O Senador Rollemberg é o primeiro inscrito. 
Vamos ao primeiro orador do dia, Senador Rodrigo 
Rollemberg. 

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Muito obrigado, Srª Presidenta Marta Suplicy.

Srªs e Srs. Senadores, não poderia deixar de as-
sumir a tribuna hoje para celebrar o Dia Mundial do Meio 
Ambiente, no momento em que há pouco a Presidenta 
da República, numa solenidade bastante concorrida, 
com a participação do Embaixador da Organização 
das Nações Unidas para a Rio+20, Sr. Sha Zukang, e 
do Secretário-Geral do Programa das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente, deu início às formalidades de 
realização da Rio+20. 

Tivemos o hasteamento da bandeira da ONU e 
da Bandeira do Brasil lá, no Centro de Convenções, no 
Rio de Janeiro, onde se realizará a Conferência, que foi 
transmitida ao vivo para todos que estavam participando 
da solenidade, e o Brasil sediará essa Conferência se 
apresentando muito bem como um País que lidera os 
processos de desenvolvimento sustentável no mundo. 

Agora, há pouco, Senadora Ana Amélia, a Mi-
nistra Izabella Teixeira divulgou, em primeira mão, os 
índices de desmatamento no Brasil, e, mais uma vez, 
nós tivemos uma redução significativa do desmatamen-
to, com o menor índice de sua história, desde que ele 
passou a ser acompanhado em tempo real pelo Inpe 
e pelo Ministério da Ciência e Tecnologia.

Por outro lado, a Presidenta da República divul-
gou um dado interessante, que mostra que, nos últi-
mos anos, o Brasil foi de longe o país que mais criou 
unidades de conservação.

Outro dado extremamente significativo é o de 
que, enquanto a média de utilização de energia reno-
vável na matriz energética do mundo é algo inferior a 
13%, o Brasil tem 45% da sua matriz energética de 
origem renovável.

Então, são dados extremamente relevantes, que 
não podem significar qualquer tipo de acomodação do 
Brasil e que nos dão todas as condições de continuar 
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avançando, de continuar aproximando-nos dessa ver-
tente, que é correta e que garantirá o desenvolvimento 
sustentável.

Mas quero aqui registrar, no momento em que 
cumprimento a Presidenta da República, Senhora Dil-
ma Rousseff, e a Ministra do Meio Ambiente, Izabella 
Teixeira, algumas medidas anunciadas pelo Governo 
Federal, atos assinados pela Presidenta Dilma, que 
demonstram esse compromisso com o meio ambiente, 
esse compromisso com o desenvolvimento sustentável.

Foram assinadas duas mensagens, e uma enca-
minha ao Congresso Nacional o Protocolo de Nagoya, 
sobre acesso a recursos genéticos e repartição justa 
e equitativa de benefícios derivados e sua utilização.

Recentemente, a Comissão de Meio Ambien-
te realizou um grande debate sobre o Protocolo de 
Nagoya. Isso tem a maior importância para garantir a 
nossa biodiversidade, a utilização inteligente da nossa 
biodiversidade e a distribuição dos benefícios dessa 
utilização da biodiversidade com as populações tradi-
cionais, que são as verdadeiras guardiãs da biodiversi-
dade brasileira. Portanto, uma medida de alto impacto, 
encaminhada pela Presidenta da República. E seria 
muito importante, muito bom para o Brasil se conse-
guíssemos referendar, aprovar no Congresso Nacional 
esse Protocolo ainda antes da Rio+20.

A Presidenta assinou também mensagem que 
encaminha ao Congresso Nacional a Convenção de 
Bonn, sobre a conservação das espécies migratórias 
de animais silvestres, outra medida importante, que 
merece uma rápida apreciação do Congresso Nacional.

Ela assinou decreto que regulamenta o art. 3º 
da Lei nº 8.666, a Lei de Licitações, para estabelecer 
critérios, práticas e diretrizes para a promoção do de-
senvolvimento nacional sustentável nas contratações 
realizadas pela Administração Pública Federal;

Em todos os debates há consenso de que a ca-
pacidade de compras públicas do Governo tem um po-
tencial enorme de induzir alternativas mais inteligentes 
de desenvolvimento sustentável. Portanto, queremos 
cumprimentar a Presidenta da República também por 
essa medida

Assinou decreto de criação do Parque Nacional 
da Furna Feia, no Estado do Rio Grande do Norte, e 
da Reserva Biológica Bom Jesus, no Estado do Para-
ná. Assinou também decretos de ampliação do Parque 
Nacional do Descobrimento, no Estado da Bahia, da 
Floresta Nacional Goytacazes, no Estado do Espírito 
Santo, e da Floresta Nacional de Araripe-Apodi, no 
Estado do Ceará, tão bem representado pelo Senador 
Eunício Oliveira.

Assinou e anunciou o decreto que institui o Comitê 
da Bacia Hidrográfica do rio Paranapanema, nos Esta-

dos do Paraná e de São Paulo; e decreto que institui 
a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental 
de Terras Indígenas.

É importante ressaltar que a solenidade contou 
com a participação expressiva de representantes de 
populações indígenas, que comemoraram bastante não 
apenas o anúncio desse decreto que institui a Política 
Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras 
Indígenas, mas também vários decretos de homolo-
gação de terras indígenas no País.

As terras indígenas homologadas por decreto da 
Senhora Presidenta da República são: Santa Cruz da 
Nova Aliança, no Estado do Amazonas; Matintin, no 
Estado do Amazonas; Tenharim Marmelos, no Estado 
do Amazonas; Riozinho do Alto Envira, no Estado do 
Acre; Xipáya, no Estado do Pará; Lago do Marinheiro, 
no Estado do Amazonas; e Porto Limoeiro, no Estado 
do Amazonas.

É importante registrar a importância da homolo-
gação dessas terras indígenas para garantir tranquili-
dade às populações indígenas que, como disse, são 
os grandes guardiões da biodiversidade brasileira.

E dentro do lema definido pelo Governo Fede-
ral de crescer, incluir e preservar, precisamos crescer 
preservando as populações tradicionais, incorporando 
os benefícios do crescimento para as populações tra-
dicionais e garantindo também as preservações que 
essas populações conseguem fazer, ou seja, conciliar 
a produção com a conservação.

Foi assinado também um decreto que institui o 
Comitê de Gestão Integrada das Ações de Atenção à 
Saúde e de Segurança Alimentar para a População In-
dígena. Uma das grandes reclamações da população 
indígena brasileira é o mau atendimento da área de 
saúde. Aliás, sofremos com a carência do atendimento 
da saúde de toda população brasileira, mas essa ques-
tão ainda é mais grave no atendimento às populações 
indígenas, que não contam com um sistema de saúde 
adequado. A criação Comitê de Gestão Integrada das 
Ações de Atenção à Saúde e de Segurança Alimentar 
para a População Indígena, envolvendo diversos Mis-, envolvendo diversos Mis-
térios, vai contribuir para dar maior qualidade de vida 
às populações indígenas brasileiras.

Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, o mun-
do todo está com os olhos voltados para o Brasil. 
Temos uma grande responsabilidade na realização 
da Rio+20, mas quero registrar que não me associo 
àqueles que entendem que essa conferência será um 
fracasso. Entendo que poderia avançar muito mais do 
que gostaríamos, mas, sem dúvida alguma, haverá 
uma grande mobilização internacional, que contribuirá 
para a sensibilização dos governos de diversos países. 
Devemos, também, perseguir algumas convergências 
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nacionais que poderão significar um legado interno da 
Rio+20 para o Brasil.

Ouço, com muita alegria, as palavras da Sena-
dora Ana Amélia.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador 
Rodrigo Rollemberg, queria apenas cumprimentar V. Exª 
por trazer essas informações relevantes, a demonstra-
ção da disposição do Governo brasileiro e do nosso País 
em mostrar seu claro compromisso com preservação 
ambiental. Neste momento em que a Europa começa 
a traçar um percentual de 7% para reserva legal, no 
Brasil, o mínimo de reserva legal é de 20%; 35% no 
cerrado; e 80% na Amazônia. Queria aproveitar o seu 
pronunciamento tão claro e objetivo para também falar 
que, hoje, coincidindo com todas essas cerimônias, o 
Senado e a Secretaria de Comunicação desta Casa 
lançam, na revista Em Discussão, matéria tratando 
exclusivamente das questões relacionadas à Rio+20. 

(Interrupção do som.) 

(O Presidente faz soar a campainha.)

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – O título é 
“Em Busca de um Mundo Sustentável – Senado con-
tribui para que a conferência da ONU aponte cami-
nhos para conciliar desenvolvimento e meio ambiente”. 
Com uma capa bastante sugestiva, com o calçadão 
de Copacabana e o mapa do mundo todo em verde, 
Presidenta Marta Suplicy, quero cumprimentar a equi-
pe que elaborou essa publicação, que tem a abertura 
e o prefácio do Presidente desta Casa José Sarney, 
dizendo que o meio ambiente é uma questão da hu-
manidade. E ele diz que

O desafio da Rio+20 é encontrar o difícil 
consenso universal. Temos que ter a consciên-
cia de que é inviável um padrão de consumo 
que gasta acima da capacidade de renovação 
da Terra. Temos que acabar com a divisão en-
tre os que têm em excesso e os que nada têm. 
Temos que marchar para o modelo sustentável.

Obrigada, Srª Presidente. Parabéns, Senador 
Rodrigo Rollemberg.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Muito obrigado, Senadora Ana Amélia. 

Quero reforçar o convite a todos os Senadores e 
a todos os servidores desta Casa para estarem no lan-
çamento da revista hoje, às 17h30min, quando haverá 
uma audiência pública conjunta da Comissão de Meio 
Ambiente e da Comissão de Relações Exteriores que 
contará com a presença da Ministra do Meio Ambien-
te Izabella Teixeira e do Secretário-Geral do Programa 
das Nações Unidas para o Meio Ambiente, Sr. Achim 

Steiner, que está no Brasil e ficará no Brasil para a 
Rio+20 e esteve na solenidade no Palácio do Planalto. 

Portanto, convido todos e cumprimento a Secreta-
ria de Comunicação do Senado Federal pela produção 
de mais uma revista de altíssima qualidade, que desta 
vez para demonstrar o acúmulo de discussões já reali-
zadas no Senado sobre esse tema tão importante para 
o futuro da humanidade, que é a Conferência Rio+20. 

Muito obrigado, Srª Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada e parabéns também, Senador Rol-
lemberg.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Pela ordem, Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Um momentinho.

Hoje tivemos uma abertura muito bonita e os dis-
cursos foram muito alvissareiros para nós, brasileiros, 
e para o mundo todo.

Pois não, Senador Eduardo Lopes.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Peço minha inscrição 
para uma comunicação inadiável.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – V. Exª é o segundo inscrito, Senador Eduar-
do Lopes.

Com a palavra, o Senador Mozarildo Cavalcanti 
pela Liderança do seu partido.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 
– RR. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidente Senadora Marta Suplicy, ontem fiz um pro-
nunciamento aqui criticando os péssimos serviços, o 
péssimo atendimento de saúde prestado à população 
pelo SUS, portanto, pelo serviço público de saúde e 
também pelo sistema dos planos de saúde. Hoje quero 
aqui registrar um exemplo de como fazer saúde decen-
temente neste País e, principalmente, de como fazer 
uma saúde que prima pela qualidade e pela excelência. 

Quero falar aqui da rede de assistência e reabi-
litação em saúde que tanto orgulha o Brasil, que é a 
Rede Sarah de Hospitais, cujas unidades espalhadas 
em oito cidades brasileiras se constituem em referência 
nacional e até internacional na reabilitação de pacien-
tes com traumas múltiplos, gravemente acidentados ou 
severamente debilitados em suas condições motoras.

Como médico, Srª Presidente, posso afiançar a 
qualidade e a excelência técnica da Rede Sarah. Cada 
unidade e centro de referência da rede representa, 
ao mesmo tempo, um espaço diferenciado para tra-
tamento e aperfeiçoamento das técnicas e pesquisas 
em reabilitação.

Até mesmo a própria concepção arquitetônica 
de suas unidades, inovadoras e acolhedoras como 
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as suas práticas de tratamento, evoca os princípios 
norteadores de sua missão basilar.

Seus amplos espaços e vãos, nesse sentido, es-
tão intimamente vinculados a propósitos terapêuticos 
específicos, permitindo aos médicos, aos profissionais 
de saúde e aos pacientes um meio adequado para o 
desenvolvimento das ações voltadas para cada pato-
logia ou plano de reabilitação.

Sempre construída em áreas com bastante verde, 
seus solários e jardins proporcionam uma experiência 
hospitalar muito mais humanizada para os pacientes, 
possibilitando-lhes um conforto psíquico fundamental 
para o sucesso de sua recuperação.

Como entidade social autónoma de direito priva-
do mas sem fins lucrativos, a Rede Sarah é um bom 
exemplo, hoje, na gestão hospitalar e de seus recursos 
humanos, recrutados nos melhores cursos e universi-
dades na área de saúde de nosso País.

Presta, portanto, um serviço médico de altíssima 
qualidade sem ter de recorrer à medicina privada ou 
aos grandes grupos do setor. Prova, assim, que com 
um bom modelo de gestão, isto é, de administração, 
e uma correta e eficiente aplicação de seus recursos 
é perfeitamente possível, em nosso País, a consolida-
ção de um sistema público de saúde com qualidade 
e bons resultados.

Outro ponto a ser realçado, Srª Presidente, no 
modelo de gestão da Rede Sarah é, sem dúvida, a sua 
integração às particularidades culturais e epidemioló-
gicas das regiões onde se encontram suas unidades e 
centros. Dessa forma, seus programas de reabilitação, 
assim como as modalidades de tratamento, são defini-
dos conforme os indicadores sociais e sanitários das 
localidades onde cada unidade está inserida. Nesse 
contexto, são oferecidas aos pacientes em tratamento 
técnicas e ambientações absolutamente condizentes 
ao meio ao qual estão vinculados.

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB – 
RR) – São muitos, nobres colegas, os brasileiros e as 
brasileiras que já puderam contar com os modernos 
tratamentos oferecidos pelos hospitais da Rede Sarah. 
Quase todos nós temos casos de amigos ou parentes 
que, após graves acidentes ou acometidos por doen-
ças motoras, obtiveram pleno êxito em tratar sua grave 
condição nas unidades Sarah espalhadas pelo País.

Como representante de Roraima, tenho o dever 
de salientar que vários pacientes procedentes do meu 
Estado já estiveram em tratamento na Rede Sarah, 
dispondo de toda tecnologia de referência em reabili-
tação que caracteriza a rede.

Peço à Presidente só mais uns minutinhos para 
encerrar. Presidente, gostaria que V. Exª concedesse 
pelo menos mais dois minutos para eu terminar.

Srª Presidente, ao todo foram quase mil roraimen-
ses atendidos pela Rede Sarah, mais especificamente 
854 pacientes procedentes de Municípios roraimenses 
que se trataram em alguma unidade da Rede. 

Eu pergunto qual o Estado do Brasil que já não 
encaminhou paciente para cá ou para as outras uni-
dades da Rede Sarah existentes no Maranhão, no Ce-
ará, no Rio de Janeiro e já não tiveram atendimento? 

Quanto aos pacientes do meu Estado, trata-se 
de um número relativo e de alta relevância. É um dado 
muito importante, considerando a incipiente demografia 
do meu Estado. Portanto, em nome do povo de Roraima, 
faço um sincero e emocionado agradecimento à Rede 
Sarah em nome de sua Diretora, Drª Lúcia Willadino 
Braga, e do seu Cirurgião Chefe, Dr. Aloysio Campos 
da Paz Júnior, pelos inestimáveis serviços prestados 
à nossa sociedade.

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 
– RR) – É de exemplos de sucesso e eficiência como 
o Sarah que o nosso País precisa para consolidar de 
vez a sua escalada rumo ao desenvolvimento. 

Para encerrar, Senadora Marta, eu quero pedir a 
V. Exª que autorize a transcrição de uma matéria que 
saiu hoje no jornal Folha de S. Paulo, que diz: “Minis-
tério da Educação e Cultura vai criar 2.500 vagas em 
cursos de Medicina até 2014”. A maioria dos postos 
será em universidades federais e o Governo quer be-
neficiar regiões mais carentes de médicos.

Eu quero comentar isso em outro pronunciamen-
to, mas digo que é muito importante. Por exemplo, no 
meu Estado de Roraima, Senador Eunício, tem o curso 
de Medicina bem avaliado na Universidade Federal. 
E é muito importante que em Roraima, no Acre, em 
Rondônia e nesses Estados do Norte, do Nordeste e 
também do Centro-Oeste tenhamos mais vagas de mé-
dicos, para que contemos com médicos formados ali...

(Interrupção do som.)

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

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

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 
– RR) – Formados ali, dentro da realidade de cada 
Estado, para assim podermos evitar a concentração 
de médicos no Sul e no Sudeste e a carência de mé-
dicos, principalmente nos Estados do Centro-Oeste, 
do Norte e do Nordeste. Mas, é bom dizer, que mui-
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tos Municípios do Sul e do Sudeste também carecem 
desses médicos.

Portanto, encerro pedindo novamente a transcri-
ção dessa matéria publicada no jornal Folha de S. Paulo. 

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

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

MEC vai criar 2.500 vagas  
em cursos de medicina até 2014

Maioria dos postos será em universidades fede-
rais; governo quer beneficiar regiões mais carentes 
de médicos. 

Ampliação criticada pelo conselho federal de 
médicos, começa neste ano e representa um aumen-
to de 15%.

O Ministério da Educação anunciou ontem a 
criação de cerca de 2.500 vagas nos processos se-
letivos para medicina, o que representa um aumento 
de 15% na área.

Cerca de 2.000 novos postos serão oferecidos em 
universidades federais e outros 500 em particulares.

A ampliação começará no segundo semestre e 
se estenderá até 2014. Ainda não foram divulgadas 
quais escolas participarão do processo.

O ministro da Educação, Aloizio Mercadante, diz 
que todas as regiões terão novas vagas, mas a prio-
ridade serão áreas carentes, principalmente do Norte 
e Nordeste.

Desde a gestão Lula a abertura de postos em 
cursos de medicina tem sido freada. O CFM (Conse-
lho Federal de Medicina) diz que já há profissionais 
demais no país.

Agora, o governo Dilma afirma que os dados 
mostram ser necessário aumentar o número de mé-
dicos formados.

No caso das federais, haverá investimento direto 
da União. Já para as particulares haverá liberação de 
pedidos de abertura de postos que estavam parados 
no governo.

Número de Médicos
Em apresentação ontem no instituto Inspirare, em 

São Paulo, Mercadante disse que há 1,8 médico para 
cada mil habitantes no Brasil, número abaixo dos EUA 
(2,4), Reino Unido (2,7) e Uruguai (3,7).

A expansão prevê ampliação de cursos (desde 
que não ultrapasse 12% de crescimento) e abertura 
de escolas.

A medida foi criticada pelo vice-presidente do 
CFM, Carlos Vital. Para ele, o país já é um dos recor-
distas em número de escolas médicas.

“Em qualquer área, se há mais mão de obra do 
que procura, há aviltamento das condições de traba-
lho, o que seria um risco à população.”

Ele diz que o governo deveria se concentrar em 
qualificar as escolas já existentes.

O ministro rebateu a crítica dizendo que só have-
rá expansão em faculdades de qualidade e onde haja 
estrutura para residência médica.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – V. Exª será atendido conforme o Regimento, 
Senador Mozarildo.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela or-
dem, Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Pois não, Senadora Ana Amélia.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Gostaria que V. Exª 
me inscrevesse pela Liderança do PP, por favor.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Pois não, V. Exª é a primeira inscrita.

Com a palavra o Senador Eunício Oliveira, em 
permuta com o Senador Alvaro Dias.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, senho-
ras e senhores que acompanham esta sessão pela 
TV Câmara, pela TV Senado, pela Rádio Senado e 
também pela Internet, quero dizer que seres humanos 
não comem a longo prazo, precisam comer todos os 
dias. Daí, Srª Presidente, a insistência com que tenho 
ocupado esta tribuna para cobrar agilidade, presteza, 
solidariedade e respeito à dignidade humana por par-
te dos responsáveis em colocar em prática, efetiva e 
rapidamente, as providências que o Governo Federal 
já anunciou para minorar a fome, a sede e a aflição 
de milhões de nordestinos. Aí estão incluídos meus 
queridos conterrâneos do interior do Estado do Cea-
rá, pois, a esta altura, 91% dos Municípios do Estado 
estão afetados pela seca que aflige todos.

O que eles reivindicam? Apenas a imediata am-
pliação e a efetivação dos degradantes, porém, ain-
da fundamentais carros-pipa; a ativação de poços de 
grande profundidade já existentes e a perfuração de 
novos, em que está comprovada a viabilidade técnica; 
o financiamento de projetos de produção de alimentos 
para pessoas e para a forragem de animais nas cha-
madas áreas molhadas; e a regulamentação imediata 
da Lei nº 12.599, da qual fui Relator nesta Casa, que já 
foi sancionada pela Presidente Dilma Rousseff e que 
renegocia as dívidas agrícolas de pequenos e médios 
produtores do Nordeste brasileiro, entre eles os bene-
ficiários do Programa Nacional de Apoio à Agricultura 
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Familiar, o chamado Pronaf, de crédito fundiário e do 
Hora de Plantar.

São reivindicações legítimas que merecem pron-
to atendimento para amenizar as perdas de lavouras 
e o aumento do desemprego em toda aquela região, 
que se agrava dia a dia. Infelizmente, a fome e a sede 
desses milhares de famílias não podem esperar até 
2015, última previsão oficial que recebemos para o 
término das obras de transposição das águas do rio 
São Francisco.

Srªs e Srs. Senadores, por questão de justiça, 
quero assinalar que o Governo Cid Gomes tem feito 
tudo o que está ao seu alcance. Na semana passada, 
reuniu praticamente todo o seu secretariado e conse-
guiu anunciar o pagamento de parcela extra do cha-
mado seguro Garantia Safra, no valor de R$136,00, 
custeados pelo Estado, para 240 mil agricultores, o que 
representa um desembolso de mais de R$32 milhões 
dos cofres do Estado. Para os produtores que estão 
fora do chamado Garantia Safra, será pago o Bolsa 
Estiagem de R$400,00, divididos em cinco parcelas, 
beneficiando mais outros 102 mil pequenos agriculto-
res do Nordeste brasileiro.

É importante ilustrar que 176 Municípios cearen-
ses – no Estado, há 184 Municípios – já estão aptos a 
solicitar a liberação do Garantia Safra, sendo que 146 
já solicitaram a vistoria exigida.

Se tudo andar como anunciou a Presidente Dil-
ma Rousseff aos governadores de todo o Nordeste, 
os agricultores devem receber a primeira parcela ante-
cipada ainda esta semana. Somando-se os R$680,00 
do Governo Federal com o adicional do Governo Es-
tadual, o benefício chegará a R$816,00.

Para este mês de junho, já está prometido o 
pagamento, pelo Governo Federal, da primeira das 
cinco parcelas de R$80,00 do chamado Bolsa Estia-
gem, iniciativa que esperamos não seja frustrada pela 
burocracia do País.

Também por questão de justiça, registro que o 
Governo Federal informa que conseguiu destinar os 
primeiros R$10 milhões para ações de abastecimen-
to e para a recuperação de poços e cisternas, sendo 
que, ontem, o Ministério da Integração, tão bem ge-
renciado e dirigido pelo meu querido companheiro e 
amigo Fernando Bezerra, anunciou que foram empe-
nhados R$13,4 milhões para ações de defesa civil no 
meu querido Estado do Ceará. Em função da urgên-
cia, prometeu antecipar a liberação de R$3,3 milhões.

Faz bem o Governo Federal, faz bem o Ministro 
Fernando Bezerra, pois os relatos que voltei a ouvir 
pessoalmente nesse fim de semana, quando visitei 
vários Municípios do interior do Estado, comprovam os 
levantamentos oficiais. Hoje, os jornais do Ceará pu-

blicam os dados do Instituto de Pesquisa e Estratégia 
Econômica (Ipece), comprovando que 39 Municípios 
das regiões de Inhamuns, de Sertão Central e de Ja-
guaribe já perderam 90% da safra, com prejuízos que 
somam mais de R$1 bilhão.

Outra informação ilustra o drama dessas popula-
ções que, além da sede, entraram em risco de passar 
fome. Levantamento da Central de Abastecimento do 
Ceará (Ceasa) mostra que o saco de 60kg de feijão 
carioquinha subiu, só neste mês, quase 100% em re-
lação ao ano passado.

A situação é tão crítica, Srª Presidente, que com-
promete até mesmo a realização das tradicionais co-
memorações juninas, tão caras às tradições religiosas 
e culturais do nosso povo.

Quem conhece o Nordeste sabe o que isso sig-
nifica e o que estou dizendo.

Fica aqui, portanto, Srª Presidente, meu apelo 
não apenas como Senador da República, mas tam-
bém como cearense, como sertanejo da região do 
Cariri, solidário com tantas famílias que não têm o que 
comer, nem água para beber nem água para dar aos 
seus animais. Meu apelo, repito, é o de que a distância 
entre a decisão oficial e a execução prática, para que 
as promessas realmente cheguem aos necessitados, 
acabe de vez.

Srª Presidente, é uma questão de justiça, de 
respeito e de solidariedade humana as providências 
urgentes que precisam ser tomadas no nosso queri-
do Ceará, inclusive da Senadora Angela Portela, que 
está aí ao seu lado. Sabe a Senadora que, na região, 
a situação é dramática. As pessoas não têm água 
para beber, as pessoas não têm condição humana de 
sobrevivência em um momento difícil por que passa o 
Nordeste brasileiro, especialmente o meu querido Ce-
ará. São 184 Municípios, e 166 deles estão declarados 
em situação de calamidade pública.

Portanto, Srª Presidenta, é o apelo que faço, mais 
uma vez, às autoridades, à Presidente Dilma, agrade-
cendo ao Ministro Fernando Bezerra e apelando a S. 
Exª e ao Ministro Guido Mantega, que tem tido sensi-
bilidade em relação a essa questão do endividamento 
dos pequenos e micro agricultores e das pessoas que, 
inclusive, estão em débito com o chamado Pronaf, 
para que estes tenham suas dívidas regulamentadas, 
regularizadas. Fizemos aqui a lei, fui o Relator da lei. 
Falta apenas uma decisão do Ministério da Fazenda. 
E faço um apelo ao Ministro Guido Mantega para que 
apresse essa decisão, para minorar o sofrimento de 
tantas famílias que vivem no Nordeste brasileiro.

Srª Presidente, muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Prezado Senador Eunício Oliveira, solidarizo-me 
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com V. Exª e com todos os Senadores que têm, reite-
radas vezes, feito esse discurso aqui. É o que tenho 
escutado. Vários Senadores do Norte e do Nordeste, 
um atrás do outro, aborda essa situação. E, como re-
presentante do Estado de São Paulo, quero dizer a V. 
Exª que estamos solidários nessa situação. É realmente 
muito sério. V. Exª fala que, de 184 Municípios, 166...

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– De 184 Municípios, 166 estão em situação de cala-
midade pública.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Cento e sessenta e seis Municípios, num total 
de 184, estão em situação de calamidade pública. Isso 
dá a dimensão de como está a situação.

Foi um belo pronunciamento. Parabenizo V. Exª!
Vamos esperar que o Governo tome as mais 

imediatas providências.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 

– V. Exª, que foi uma grande e eficiente Prefeita de 
São Paulo e que amparou tantos cearenses, tantos 
nordestinos, deu-nos muitas oportunidades, para que 
não continuássemos a migrar para os grandes centros. 
Agradeço a V. Exª a solidariedade. E a solidariedade 
maior se deu quando V. Exª, como Prefeita, amparou 
todos nós que procurávamos uma alternativa de vida e 
de sobrevivência no seu querido Estado de São Paulo.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Num momento tão difícil, vou me permitir falar 
sobre uma situação que verificamos agora em São 
Paulo. Dizia-se que os cearenses iam para São Pau-
lo para trabalhar, mas, com a melhoria econômica do 
Brasil, no Governo Lula, eles estão voltando para o 
seu Estado. Hoje, na construção civil, em São Paulo, 
V. Exª não tem ideia de como o pessoal reclama. Os 
melhores, os mais antigos, os mais habilidosos ladri-
lheiros e profissionais da construção civil voltaram para 
seus Estados, porque, nos seus Estados, há trabalho. 
E todo mundo quer voltar para onde nasceu. Agora, o 
que V. Exª conta é outra história. Ficamos alegres por 
um lado, porque eles estão podendo voltar, mas, por 
outro lado, ficamos muito tristes com o que está acon-
tecendo. Continuamos a exigir as medidas necessárias.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Voltaram e não querem voltar novamente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Não por essa situação nem para trabalhar.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Voltaram para a sua terra devido à situação econô-
mica que foi construída no Brasil, graças ao Presidente 
Lula e a todos nós que participamos do seu governo, 
ajudando-o. Mas, agora, não podem voltar para São 
Paulo nessa condição absurda de luta pela sobrevi-
vência, deixando suas famílias no interior para buscar 

um pão para botar na boca dos filhos que, infelizmente, 
ficaram em suas cidades.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – E há outra reflexão, Senador.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– É a seca! É a seca com que temos de conviver. Te-
mos de encontrar soluções. O Governo Federal tem 
participado desse processo. O Governador Cid Gomes 
tem tido uma dedicação total a essa causa, mas é pre-
ciso que a burocracia não deixe as pessoas à míngua, 
passando fome e sede. Muito obrigado, Senadora.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Muito obrigada.

Com a palavra, o Senador Jorge Viana, para fa-
zer uma comunicação inadiável.

Onde está o Senador Pedro Simon? (Pausa.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Para uma 

comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho à tribuna nes-
te dia muito especial, 05 de junho, em que celebramos, 
no mundo inteiro, o Dia Mundial do Meio Ambiente.

Há 40 anos, o mundo estabeleceu este dia, que, 
anualmente, reúne cidadãos do mundo inteiro, para 
que façam uma reflexão sobre o Planeta, sobre a vida 
no Planeta, e sobre como nós, com nossas atividades, 
com nossos trabalhos, lidamos e nos relacionamos 
com os recursos naturais.

Acabei de participar de uma solenidade histórica 
no Palácio do Planalto, liderada pela Presidenta Dilma, 
que, dando sequência a um trabalho do Presidente 
Lula, faz-nos reconhecer que o Brasil tem muitos pro-
blemas quando a questão é ambiental, mas o Brasil é 
um dos poucos países do mundo que está fazendo o 
seu dever de casa.

A Presidenta Dilma e a Ministra Izabella trouxe-
ram e apresentaram números recordes de redução do 
desmatamento no Brasil; desmatamento que começou 
a cair em 2004, quando tínhamos o Presidente Lula e 
a Ministra Marina no Ministério do Meio Ambiente. Ali, 
começou uma histórica mudança na agenda ambien-
tal do Brasil. Em vez de mais desmatamentos, a cada 
ano menos desmatamentos. É uma política de Estado, 
é uma política de país. 

Eu queria, daqui, cumprimentar a Ministra Iza-
bella pelo recorde. Esses dados saem nas vésperas 
da Rio+20, o mais importante evento do Planeta, que 
vai tratar de economia verde, de combate à pobreza, 
baseado no desenvolvimento sustentável.

Quero agradecer à Mesa Diretora da Casa, espe-
cialmente ao Sr. Presidente José Sarney, por ter sido 
um dos indicados a representar o Senado durante a 
Conferência da Rio+20, e dizer que, daqui a pouco, vou 
para a Comissão Mista, de Senadores e Senadoras, 
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Deputados e Deputadas, a Comissão que vai apreciar 
a medida provisória do Código Florestal que a Presi-
denta Dilma mandou para esta Casa. Ou seja, temos 
muito trabalho pela frente, Sr. Presidente.

O Brasil carrega duas grandes responsabilidades: 
a primeira, de atender a um clamor do mundo, que é 
o combate à fome. O Brasil, certamente, em poucos 
anos, vai se consolidar e vai alcançar o posto de maior 
produtor de alimentos do mundo. Mas o Brasil também 
tem a maior área de floresta tropical do Planeta. O Bra-
sil também tem a maior parte, proporcionalmente, de 
água doce do Planeta. O Brasil é um País que, sendo 
guardião da Amazônia e da biodiversidade que ela 
carrega e outros biomas também, tem uma respon-
sabilidade diferenciada. 

É muito importante que o nosso País saia desse 
improdutivo embate entre meio ambiente e produção. 
Temos que aproximar meio ambiente de produção ou 
produção de meio ambiente. A Comissão do Código 
Florestal terá como Relator o Senador Luiz Henrique, 
uma pessoa equilibrada, conectada com a realidade 
do cidadão brasileiro, sensível às questões ambientais 
e aos desafios que esse tema traz para o Congresso. 

Estou certo de que com a ajuda dos companhei-
ros e companheiras, Senadores e Senadoras, Deputa-
dos e Deputadas, vamos resolver esse problema, virar 
essa página, iniciar uma agenda pós-Código. É muito 
importante, pois agora temos um posicionamento do 
Governo com a medida provisória e temos que dar, 
sim, uma satisfação à opinião pública nacional. E não 
tenho nenhum receio de dizer, de fazer algo que possa 
servir de referência para o mundo.

Então, Sr. Presidente, eu venho aqui dizer que, 
vindo da Amazônia, é claro que eu me preocupo em 
chegar à Rio+20, na semana que vem, com a Amazô-
nia mais enfraquecida. Lamentavelmente, o Brasil tem 
uma dívida enorme com a Amazônia que ainda não 
pagou. Essa dívida segue. Tomara que, na Conferên-
cia da Rio+20, nós possamos ter luzes também para 
a população que vive na Amazônia, especialmente 
para uma política que o Brasil deve implementar de 
desenvolvimento sustentável na região.

Então, Sr. Presidente, concluindo – peço apenas 
30 segundos ou um minuto, para que eu possa concluir 
–, eu queria dizer que a Presidenta...

(Interrupção do som.)

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Fora do 
microfone) – ...Dilma e a Ministra Izabella, hoje, to-
maram atitudes, como deve acontecer na Rio+20. O 
mundo tem que tomar atitudes concretas. Até agora, o 
documento trata de conceitos, mas o documento que 
sairá da Rio+20 tem que tomar atitudes sobre o pre-

sente, especialmente sobre o futuro. Nós não estamos 
falando de desenvolvimento sustentável de um ou de 
outro País, nós estamos falando de uma civilização 
sustentável. Ninguém produz bem se não tem o meio 
ambiente como aliado. Isso é fato.

Hoje, no Dia Mundial do Meio Ambiente, a Pre-
sidente Dilma reafirmou os compromissos do nosso 
Governo com as populações tradicionais, quando criou 
um número enorme de Unidades de Conservação, es-
tabeleceu políticas para os povos indígenas, recebeu 
o reconhecimento dessa população, que precisa de 
saúde adequada e de respeito, de tratamento cres-
cente no nosso País.

Então, concluo aqui, Srª Presidente.
O tema abordado hoje, na solenidade do Palácio, 

fala de crescer, incluir e proteger. O Brasil é um dos 
poucos países do mundo que está crescendo com in-
clusão social, está-se desenvolvendo, e queremos esse 
desenvolvimento de forma sustentável. Está fazendo 
tudo isso com redução do desmatamento, Daí a impor-
tância de que, desta vez, a Câmara e o Senado não 
abram mão da apreciação do novo Código Florestal.

Que possamos, a partir de daqui a pouco, fazer 
aquilo que a opinião pública espera: proteger o meio 
ambiente e dar segurança para quem quer produzir e 
criar dentro da lei.

Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senador Jorge Viana. Isso mesmo: 
crescer, incluir e proteger são as palavras mais fortes 
que escutamos hoje de manhã.

Com a palavra a Senadora Angela Portela, como 
oradora inscrita.

A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Srª Presidenta, Senadora Marta Suplicy, Srs. Sena-
dores, Srªs Senadoras, eu também quero compartilhar 
do que foi dito pelo Senador Jorge Viana, no momento 
em que estivemos no Palácio do Planalto, há pouco, 
pela comemoração do Dia Internacional do Meio Am-
biente, em que o Governo brasileiro, o Governo da 
Presidenta Dilma, divulgou uma série de medidas de 
importante impacto na preservação do meio ambiente, 
considerando a realização da Rio+20.

Eu gostaria, também, de destacar aqui esse mo-
mento bom, esse momento histórico que estamos 
vivendo na economia do nosso País. Esse momento 
bom na economia, obviamente, repercute intensamente 
na vida do povo brasileiro, na vida dos trabalhadores, 
na vida da sociedade como um todo, principalmente 
quando esse crescimento econômico, essa inclusão 
social vem associada à preservação do meio ambiente.
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A economia brasileira vive esse momento his-
tórico. E nova rodada de redução de juros, a sétima 
consecutiva, levou a taxa básica praticada pelo Banco 
Central de 9% ao ano para 8,5%, o menor patamar já 
estabelecido no Brasil.

Há uma série de implicações dessa medida, 
tomada na última reunião do Copom, que congrega 
os diretores do Banco Central, mas eu destaco uma 
delas: o Governo da Presidenta Dilma assume um 
notável compromisso com o crescimento econômico 
e aumento de renda para os brasileiros – emprego e 
renda para os brasileiros. 

Aqui, eu quero fazer uma ressalva, quando nós 
falamos em emprego e renda para os brasileiros. E 
desejo aqui fazer uma ressalva porque considero que 
teve um impacto negativo a edição da Medida Provi-
sória nº 568, que implica corte à metade dos salários 
dos médicos que trabalham nas instituições federais.

De acordo com os conselhos federais e regionais 
de Medicina, essa medida provisória, nos termos atu-
ais, representa um retrocesso nas relações de traba-
lho da categoria, na medida em que impõe aos atuais 
e futuros servidores médicos jornada em dobro, sem 
acréscimo de vencimentos, redução dos salários até 
50% e corte dos valores pagos por insalubridade e 
periculosidade.

Da mesma forma, os professores das instituições 
federais sofrerão perdas, em especial no que se re-
fere à remuneração por dedicação exclusiva. Acredito 
que essas questões possam e devam ser revistas no 
momento em que, na comissão especial da medida 
provisória, esses temas serão amplamente debatidos.

Agora, eu gostaria de registrar, aqui no plenário 
do Senado, a minha grande preocupação com essa 
medida provisória.

Concedo um aparte ao Senador Mozarildo.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR) – 

Senadora Angela, quero compartilhar com V. Exª – eu 
diria – até da perplexidade de ver uma medida provi-
sória em que, no meu entender, a assessoria da Presi-
dente Dilma não se houve bem, pois, no momento em 
que os índices, as pesquisas e a avaliação do sistema 
de saúde como um todo são ruins, vem uma medida 
provisória que reduz, na prática, o salário dos médicos. 
Por outro lado, identicamente, com relação aos profes-
sores. Então, ora, são as duas áreas mais preocupan-
tes. Disparadamente, nas pesquisas, a saúde é a coisa 
que mais incomoda, de maneira negativa, a população. 
E, quanto à educação, é o que eu sempre digo: sem 
educação, não se faz sequer saúde, porque, como se 
pode ter o professor dando aula, o aluno aprenden-
do e mesmo bons hábitos de saúde sem educação? 
Espero, realmente, que possamos aqui fazer algo de 

comum acordo, para que essa medida provisória não 
seja aprovada da forma como está, porque realmente 
representa, como disse V. Exª, um retrocesso em tudo 
o que vinha sendo feito.

A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) – 
Obrigada, Senador. Eu tenho a convicção e a com-
preensão de que o Governo e os membros da comis-
são especial que vai discutir essa medida provisória 
certamente encontrarão uma forma de amenizar esse 
impacto no salário dos médicos e dos professores bra-
sileiros. Tenho convicção disso.

Queria ressaltar também que a Presidenta vem 
cumprindo rigorosamente um outro compromisso, as-
sumido ainda no período eleitoral, o de manter a es-
tabilidade econômica. Verifica-se que o gasto público 
tem sido mantido sob controle e que se preservam as 
metas de superávit fiscal.

A consequência disso tudo é que a inflação per-
manece em patamares baixos. Deve inclusive reduzir-
-se nos próximos anos. Isso significa que se protege o 
poder aquisitivo do cidadão comum, postura adotada 
desde o início do Plano Real e seguida à risca durante 
os oito anos do governo do Presidente Lula.

Esse equilíbrio permitiu que tivéssemos suces-
sivos anos de expansão econômica, o que se refletiu 
no padrão de vida da população brasileira. A combina-
ção entre desenvolvimento, inflação baixa e políticas 
sociais progressistas conduziu a um resultado ímpar 
em nossa história.

Desde o início do primeiro governo Lula – e até 
hoje – conseguimos altas taxas de crescimento e redu-
ção extremamente significativa nas desigualdades de 
renda, tudo isso com estabilidade. Poucos governos, 
em todo o mundo, terão assegurado essas condições 
durante período tão longo.

Mas é preciso manter essas conquistas, e a Pre-
sidenta Dilma tem trabalhado, com extrema competên-
cia, nesse sentido.

Todos sabemos que existe uma crise mundial. 
Partiu dos Estados Unidos, que desde 2008 amargam 
baixas taxas de crescimento e altos índices de desem-
prego. Atingiu a Europa, hoje seu epicentro.

Sucessivamente, países como Irlanda ou Gré-
cia, mesmo situados na zona do euro e com alto nível 
de renda, enfrentam verdadeiras tempestades, que 
se refletem já no padrão de vida de sua população. 
Em cada quatro espanhóis, um está desempregado. 
Aos poucos, todos os países industrializados se vão 
contaminando.

Mesmo a China, hoje a segunda economia mun-
dial, dá sinais de que seu ritmo de crescimento, o mais 
acelerado de todos, tende a arrefecer. São más notícias 
para todas as nações.
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A crise de países como esses, em especial des-
tinos importantes de nossas exportações, mostra que 
ninguém está inteiramente a salvo. O contágio da cri-
se dos países ricos, que se dava a partir do mercado 
financeiro, estende-se à balança comercial.

Decorre daí a importância fundamental de se 
assumir de forma ostensiva o compromisso com o de-
senvolvimento, como acabam de fazer o Governo da 
Presidenta Dilma e sua equipe econômica.

A redução de juros, apontam os especialistas, 
dará novo impulso à economia brasileira. Juros menores 
proporcionam empréstimos a juros mais baixos. Isso 
significa, de um lado, incentivo direto ao setor produtivo, 
que pode se financiar a um custo menor. De outro, ali-
via o consumo das famílias, que podem usar o crédito 
barato para fazer frente aos gastos de que precisam.

Existem, sim, dados negativos. A pesquisa Sonda-
gem Industrial, conduzida pela Confederação Nacional 
da Indústria, mostra que o setor registrou queda em 
abril, último mês com dados disponíveis. Fraco desem-
penho da indústria, aliado à retração das exportações, 
sugere que as taxas de crescimento do País podem 
ser revistas para baixo.

A corajosa decisão da Presidenta revela a vonta-
de de enfrentar esse desafio. É o significado maior da 
redução das taxas de juros, acompanhada, aliás, por 
outras medidas que envolvem o conjunto da economia.

O Governo Federal já vinha enfrentando o cená-
rio externo desfavorável com medidas de estímulo a 
diversos setores, caso da redução do Imposto sobre 
Produtos Industrializados para os veículos. Trata-se 
basicamente da desoneração, o que reduz o risco de 
queda na demanda.

Dentro desse esforço para manter, se não ace-
lerar, a atividade econômica do País, é a queda da 
taxa de juros a mais importante. Registre-se que há 
menos de um ano, em agosto de 2011, a Presidenta 
Dilma lembrava que os juros brasileiros estavam entre 
os mais altos do mundo e que sua redução era neces-
sária para proteger o crescimento.

Àquela altura, já tomava medidas preparatórias 
para essa ofensiva, como o corte de R$10 bilhões na 
execução orçamentária. Destinava-se essa economia 
de recursos a defender a estabilidade, reduzindo os 
riscos de pressões inflacionárias.

O Ministro da Fazenda, Guido Mantega, agiu 
com perícia. 

Combinou a redução da taxa básica, decidida 
pelo Banco Central, com cortes nos juros praticados 
pelas instituições financeiras oficiais. Com essa pos-
tura enérgica, conduziu os bancos privados a também 
reduzirem os juros que cobram.

É a forma de manter o nível de consumo e, pa-
ralelamente, atingir outro objetivo, que é a redução da 
inadimplência. Faz-se até um ajuste na remuneração 
da poupança, para evitar desequilíbrios. A população 
soube compreender essas mudanças.

Srª Presidenta, o Brasil conseguiu enfrentar com 
êxito o primeiro impacto da crise financeira internacio-
nal, em 2008...

(Interrupção do som.)

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) – 
Para concluir, Presidenta. Hoje, assegura-nos o Minis-
tro Mantega, o Brasil está ainda mais preparado para 
novo impacto.

As reservas internacionais, que há quatro anos 
já atingiam US$200 bilhões, hoje estão agora acima 
de US$373 bilhões. São informações tranquilizadoras.

A decisão de baixar os juros a um nível inédito 
em nossa história, combinada com a preservação dos 
programas sociais e com a manutenção da estabilidade 
da moeda, reúne os principais ingredientes para es-
timular o crescimento econômico. Protege-se, assim, 
o círculo virtuoso que nossa economia vive desde a 
posse do Presidente Lula.

Nossos cumprimentos à Presidenta Dilma Rous-
seff e à sua competente equipe econômica.

Era isso, Srª Presidenta. Muito obrigada.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Obrigada, Senadora Angela Portela.
Com a palavra... Senador Raupp, estou aguar-

dando. V. Exª já tem a nomeação pelo seu Partido?
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – Não.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Então, com a palavra o Senador Eduardo Lopes 
para uma comunicação inadiável.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Eu estou 
inscrita pela Liderança do PP.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Não coloquei V. Exª. Desculpa! Não ouvi que 
V. Exª havia pedido a palavra. Desculpa, Senadora.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Eu fiz 
um pedido na...

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Eu não ouvi. V. Exª me desculpe.

Se o Senador Eduardo Lopes puder ceder, pela 
ordem, ela seria a primeira inscrita. Então, vou pedir 
a V. Exª essa gentileza.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – (Inter-
venção fora do microfone.)

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Sim, não estava inscrita porque eu não havia visto.
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Com a palavra a Senadora Ana Amélia pela Li-
derança do PP. Desculpa, Senadora.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela Lide-
rança. Sem revisão da oradora.) – Isso acontece. Obri-
gada, Presidente Marta Suplicy. Agradeço também ao 
Senador pela gentileza.

O tema já foi tratado aqui pelo Senador Jorge 
Viana e pela Senadora Angela, em uma parte de seu 
discurso. Temos agora a instalação da Comissão Mis-
ta que examina a Medida Provisória nº 571, que trata 
do Código Florestal.

É um desafio grande, como ressaltou o Senador 
Jorge Viana, que, junto com o Senador Luiz Henrique, 
dois brilhantes relatores, construíram um consenso em 
torno de um tema tão complexo quanto o de preservar 
o ambiente com sustentabilidade e, ao mesmo tempo, 
assegurar a produção de alimentos, de que não só 
nosso País precisa, como também muitas nações que 
se alimentam com o que produzimos aqui.

Temos esse compromisso e também uma audi-
ência pública na Câmara dos Deputados, no auditório 
Nereu Ramos, para discutir exatamente, Senadora 
Angela Portela, a Medida Provisória nº 568, que trata 
de uma questão muito polêmica, que diz respeito à 
redução do salário dos médicos.

Acredito na habilidade do Relator, Senador Edu-
ardo Braga, que está construindo uma alternativa muito 
adequada para atender a demanda de uma categoria 
tão importante que são os médicos e também os ve-
terinários. A medida provisória, por equívocos na sua 
elaboração, incluiu coisas boas e coisas muito ruins, 
como a redução dos salários não só dos médicos, 
como também do Dnocs, na região, e outras cate-
gorias, como veterinários e agentes comunitários de 
saúde. Mas penso que há um espaço de negociação. 
Nós vamos ter essa audiência pública agora, e eu irei 
para lá em seguida. 

E há também, nessa medida provisória, uma 
questão relacionada ao prazo para os docentes das 
universidades federais. E ela traz o atendimento da 
demanda dos docentes. Portanto, essa parte deveria 
permanecer na medida provisória, retirando-se ape-
nas aquelas matérias que contrariam os interesses 
dos servidores, no caso a área médica, veterinária, 
agentes comunitários de saúde, funcionários do Dnocs 
e tantos outros.

Mas, como disse, caminha-se muito bem para o 
entendimento. Acredito que esse é o melhor instrumento 
no campo democrático para se resolver um problema 
de tal gravidade.

Esta Casa não votaria, sem dúvida, se viesse 
como está a medida provisória, e nem ao menos a 
Câmara Federal. Portanto, estamos trabalhando in-

tensamente nisso. Estão mobilizadas as categorias no 
auditório Nereu Ramos, para onde estou indo agora.

Mas eu queria, Srª Presidente Marta Suplicy, Srªs 
e Srs. Senadores, fazer um registro estimulador da 
decisão do Presidente José Sarney, Presidente desta 
Casa, que determinou, nesta terça-feira, à Secretaria-
-Geral da Mesa, a inclusão na pauta do plenário de 
todas as matérias que tratam da extinção ou limitação 
do voto secreto nas decisões do Senado e da Câmara, 
inclusive para a perda de mandato.

Segundo a Secretaria, no dia 13, na próxima 
quarta-feira, começarão a ser examinadas a Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 50, de 2006, de au-
toria do Senador Paulo Paim, do meu Estado, o Rio 
Grande do Sul; a PEC nº 38, de 2004, do Senador e 
agora Governador Sérgio Cabral; e a PEC nº 86, de 
2007, do Senador Alvaro Dias, que já estão tramitan-
do nesta Casa.

A iniciativa do Presidente José Sarney está ab-
solutamente sintonizada, primeiro, com a aspiração da 
sociedade brasileira, que quer transparência nas deci-
sões do Senado Federal e da Câmara dos Deputados.

Eu, particularmente, penso que o voto secreto de-
veria prevalecer apenas em duas circunstâncias: para 
a escolha de Ministros do Supremo Tribunal Federal, 
porque, eventualmente, no futuro, serão os julgadores 
dos membros do Senado; e também para a derrubada 
de veto presidencial. É dispensável dizer a força que 
tem o Poder Executivo sobre os parlamentares na 
apreciação da derrubada de um veto por esta Casa.

Então, as únicas condições de manter o voto se-
creto seriam essas. Nos demais casos, como escolha 
de embaixador, de agência reguladora, em todas as 
demais matérias, deveria ser o voto aberto, inclusive 
para cassação de mandato.

Eu queria, então, saudar a iniciativa do Presi-
dente José Sarney em determinar à Secretaria-Geral 
da Mesa a inclusão dessa matéria no próximo dia 13, 
Presidente Marta Suplicy. Penso que ele presta um 
grande serviço ao Parlamento e à sociedade brasileira.

Muito obrigada.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – V. Exª tem toda razão, Senadora Ana Amélia. 
Acho que vai ter um grande apoio de todos os Se-
nadores essa medida de tornar o voto pela cassa-
ção aberto, porque sabemos que muitas pessoas se 
manifestam de uma forma e votam de outra. E nada 
mais adequado que cada um assumir suas posições 
na vida. Nem contra nem a favor do que quer fazer, 
mas que pelo menos diga o que quer fazer e assuma 
as consequências.

Obrigada, Senadora.
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Com a palavra, agora, o Senador Alvaro Dias. 
(Pausa.)

S. Exª não se encontra.
Temos de intercalar. É o Senador inscrito.
Deixe-me ver se há algum inscrito presente.
Pimentel não está presente. Não há nenhum Se-

nador inscrito presente. Então, é V. Exª...
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Fora 

do microfone.) – Estou inscrito. Estou inscrito.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Não, mas V. Exª é...
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Fora 

do microfone.) – Estou inscrito.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – É pela alternância. Então, é V. Exª mesmo, porque 
para comunicação inadiável já foi. Mas não chegou o 
documento, Senador.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Fora 
do microfone.) – Não, estou inscrito como orador.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Mas como está inscrito?

Ah, é o único presente. Estou entendendo. É o 
vigésimo. Não há ninguém. Está todo mundo na CPI. 
Acho que V. Exª, realmente... Não. Há o Senador Pe-
dro Simon na sua frente. Se ele quiser fazer uso da 
palavra... Ele está inscrito para falar para uma comu-
nicação inadiável. 

Se V. Exª quiser falar como orador inscrito, Sena-
dor Pedro Simon, V. Exª está na frente, infelizmente, 
Senador Valdir Raupp.

Deixe-me explicar o que está ocorrendo para 
quem está nos assistindo pela TV Senado. Em virtude...

(Intervenção fora do microfone.)

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Como orador inscrito, Senador. Antes, eu cha-
mo os Senadores Alvaro Dias, José Pimentel, Antonio 
Russo, Pedro Simon, Wellington Dias, Sérgio Souza. 
Ana Amélia já falou. Pedro Taques, Jorge Viana.

Com a palavra o Senador Pedro Simon, como 
orador inscrito.

Cada Senador está em uma atividade, porque 
há muitas comissões em andamento junto com a Co-
missão Parlamentar de Inquérito.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Srª Presidente, em primeiro lugar, a minha admiração e 
a minha emoção pela decisão tomada hoje pela Ministra 
Rosa Maria Weber, que negou o mandato de segurança 
apresentado pela Delta Construções para tentar evitar 
as quebras de sigilos da empresa. A Ministra determi-
nou que a empresa preste as informações solicitadas 

pelos integrantes da CPI. Meus cumprimentos à Mi-
nistra! Meus cumprimentos emocionados à Ministra! 

A grande verdade é que esta Casa não consegue 
criar uma CPI sobre empreiteiras e sobre corruptores. 
E na tentativa de criar, não consegue ir adiante. Pela 
primeira vez, a própria Polícia Federal e a Procurado-
ria fizeram a investigação que implicou a grande em-
presa. E se imaginava que hoje cairia no Supremo. 
Mas não caiu.

A ilustre Ministra gaúcha, última Ministra a integrar 
o Supremo, mais uma vez deu um voto de extraordi-
nária repercussão. No primeiro voto, ela recém tinha 
chegado e todo mundo estava na expectativa de que, 
numa votação como a da Ficha Limpa, complicada e 
complexa, que estava em discussão há um longo tem-
po, ela pediria vista. E o natural seria que ela pedisse 
vista. Não pediu. Esse é um assunto que o Brasil inteiro 
já conhece e deu seu voto. Agora, em uma segunda 
votação, uma empreiteira para a qual não se consegue 
criar CPI, não se consegue fazer levantamento e que, 
inclusive, dentro da própria CPI, era uma dificuldade 
enorme para tentar abrir suas contas, a Ministra dá o 
seu voto. Estão abertas as contas da CPI. 

Srª Presidente, há um fato que levei a debate na 
CPI que está deixando-nos em uma situação muito 
delicada, afinal o Sr. Pagot, na última edição da revista 
Istoé, debocha de todos nós. Ele conta uma série de 
fatos da maior gravidade que envolvem praticamente 
todos os partidos, coisas que aconteceram: um partido 
envolvido na distribuição de dinheiro para campanha, 
outro partido para o qual ele sai à busca de percenta-
gem a favor desse partido. E muito mais coisa diz ele 
que sabe. E quer depor na CPI. Mas diz ele que duvida 
de que seja convocado, porque tem muita gente com 
medo do que ele vai dizer. 

Sinceramente, não entendo. Não posso entender 
como ele ainda não foi convocado. Acho que o Sr. Pa-
got está tendo coragem, porque hoje todo mundo está 
se escondendo. O Sr. Cachoeira contratou o melhor 
advogado do Brasil para dizer que não precisa falar. E 
o Sr. Pagot diz: eu quero falar. E diz o que quer falar. 
E não é convocado. 

Faço um apelo dramático à Comissão Parlamen-
tar de Inquérito para que atenda ao apelo do Sr. Pagot 
e o convoque para depor.

Terceiro, repito, aqui, o voto de felicidades dito 
pela querida Senadora Ana Amélia. Ontem, desta tri-
buna, eu fazia um apelo ao Presidente Sarney. Há três 
anos, projetos estão aí para serem votados projetos 
que propõem o fim do voto secreto nas votações aqui 
no plenário, mas não vem a votação, não vem a vo-
tação. E o Presidente Sarney ontem tomou a decisão 
que hoje já foi publicada: está marcada a data e será 
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votado. Não foi necessário requerimento dos líderes, 
não foi preciso fazer o que a CPI falava em fazer, a 
convocação oficial. Não precisou, o Presidente Sarney 
teve sensibilidade para entender e compreender que 
isso era importante para fazer frente a essa boataria 
que anda por aí no sentido de que trinta Senadores 
já estão dispostos a não vir votar e que outros tantos 
se esconderiam atrás do voto secreto. Isso não vai 
acontecer mais. 

O voto secreto é uma conquista do povo brasi-
leiro, mas o voto secreto para o eleitor eleger Verea-
dor, Deputado, Governador, Presidente da República. 
O voto do eleitor deve ser secreto, mas o nosso voto 
nesta Casa, seja qual for o voto, tem de ser aberto 
para ser fiscalizado, para ser acompanhado. Grande 
decisão do Presidente Sarney. Meus cumprimentos, 
agradeço a S. Exª. Lamentavelmente, este é o estilo 
do Senado: as coisas ficam paradas, ficam paradas, 
ficam paradas e terminam não saindo, mas basta uma 
posição, uma luta, para que as coisas aconteçam. Dia 
positivo para esta Casa. 

Esta CPI, que diziam que não iria sair, saiu; esta 
CPI, que diziam que não iria sair do chão, saiu do 
chão; esta CPI, que diziam que não teria peito para 
convocar empreiteira, convocou, abriu as contas; esta 
CPI, da qual se dizia que não convocaria governador, 
convocou. E tenho certeza de que esse cidadão que 
debocha se oferecendo para depor vai depor, assim 
como vai depor aquele outro empresário da Delta lá 
do Rio de Janeiro que diz que, com R$30 milhões, 
ele compra qualquer Senador. Se compra ou se não 
compra, eu não sei, mas que venha contar para nós 
como ele alcançou a fortuna que tem e como chegou 
à posição que chegou.

Muito obrigado pela tolerância e pela gentileza 
de V. Exª, Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Obrigada, Senador Pedro Simon.

Agora com a palavra, para uma comunicação 
inadiável, o Senador Eduardo Lopes.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) 
– Obrigado, Srª Presidenta, e meus cumprimentos a 
todos que acompanham esta sessão. 

Quero, na tarde de hoje, falar a respeito de um 
PLS que estou apresentando e sobre o qual gostaria 
de dizer o seguinte: o Brasil ingressou definitivamente 
na era da transparência e o fez de forma irreversível. 
São exemplos disso a aprovação por esta Casa do pro-
jeto da Lei de Acesso à Informação, sancionado pela 
Presidenta Dilma como Lei nº 12.527, de 2011. Essa 
lei estabelece obrigações para os órgãos e entidades 
do Poder Público quanto à gestão da informação; de-

fine os tipos de informação que podem ser solicitadas; 
estabelece obrigações de divulgação espontânea de 
informações pelos órgãos da Administração Publica 
e medidas que devem ser adotadas para assegurar o 
acesso a informações. A sanção dessa lei representou, 
sem dúvida, um avanço gigantesco na direção da con-
solidação da cidadania e da transparência do Estado.

Também aprovamos aqui outro importante proje-
to, o que criou a Comissão da Verdade, transformado 
na Lei nº 12.528, em 2011. Instalada no mês passa-
do pela Presidenta Dilma, ela terá a incumbência de 
passar os próximos dois anos apurando violações aos 
direitos humanos ocorridas entre 1946 e 1988. Mas não 
paramos por aí. Também passamos a exigir, isso já de 
algum tempo, que contas públicas sejam divulgadas 
na Internet. Enfim, a transparência no Brasil ganhou 
status de filha caçula da democracia, a quem todos 
dedicam atenção e prestigiam.

Eu sou um entusiasta desse movimento, mas me 
oponho a algumas meias verdades que vêm sendo 
anunciadas, em virtude das distorções que elas podem 
produzir. Um exemplo disso é a divulgação de dados 
salariais de todos os agentes públicos do País decor-
rente da aplicação da Lei de Acesso à Informação. A 
esse respeito, o Supremo Tribunal Federal já bateu 
o martelo: a divulgação da remuneração bruta dos 
servidores constitui informação de interesse público. 
Divulgar apenas a remuneração bruta do funcionalis-
mo público, para mim, é dar apenas meia informação 
ao contribuinte. A bem da verdade, a população, que 
paga esses salários, quer saber quanto efetivamente 
eles recebem. É preciso alertar que um contracheque 
na faixa de R$4,1 mil só de Imposto de Renda e de 
Previdência deixa fora do bolso do servidor 38,5%; ou 
seja, quase metade do dinheiro fica nos cofres públicos.

Divulgar só a remuneração bruta é dar falsa infor-
mação à sociedade, o que vai gerar depreciações ao 
servidor e ao serviço público. Para reparar isso, entrei 
com o Projeto de Lei do Senado nº 186, de 2012, que 
prevê que o valor a ser divulgado deve corresponder ao 
que restar após os descontos legais. Além de mostrar 
que o servidor público não é vilão, com a aprovação do 
projeto, aquelas informações cuja divulgação poderia 
ser constrangedora, como pagamento de pensões e 
empréstimos bancários, ficam preservadas. Ou seja, 
vamos divulgar, sim, o que cada um recebe, mas le-
vando em conta esse detalhe importante, porque um 
servidor que ganha como colocamos de exemplo R$4,1 
mil deixa 38% retidos na fonte, nos próprios cofres pú-
blicos. Então, cerca de 60% do bruto é o que realmente 
ele aufere como seu rendimento real.
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Esse é o meu PLS e creio que, no debate e na 
discussão do assunto, poderemos aprofundar essa 
questão.

Então, essa era a comunicação inadiável.
Obrigado, Presidenta. 
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Obrigada, Senador Eduardo Lopes.
Com a palavra o Senador Wellington Dias. (Pausa.)
Com a palavra o Senador Sérgio Souza. (Pausa.)
Com a palavra o Senador Pedro Taques. (Pausa.)
Com a palavra o Senador Cícero Lucena. (Pausa.)
Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Srª Presidenta Marta Suplicy, quero saudar a presen-
ça entre nós do nosso Colega que foi Presidente do 
Senado quando eu fui Senador pela primeira vez, de 
91 a 94, o Senador Mauro Benevides. Seja bem-vindo! 
E também saudar a presença entre nós de dois con-
selheiros indicados; um é economista e outro é uma 
advogada, formada em Direito, com excelente currí-
culo, e estão sendo indicados para serem apreciados 
pela Comissão de Assuntos Econômicos na próxima 
semana, para serem conselheiros do Conselho de 
Administrativo de Defesa Econômica, o Cade. Sejam 
bem-vindos, Ana Frazão e Eduardo Pontual!,

Mas trago hoje à tribuna, Srª Presidenta, algumas 
reflexões acerca de medidas que possam coibir a cor-
rupção em nosso País. Dois recentes fatos levaram-me 
a refletir sobre o tema.

O primeiro, nos primeiros anos da segunda dé-
cada do século. XXI, ocorreram varias manifestações, 
no Oriente Médio (Primavera Árabe), na Europa intei-
ra e em algumas cidades dos Estados Unidos, como 
Occupy Wall Street – Ocupem Wall Street. Os povos 
das diversas nações estão se organizando e pedindo 
democracia.

O segundo exemplo está acontecendo no nosso 
próprio Brasil, onde se está avançando na percepção 
sobre a corrupção. Hoje, não se aceita mais ficha suja 
como candidato a qualquer cargo eleitoral, nem a vio-
lência que a corrupção traz para camadas mais pobres, 
proporcionando-lhes degradantes formas de moradia, 
saneamento, educação etc. Esse é um sentimento que 
vem crescendo na população.

O Senador Pedro Simon tem ressaltado a impor-
tância da utilização das redes sociais para os protestos 
que por todo o País têm acontecido.

Em sintonia com essas ideias, apresentei, em 
2005, o PLS 823, que foi atualizado, em 2011, na forma 
do Projeto de Lei do Senado n° 564 – discutido também 
como emenda que ofereci à Minirreforma Política de 
2009 (PLC no 141/2009) –, que altera a Lei n° 9.504, 

de 30 de setembro de 1997, para instituir a prestação 
de contas em tempo real para os candidatos, partidos 
políticos e coligações durante a respectiva campanha 
eleitoral.

A proposição permite ao eleitor acompanhar, em 
tempo real, por intermédio da rede mundial de compu-
tadores, a Internet, a prestação de contas da campanha 
eleitoral de cada candidato, seja do dispêndio realiza-
do ou da captação de recursos financeiros e outras 
formas de contribuição material. Desse modo, pode o 
cidadão ter os esclarecimentos quanto ao comporta-
mento de cada candidato em termos de compromisso 
com a verdade e a dimensão da influência do poder 
econômico em sua candidatura.

Além disso, há vários anos, venho utilizando esta 
tribuna, como outros companheiros do Partido dos 
Trabalhadores, para solicitar, propor a instituição do 
financiamento público das campanhas políticas. Mui-
tas propostas já foram e continuam sendo discutidas, 
no Congresso, acerca do modo de financiamento dos 
partidos políticos e das campanhas eleitorais. Algumas 
proposições preveem o estabelecimento de um valor 
limitado, para todos os partidos, para financiar as cam-
panhas, ao mesmo tempo em que todos os dados da 
contabilidade de cada partido e cada candidato devam 
ser disponibilizados, em tempo real, na rede mundial 
de computadores, possibilitando que toda a sociedade 
possa acompanhar e fiscalizar o que está ocorrendo.

Se porventura não tivermos a maioria de votos 
para instituir o financiamento público exclusivo das 
campanhas eleitorais, avalio então que deveríamos 
limitar o financiamento privado apenas para as pes-
soas físicas e com um limite do valor máximo de con-
tribuição por pessoa, sendo vedada a contribuição de 
pessoas jurídicas. Essas contribuições seriam feitas 
pela Internet e colocadas, em tempo real, na página 
do respectivo candidato.

Entretanto, caso o Congresso Nacional não con-
siga chegar a um acordo para votar o financiamento 
público de campanha, creio que a sociedade deve ser 
consultada, por meio de um plebiscito, acerca da ins-
tituição do financiamento público para as campanhas 
políticas. Trata-se de um assunto que não dá mais para 
ser adiado, pois, se o fizermos, corremos o risco de, 
na próxima legislatura, sermos obrigados a instalar 
uma nova comissão parlamentar de inquérito, para 
investigar como alguns parlamentares foram eleitos.

Estas reflexões emergiram após a divulgação da 
pesquisa feita pela ONG Transparência Internacional, 
que engloba todos os países do mundo, mostrando o 
ranking de cada um no nível de corrupção mundial:

O Brasil caiu quatro posições no ranking 
divulgado pela ONG Transparência Interna-
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cional que mediu a percepção da corrupção 
em 2011 e ocupa agora o 73º lugar entre 183 
países avaliados, com a nota 3,8.

Quanto mais próximo do topo da lista e da nota 
dez, menor é a sensação de que o país é corrupto. No 
topo da lista, portanto no aspecto positivo, ficou a Nova 
Zelândia, com 9,5. Dinamarca e Finlândia aparecem 
logo em seguida, com 9,4. A percepção que o país é 
corrupto é maior na Coreia do Norte e na Somália, 
já que ambos ficaram na lanterna, com a nota 1. Na 
América Latina, o Chile é o país que aparece na me-
lhor colocação no ranking, no 22º lugar. Com nota 7,2, 
ficou à frente de países desenvolvidos como Estados 
Unidos (24º) e França (25º). O Uruguai ficou com a 
mesma nota 7 obtida pelo país de François Hollande, 
compartilhando a mesma posição na lista, Argentina 
(100ª), Equador (120ª) e Paraguai (154ª) ficaram com 
notas iguais ou menores que 3. Com 1,8, o Haiti foi 
considerado o país mais corrupto das Américas.

Um fato interessante pode ser deduzido desta 
lista: os países menos corruptos são aqueles que têm 
os níveis mais altos no Índice de Desenvolvimento Hu-
mano (IDH) da ONU, e os que são percebidos como 
mais corruptos são aqueles em que as instituições 
são menos estáveis, ou as populações aceitam uma 
opressão maior, como a Somália e a Coreia do Norte 
que estão nos últimos lugares. O Brasil está em 84º 
lugar de 187 países, no que diz respeito ao Índice de 
Desenvolvimento Humano.

Para concluir, queremos mostrar como o Índice 
de Desenvolvimento Humano (IDH) se comporta ao 
lado do Índice de Desenvolvimento de Gênero (IDG). 
Embora o índice de corrupção, o de desenvolvimento 
humano e o de gênero não sejam exatamente iguais, 
eles se assemelham na maioria dos casos. Nos primei-
ros lugares estão os países com as instituições mais 
modernizadas e nos últimos aqueles que ainda estão 
construindo seu Estado.

Esperemos que, com as mulheres no poder, como 
no caso de nosso País hoje tendo à frente a nossa que-
rida Presidenta Dilma Rousseff, em breve, possamos 
avançar nos indicadores de desenvolvimento humano, 
econômico e de gênero.

Se a população brasileira continuar reivindican-
do melhores condições de vida e traduzindo essas 
demandas em seus votos, tenho certeza de que, num 
curto espaço de tempo, teremos um país sem tanta 
desigualdade e com justiça social.

Srª Presidente, eu gostaria, ainda, de encaminhar 
à Mesa dois requerimentos, o primeiro:

Requeiro, nos termos do art. 279, inc. II, 
do Regimento Interno, o reexame pela Comis-

são de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
do Requerimento 115, de 2012, em que solicita 
que sejam transmitidos ao Governo de Cuba 
o apelo e a manifestação do Senado Federal, 
no sentido de que Cuba providencie o indulto 
geral aos aprisionados por posicionamentos 
políticos ou de consciência e autorize todos 
os seus habitantes a poderem entrar e sair de 
seu País, mesmo aqueles como a blogueira 
Yoani Sánchez, que critica o regime político 
estabelecido na Ilha.

Faço esse pedido de reconsideração porque, no 
último dia 13 de abril, agências de notícias informaram 
que o Presidente da Assembleia Nacional de Cuba Ri-
cardo Alarcón afirmou em entrevista que o Governo 
de Raúl Castro implementará “uma reforma migratória 
radical e profunda nos próximos meses”. Um dos temas 
que estamos debatendo atualmente ao mais alto nível 
de Estado se refere à questão migratória. Vamos fazer 
uma reforma migratória radical e profunda nos próximos 
meses para eliminar as restrições quanto à emigração.

E uma das possíveis mudanças é a dispensa 
de autorização de viagem ao exterior para cidadãos 
cubanos e a dispensa de permissão para imigrantes. 
Isso significa que podemos aguardar um pouco mais 
com respeito à apreciação do requerimento que eu 
havia aqui colocado.

Então, como que dando um crédito de boa von-
tade às autoridades cubanas, vou pedir que esse re-
querimento seja reexaminado, assim como também o 
outro que, de alguma maneira está relacionado...

(Interrupção do som.)

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

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP) – 
Para encerrar, Senador.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
...em que transmitimos ao Governo dos Estados Uni-
dos o apelo e a manifestação para que suspendam 
o bloqueio econômico comercial a Cuba e libertem 
cidadãos cubanos que se encontram presos em seu 
território por motivos políticos.

Eu gostaria que tais requerimentos sejam no-
vamente considerados na Comissão de Relações 
Exteriores, atendendo, assim, ao pedido de diversos 
Senadores e dando aqui a oportunidade de termos 
esses assuntos mais bem resolvidos tanto por Cuba 
quanto pelos Estados Unidos. Assim, darei um prazo 
adicional, Srª Presidenta, inclusive levando em conta 
o diálogo que mantivemos a respeito.

Muito obrigado.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Obrigada, Senador Suplicy.

Pois não, Senador Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – 

Srª Presidente, peço a palavra para uma comunica-
ção inadiável.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – V. Exª...

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – Há 
uma vaga ainda, não é?

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Há, sim. É o último orador. Pode colocar como 
último orador para comunicação inadiável e, depois, 
em seguida, o Senador Paulo Davim, como orador 
inscrito. Pois não.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje, dia 05 
de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Eu gos-
taria de aproveitar a oportunidade para tecer alguns 
comentários sobre esse tema central dentro da linha 
escolhida para o desenvolvimento do País.

O Brasil é bastante múltiplo em suas facetas, o 
que nos leva a uma situação de vivenciar, ao mesmo 
tempo, uma ampla variedade de situações ambientais, 
tanto de ordem puramente natural, quanto decorrentes 
da ação humana. Há, por exemplo, secas e enchentes 
cíclicas em quase todas as partes do território nacional, 
o que nos leva a ouvir, em uma mesma sessão do Se-
nado, discursos díspares, refletindo as preocupações 
dos agricultores do Sul, que estão perdendo safras em 
razão da falta de chuvas; das populações ribeirinhas 
do Norte, ilhadas pelas cheias dos rios; ou do sertão 
nordestino, onde a situação é calamitosa, onde a seca 
chega a ameaçar a continuidade da vida humana.

Por outro lado, somos um dos países que têm uma 
economia fortemente calcada no setor agropecuário, o 
que significa necessidades específicas quanto ao ma-
nejo de recursos hídricos e disponibilidade de áreas 
aproveitáveis para essas atividades. Nossa indústria 
também é bastante forte, introduzindo o problema da 
crescente necessidade de geração de energia, com um 
leque de opções que vão do aproveitamento direto do 
fluxo dos rios, em usinas sem barragens, às grandes 
hidrelétricas, passando por energia eólica e atômica 
ou pelas termelétricas, só para citar algumas.

O processo de crescimento urbano gera desa-
fios específicos que vão da questão da água potável 
até os variados tipos de poluição gerados pelo com-
plexo urbano industrial. Não existe solução fácil para 
questões ambientais. A palavra-chave, nesse caso, é 
sustentabilidade.

A agropecuária sempre terá um nível de impacto 
sobre a natureza enquanto as populações estiverem 
em constante crescimento. Daí, em vez de se proibir a 
atividade, devem ser encontradas soluções para que 
essa se desenvolva com o menor impacto negativo 
possível, para que mesmo esse pequeno impacto seja 
compensado posteriormente.

Isso tem a ver com desenvolvimento de novas tec-
nologias, com combate ao desperdício, com manejos 
inteligentes de recursos escassos e com consciência 
de longo prazo.

É importante saber que o equilíbrio da natureza 
não é estático, mas dinâmico. Isso significa dizer que, 
mesmo que o ser humano desaparecesse do planeta 
Terra, novas espécies animais surgiriam e eventual-
mente se tornariam dominantes, novas áreas deser-
tificariam, novos biomas surgiriam. É só uma questão 
de tempo.

Entretanto, a ação humana acelerou e interferiu 
em alguns processos de mudança que poderiam de-
morar muito mais tempo para acontecer.

Não é justificável a contaminação de recursos 
hídricos, não é justificável permitir a exaustão de re-
cursos escassos, não é possível tolerar a destruição 
sistemática de biomas pelas simples comodidade ou 
pela vantagem imediata, resultante da busca indiscri-
minada do lucro.

Até por essa razão, o tema do Dia Mundial do 
Meio Ambiente de 2012 é a economia verde, é a busca 
do equilíbrio possível entre as necessidades humanas 
e os recursos disponíveis, é o uso inteligente da natu-
reza, respeitando a sustentabilidade no longo prazo, 
diminuindo o impacto, recuperando onde é possível, 
encarando o problema de forma holística, global.

A natureza não vai aguentar a explosão populacio-
nal, razão pela qual conservação tem a ver com saúde, 
educação, planejamento familiar, consumo consciente 
e vários outros temas típicos da vida urbana moderna. 
Se você quer conservar, não olhe apenas a selva, os 
campos, os cerrados, mas olhe também as cidades. 
Falam os repórteres do programa Fantástico: “Planeta 
Terra, lotação esgotada”. O nosso Planeta já está com 
a lotação praticamente esgotada. Temos de cuidar do 
nosso Planeta.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em um 
País com clara opção pela democracia, as principais 
decisões nacionais passam por este Parlamento. Por 
essa razão, a questão ambiental passou a ser uma 
preocupação permanente do Legislativo.

Aqui, não podemos ser parte do problema, cabe-
-nos responsabilidade no exame das políticas públicas 
e de seus entrelaçamentos com a questão ambiental. 
Trata-se, sobretudo, de usar um olhar de meio ambien-
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te, que evita que uma política industrial energética de 
incentivo à construção civil, a moradias populares ou 
ao desenvolvimento agrícola transmute-se num de-
sastre ambiental.

Se não existem soluções definitivas, adotemos 
soluções de compromisso consciente com o meio am-
biente, negociadas e sustentáveis.

Srª Presidente, é isso que está acontecendo 
hoje – peço-lhe apenas mais um minuto – no nosso 
País. Os novos projetos de hidroelétricas, por exem-
plo, estão pouca coisa acima das margens do leito do 
rio. São usinas com pequenos lagos para impactarem 
menos o meio ambiente. É o que está acontecendo 
hoje em Rondônia. Duas grandes usinas – cada uma 
vai gerar 3,3 mil megawatts – poderiam gerar 6 ou 7 
mil megawatts, mas foi diminuída a sua capacidade, 
para diminuir também o impacto ambiental.

Ontem, lançamos mais uma usina no rio Machado, 
em Rondônia, e contamos com a presença do Secre-
tário Executivo Márcio Zimmermann, do Ministério das 
Minas e Energia; do Diretor Sidney, da Eletrobrás; do 
Diretor Adhemar Palocci, da Eletronorte; de outras au-
toridades e do Governador do Estado. Uma usina que 
geraria de 600 a 700 megawatts vai gerar apenas 350 
megawatts, para diminuir o impacto ambiental. Assim 
têm de ser os projetos em todas as áreas, diminuindo 
o impacto ambiental, para que nosso Planeta possa 
suportar esse crescimento humano.

Era o que tinha a dizer, Srª Presidente.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Obrigada, Senador Raupp.
Com a palavra, o Senador Paulo Davim, como 

orador inscrito.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidente, Senadora Marta Suplicy, Srs. Senadores 
e Srªs Senadoras, hoje é o Dia Mundial do Meio Am-oje é o Dia Mundial do Meio Am-
biente. A data foi estabelecida durante a Conferência 
das Nações Unidas, no ano de 1972, em Estocolmo, 
na Suécia. Portanto, de lá para cá, já são 40 anos. 

Em 1981, um decreto federal também estabeleceu 
que nesse período fosse criada a Semana Nacional do 
Meio Ambiente. O tema central deste ano é “Economia 
Verde: Ela te inclui?”.

Percebam que é uma pergunta, uma espécie de 
chamamento para o envolvimento nas reflexões e nas 
ações para um mundo mais sustentável.

A temática da ecologia nunca esteve tão em pau-
ta no mundo inteiro, e a razão principal disso é que, 
durante muitos anos, imaginava-se que os recursos 
naturais eram inesgotáveis e que a autorregulação 
do Planeta jamais estaria ameaçada. Ledo engano. 

Apercebemo-nos disso a duras penas e pagamos um 
preço alto pelos excessos cometidos. Basta lembrar-
mos alguns desastres naturais que têm assolado o 
mundo inteiro, e não são poucos. 

Já sabemos que não é mais possível, nem acei-
tável, mantermos um modelo de desenvolvimento que 
desrespeite ou superutilize o meio ambiente sem que 
estejamos colocando em risco a sobrevivência das es-
pécies terrestres, inclusive a humana. Estamos falando 
do perigo iminente do aquecimento global, da destrui-
ção acelerada das florestas, da escassez de água, da 
falta de alimentos, entre outras questões graves que 
afetam a vida no Planeta.

Estamos nas vésperas de começar a Conferên-
cia das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sus-
tentável, o evento chamado Rio+20, que ocorrerá na 
semana que vem, a partir do dia 13, indo até o dia 22 
de junho, no Rio de Janeiro, cujo tema, Economia Ver-
de, relaciona-se com o desenvolvimento sustentável e 
com a erradicação da pobreza.

Nesse contexto, o Brasil está fazendo o papel de 
sede global das discussões, e não só precisamos ser 
exemplo na construção dos conceitos que alicerçarão 
a sustentabilidade como também necessitamos ser 
exemplo na prática desses conceitos para todo o mundo.

De acordo com um estudo da Organização Inter-
nacional do Trabalho (OIT), realizado para ser apre-
sentado na Conferência Rio+20, a economia verde no 
Brasil já emprega quase três milhões de brasileiros, 
representando, aproximadamente, 7% da cadeia pro-
dutiva no País. A expectativa é a de que, nos próximos 
10 anos, esse setor seja um dos mais fortes nos países 
emergentes, movimentando até 60 milhões de postos 
de trabalho mundo afora. Para isso, segundo aquela 
organização, os governos precisarão incentivar novas 
tecnologias ambientais e apoiar setores relacionados 
à economia verde.

Ainda de acordo com o estudo da OIT, cerca de 
um bilhão e meio de pessoas, ou seja, metade da mão 
de obra mundial será afetada de alguma maneira pela 
transição do atual modelo para um padrão de maior 
sustentabilidade ambiental. Os setores mais afetados 
serão os da agricultura, pesca, energia, construção 
e transporte. Temos no Brasil um dos grandes polos 
mundiais em soluções energéticas alternativas e mais 
sustentáveis, como a energia eólica e a solar, apesar 
de ainda incipiente.

O fato é que a opinião pública global já sabe que 
precisamos diminuir a emissão de gases de efeito es-
tufa, que as mudanças climáticas podem influenciar na 
elevação dos oceanos, no aumento das tempestades 
e dos furacões, na erosão do solo e desertificação de 
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áreas como a região do nosso semiárido nordestino, 
além do surgimento de epidemias.

A pergunta é: como vamos fazer isso? Como sair-
mos do discurso para a prática? Qual o papel de todos 
nós, dos países que ainda teimam em não considerar 
o Protocolo de Kyoto, dos governantes que insistem 
em não criar um sistema de regulação sustentável e 
da lógica do lucro a curto prazo, sem levar em consi-
deração a destruição dos recursos naturais e também 
do consumo exacerbado e desigual?

Eu, sei, Srª Presidente, que são muitos os ques-
tionamentos e que estamos caminhando para a busca 
de soluções. Faço parte dos que acreditam num mundo 
possível, mais contrito e responsável ambientalmen-
te, voltado não só para a parcela dos mais ricos, mas 
amplo e irrestrito na promoção de uma consciência 
cidadã e da justiça social. 

Para concluir as minhas palavras, quero home-
nagear a iniciativa desta Casa, o Senado Federal, 
quando publicou esta revista Rio+20, em busca de um 
mundo sustentável, uma louvável e meritória iniciativa 
do Senado Federal, do Presidente Sarney e de toda 
a Mesa Diretora, que vem com matérias e comentá-
rios importantíssimos, já que estamos, como falei há 
pouco, nas vésperas de uma conferência da ONU, 
em que discutiremos o desenvolvimento sustentável, 
a economia verde, de acordo com o documento pro-
duzido no Clube de Roma, um conceituado grupo de 
líderes mundiais e cientistas, de onde saiu um docu-
mento chamado Esboço Zero, que aponta diretrizes 
que se propõem a abalizar os debates na Conferên-
cia da ONU Rio+20, cujos dois principais pilares são: 
economia verde, num contexto de um desenvolvimento 
sustentável, e governança internacional para o desen-
volvimento sustentável.

Esses dois pilares perpassam os Objetivos do Mi-
lênio, em que encontramos, por exemplo, a erradicação 
da pobreza e da fome. Essa discussão visa a buscar 
esse desenvolvimento para fortalecer esse objetivo.

Se não sairmos da Rio+20 com um documento 
consolidado nas discussões responsáveis, direcionado 
para fortalecer esses objetivos, eu diria que não terá 
adiantado praticamente nada esse encontro no Rio de 
Janeiro. Eu acho que precisamos sair do Rio de Janeiro 
com um documento que aponte diretrizes no sentido 
de fortalecer esses Objetivos do Milênio.

(Interrupção do som.)

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Para 
concluir, Srª Presidente.

Quero também louvar a iniciativa do Senado Fe-
deral de ter nomeado a Comissão de Senadores que 

vai participar desse evento e acompanhar as discus-
sões que lá se darão.

Era só, Srª Presidente. 
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Obrigada, Senador Paulo Davim. Temos certeza 
de que teremos resultados concretos, porque toda a 
comunidade internacional está esperando isso, e todos 
temos competência para fazer isso acontecer.

Parabéns pelo belo discurso.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Obri-

gado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Com a palavra o Senador Eduardo Amorim, que 
fala pela Liderança do seu Partido, o PSC.

O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, 
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, ouvintes da Rádio 
Senado, espectadores da TV Senado, todos que nos 
acompanham pelas redes sociais, em um momento em 
que vivemos grandes problemas na saúde pública do 
nosso País, quando temos carência de médicos em 
algumas regiões do Brasil e deficiências nos serviços 
prestados na maioria das nossas unidades de saúde, 
sejam hospitalares ou ambulatoriais, chega até nós a 
Medida Provisória nº 568, de 2012, que promove alte-
rações na remuneração e nos planos de classificação 
ou nas carreiras de diversas categorias do serviço 
público federal.

Aqui, quero destacar o ponto mais polêmico des-
sa Medida Provisória: o impacto na remuneração e 
jornada de trabalho dos médicos da rede federal, sem 
qualquer debate prévio, segundo consta, com qualquer 
entidade de classe.

Há mais de 50 anos, a carga horária de trabalho 
dos médicos é de 20 horas semanais, e todas as tabe-
las estão nessa base. De acordo com a Lei nº 9.436/97, 
eles podem optar por 40 horas semanais, recebendo 
como se fossem duas situações de 20 horas, além de 
usar o direito de estender seus vencimentos aos be-
nefícios de aposentadoria e de pensão.

Contudo, o Ministério do Planejamento Orça-
mento e Gestão alega ser necessário equiparar as 
tabelas dos médicos às dos demais profissionais de 
nível superior. Isso significa passar as atuais tabelas 
de 20 horas para 40 horas sem ajuste dos vencimen-
tos. Entretanto, como a nossa Constituição Cidadã não 
admite redução de salários ou vencimentos, a Medida 
Provisória nº 568 instituiu a Vantagem Pessoal Nomi-
nalmente Identificada (VPNI), que corresponde à di-
ferença entre a tabela atual e a nova. E o que parece 
ser a solução, de fato, não o é. Srª Presidente, Srªs 
Senadoras e Srs. Senadores, quaisquer reajustes de 
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tabelas salariais, aumentos por progressão funcional 
ou titulação a que o médico, na ativa ou aposentado, 
fizer jus serão descontados dessa Vantagem Individu-
al, de modo que seus vencimentos ficarão congelados 
até que o valor corresponda a 50% da tabela original.

O Conselho Federal de Medicina estima que 48 
mil médicos da rede federal sejam atingidos pela Medi-
da. E isso é, sobretudo, um desvalor para a categoria.

Srª Presidente, se tem sido cada vez mais difícil 
atrair médicos para o Sistema Único de Saúde (SUS), 
em função da falta de estrutura para o bom exercício 
da profissão e dos baixos salários, como será se essa 
matéria for aprovada no plenário da Câmara e desta 
Casa?

O que precisamos é criar políticas de recursos 
humanos que favoreçam e valorizem os profissionais 
de saúde, os médicos, e os atraiam para o serviço pú-
blico. Precisamos de mais investimentos e de um finan-
ciamento para a saúde onde a qualidade dos gastos 
seja monitorada. Dessa maneira, daremos condições 
de trabalho para os profissionais da saúde e atendi-
mento digno à nossa gente.

Assim, poderemos honrar, de fato, como sem-
pre procuramos fazer, o nosso juramento: “Praticarei 
minha profissão com consciência e dignidade. A saú-
de dos meus pacientes, com certeza, será minha pri-
meira preocupação”. Mas o Governo ou os governos, 
seja de que ente federado for, não poderão esquecer, 
de nenhuma forma, que saúde tem de ser prioridade.

Como médico e como cidadão brasileiro, apóio 
a decisão do Conselho Federal de Medicina e dos 27 
Conselhos Regionais de Medicina, que aprovaram, 
em reunião na sexta-feira da semana passada, dia 1º 
de junho, documento pelo qual manifestam publica-
mente seu repúdio aos artigos da Medida Provisória 
nº 568, de 2012, que reduzem em até 50% os valores 
dos salários dos médicos servidores públicos federais 
ativos e inativos.

Srª Presidente, eu gostaria ainda de aproveitar 
a oportunidade para parabenizar a Associação Co-
mercial e Empresarial do meu Estado pelos 140 anos 
de existência. Essa importante instituição do Estado 
de Sergipe foi fundada em 1872, à época Associação 
Comercial de Sergipe. A todos que fazem essa insti-
tuição, os meus mais sinceros parabéns!

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Obrigada, Senador Eduardo Amorim.

Com a palavra a Senadora Ana Rita, como ora-
dora inscrita.

A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão da oradora) – Srªs Se-
nadoras, Srs. Senadores; expectadores da TV Senado 
e ouvintes da Rádio Senado; Srª Presidenta Senadora 

Marta Suplicy; senhoras e senhores, a CPMI, Comissão 
Parlamentar Mista de Inquérito da Violência contra a 
Mulher, completou 100 dias de atividades, momento 
oportuno para fazermos um balanço sobre a situação 
de violência vivida pelas mulheres brasileiras.

Instalada em fevereiro deste ano para investigar 
a situação da violência contra a mulher no Brasil e 
apurar as denúncias de omissão por parte do poder 
público com relação à aplicação dos instrumentos ins-
tituídos em lei para proteger as mulheres em situação 
de violência, a CPMI tem apurado inúmeras situações 
de violação dos direitos humanos das mulheres, que 
merecem ser objeto de reflexão por parte desta Casa 
e demais poderes públicos.

Este balanço inicial reflete as contribuições de 
18 audiências realizadas nesta Casa, de diligências 
realizadas e de audiências em seis Estados brasilei-
ros: Pernambuco, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio 
Grande do Sul, Espírito Santo e Alagoas. A situação 
de descaso com a vida das mulheres é semelhante 
em todo o País, e é sobre isso que devemos refletir e 
atuar energicamente.

A situação da violência contra mulheres no Bra-
sil agravou-se nas últimas décadas. Os homicídios 
de mulheres aumentaram a ponto de o Brasil ser o 
sétimo país em morte de mulheres. Por sua vez, a 
baixa resolutividade desses crimes demonstra a inca-
pacidade de nossas polícias de concluírem a grande 
maioria dos inquéritos policiais instaurados. Pesquisas 
apontam que, na maioria dos casos, apenas 10% dos 
homicídios são investigados com sucesso no País. A 
falta de estrutura das polícias e sua baixa qualificação 
técnica contribuem para o agravamento desse quadro, 
que é semelhante nos casos de violência doméstica. 
Igualmente, a demora no julgamento dos homicídios 
de mulheres por parte do Poder Judiciário reflete a 
incapacidade de realizar a justiça em prazo razoável. 
Vários são os exemplos de acusados que utilizam inú-
meros recursos processuais para protelar o julgamento 
e atingir a prescrição. Lembremos que o caso de Maria 
da Penha só não prescreveu por que foi levado à Co-
missão Interamericana de Direitos Humanos.

Inobstante o Brasil possuir uma das melhores 
legislações de violência doméstica do mundo – a Lei 
Maria da Penha –, sua aplicação por parte do sistema 
de justiça enfrenta enormes resistências. Observa-
mos que não são raros os casos em que as mulheres 
procuram o sistema de justiça em busca de proteção 
e não são atendidas. Exemplo trágico dessa peregri-
nação e omissão foi a morte de Fernanda Rodrigues 
Crisóstomo, no Estado do Espírito Santo, em feverei-
ro deste ano. Após peregrinar por mais de 30 dias, na 
busca de uma medida protetiva, sem que nenhum dos 
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poderes do sistema de justiça (Delegacia da Mulher, 
Defensoria Pública, Ministério Público e Poder Judici-
ário) cumprisse o seu dever, Fernanda foi assassinada 
por seu ex-companheiro.

Esse é um exemplo emblemático de uma conju-
gação de falhas de todo o sistema de justiça, que re-
quer uma apuração rigorosa por parte das instituições 
envolvidas. A CPMI, por sua vez, já tomou as providên-
cias cabíveis. No entanto, o alerta que faço aqui é para 
que as instituições públicas realizem suas atribuições 
com zelo e não tolerem, em nenhum caso, atitudes 
individuais que violem a lei e que levem a situações 
dramáticas e irreversíveis, como esse caso de morte.

Outro exemplo evidente de omissão do sistema 
de justiça diz respeito à morte de Renata Rocha Araújo, 
ocorrida em Belo Horizonte, no último dia 16 de maio. 
Renata solicitou, por duas vezes, medida protetiva con-
tra seu ex-companheiro. O magistrado local, alegando 
falta de provas e o fato de que a Lei Maria da Penha 
não foi criada para destruir a família e o casamento, 
indeferiu o pedido da medida. Resultado: Renata foi 
assassinada.

Casos como esses demonstram a absoluta in-
compreensão dos poderes públicos sobre a violência 
doméstica e sobre a Lei Maria da Penha, que foi criada 
para proteger as mulheres dentro de famílias e casa-
mentos violentos, que exemplificam a dura realidade 
da violência cotidiana vivida pelas mulheres brasileiras.

É inaceitável que o Brasil, com a sexta maior eco-
nomia do mundo, com uma Constituição garantidora 
de direitos e tendo firmado tratados internacionais de 
proteção de direitos humanos das mulheres, não con-
sidere a violência doméstica, sexual e urbana contra 
mulheres como um problema social grave, que deve 
ser enfrentado com seriedade.

É intolerável que as instituições de justiça conti-
nuem a promover a conciliação em conflitos domésti-
cos em detrimento da proteção à integridade física e 
psíquica das mulheres.

É inadmissível que continuemos a ocupar o séti-
mo lugar de país mais violento do mundo e que a vio-
lência contra mulheres seja naturalizada em decisões 
judiciais e em omissões do sistema de Justiça.

É inconcebível que uma mulher morra neste País 
porque não conseguiu obter uma medida de proteção.

É impensável que um crime de homicídio prati-
cado contra mulheres demore mais de dez anos para 
ser levado a júri popular.

É incompreensível que casos de violência sexual 
estejam aumentando sem que os poderes públicos, em 
todas as suas esferas, tomem medidas sérias para a 
investigação e punição dos ofensores.

Essas são algumas das situações com que te-
mos nos deparado nas investigações que a CPMI vem 
realizando.

Mas devo reconhecer que há avanços nas políti-
cas públicas nos últimos anos, principalmente a partir 
da estruturação da Secretaria Especial de Políticas para 
as Mulheres, que é responsável por grande parte da 
formatação das políticas de atendimento às mulheres, 
como o Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência 
contra as Mulheres. No entanto, ainda estamos muito 
longe do ideal, pois não temos uma rede realmente 
articulada no País.

Ressalto que todos os Estados brasileiros as-
sinaram o Pacto Nacional e obrigaram-se a realizar 
ações concertadas com todos os poderes públicos para 
prevenir e erradicar a violência contra as mulheres. No 
entanto, observamos que as obrigações institucionais 
relativas ao Pacto não vêm sendo executadas em con-
formidade com os acordos firmados.

A grande maioria dos governos estaduais, senão 
a totalidade, não está destinando verbas adequadas 
para o cumprimento das ações pactuadas. Por exem-
plo, as delegacias de mulher, cujos inquéritos relativos 
à Lei Maria da Penha superam em números absolutos 
às demais delegacias especializadas, como as de ho-
micídio, trabalham com o mesmo número de profissio-
nais que as demais delegacias. Isso demonstra a total 
incompreensão dos governos sobre o tema.

Da mesma forma, os juizados de violência do-
méstica têm de três ou quatro vezes mais processos 
que varas de família ou varas criminais, mas o mesmo 
número de servidores. Isso demonstra a insensibilida-
de de grande parte do Poder Judiciário na criação de 
juizados especializados e na implementação da Lei 
Maria da Penha.

O cumprimento da legislação que envolve pre-
venção, assistência e punição da violência contra mu-
lheres requer o compromisso de todos os Poderes, 
inclusive desta Casa.

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Srª Presiden-
ta, solicito um pouquinho mais de tempo para concluir 
a minha prestação de contas. 

Omissões dos poderes públicos reforçam o ciclo 
da violência, promovem a impunidade e ativam o se-
xismo em nossa sociedade.

No entanto, a força dos movimentos de mulheres 
nos Estados tem feito avançar o debate e as políticas 
públicas específicas para as mulheres. Da mesma for-
ma, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito tem 
conseguido importantes compromissos dos poderes 
públicos em todos os Estados em que estivemos, o 
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que nos faz acreditar que, em curto prazo, poderemos 
ter uma melhora nas políticas públicas destinadas às 
mulheres.

Por fim, quero registrar e congratular os integran-
tes da CPMI, Senadoras e Senadores, Deputadas e 
Deputados, em particular a Presidenta, Deputada Fe-
deral Jô Moraes, pelo empenho e participação firme 
nos trabalhos realizados até então e, fundamentalmen-
te, por sua compreensão de que a violência contra a 
mulher atinge a todas nós mulheres e é consequência 
do exercício do poder patriarcal presente em todas as 
instituições públicas e privadas.

Finalizo conclamando aos Senadores e Sena-
doras desta Casa para que coloquem em sua agenda 
política e em sua plataforma de ação prioritária de man-
dato o tema da violência contra mulheres. Cobrem de 
forma persistente dos governos e dos demais poderes 
dos seus Estados o cumprimento do Pacto Nacional 
de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher. Com 
isso, estarão contribuindo não apenas com a CPMI, 
mas, fundamentalmente, com a instauração de um 
Estado democrático de verdade, pois não há menor 
possibilidade de se construir um país verdadeiramente 
moderno, justo e avançado, tolerando-se práticas tão 
atrasadas e nefastas contra as mulheres.

A tarefa de todas e de todos os integrantes da 
CPMI, e nossa, como Relatora, será apontar instrumen-
tos para mudar essa realidade, apurar responsabilida-
des e contribuir para a construção de uma noção de 
civilidade que não admita a violência contra mulheres. 
Essa é uma tarefa de todas e de todos nós, não apenas 
como parlamentares, mas como cidadãs e cidadãos 
comprometidos com o aprofundamento da democracia.

Esta Casa, através dessa CPMI e de todos os 
nossos mandatos, tem a oportunidade de contribuir 
decisivamente, em cada Estado desta Federação, para 
a superação desse triste cenário e consolidar a demo-
cracia como um valor universal, cujo primeiro exercício 
de aprendizagem começa dentro de casa.

Era o que tinha a dizer, Srª Presidenta, e agra-
deço pelo tempo que me foi concedido.

Muito obrigada.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senadora Ana Rita. Aproveito para 
parabenizá-la por sua bela condução da CPMI ao lado 
da Presidenta. Realmente, os casos relatados nos di-
ferentes testemunhos Brasil afora – a CPMI tem ido 
aos Estados – têm mostrado que é muito pior do que 
a gente lê nos jornais. Parabéns pela condução.

A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Obrigada.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Com a palavra o Senador Anibal Diniz como 
orador inscrito. 

Antes, porém, Senador, deixe-me fazer uma ob-
servação. Houve uma pane ali no marcador do tem-
po. Por isso, vou fazer um sinal para V. Exª quando o 
tempo tiver terminado.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obriga-
do, Senadora Marta Suplicy, que preside esta sessão.

Srs. Senadores, Srªs Senadoras, telespectadores 
da TV, ouvintes da Rádio Senado, hoje, dia 5 de junho, 
é o Dia Mundial do Meio Ambiente, e eu gostaria de 
destacar sua importância para o equilíbrio do Planeta. 

O meio ambiente é, indiscutivelmente, o ambien-
te em que vivemos, é o nosso lar. Por isso, considero 
essencial fazer um recorte específico sobre a impor-
tância de equilibrar com bom senso duas necessida-
des relevantes: o desenvolvimento sustentável – e aqui 
falo principalmente do Acre, da região amazônica – e a 
produção agrícola, um equilíbrio sensível que até hoje 
só tem conseguido resultados a longo prazo. Há que 
se ter muita paciência para se fazer os investimentos 
necessários e perseverância para se buscar os resul-
tados esperados.

Precisamente hoje a Presidenta Dilma Rousseff 
anunciou que a Amazônia Legal teve a menor taxa de 
desmatamento desde 1988, quando o Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais começou a fazer a medição. 
De acordo com a Ministra do Meio Ambiente, Izabella 
Teixeira, 81,2% da floresta original encontram-se con-
servadas no nosso País. A Ministra Izabella mostrou 
que mais de 80% da vegetação original da Amazônia 
permanece intacta. Além disso, mostrou também que, 
entre 2004 e 2011, o desmatamento na região amazô-
nica sofreu uma queda de 78%. Ela avaliou que essa 
redução impressionante é fruto de mudanças na so-
ciedade e da decisão política de mais fiscalização e 
punição aos infratores.

Neste do Dia do Meio Ambiente e, também, neste 
momento em que atravessamos um período de preocu-
pação com o desenvolvimento da economia nacional, 
nesse período de necessidade de estímulos ao inves-
timento público, venho a esta tribuna para destacar o 
mérito das iniciativas que estão em curso no Acre em 
favor do setor produtivo sem, contudo, descuidar do 
meio ambiente, da preservação da floresta.

Acontece hoje, no Estado do Acre, uma revolu-
ção produtiva, uma atuação determinada pelo foco na 
produção familiar, nos produtores, nas oportunidades, 
nas condições de trabalho, no acesso ao crédito e à 
tecnologia, mas também numa preocupação centra-
da na preservação do meio ambiente. Está em curso 
uma reviravolta no modo de produzir, uma mudança 
de conceitos que inclui a mecanização da agricultura 
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para uma produção sustentável, com utilização de mais 
tecnologias e menos queimadas.

Por isso quero destacar que ontem, segunda-
-feira, tive a honra e o privilégio de participar, lá em 
Rio Branco, de um ato histórico para a produção acre-
ana. Foram entregues de uma só vez 364 máquinas e 
equipamentos agrícolas que serão distribuídos entre 
os 22 Municípios do Estado para beneficiar diretamen-
te a produção familiar e fortalecer a produção rural.

São escavadeiras hidráulicas para a construção 
de açudes, tratores de esteiras, colheitadeiras, planta-
deiras e outros equipamentos adquiridos com recursos 
do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social). Foram investidos R$37 milhões na 
compra de equipamentos e o Governo reservou outros 
R$13 milhões que serão investidos também no apoio 
à produção em benefício do produtor rural do Acre. É 
o início do novo tempo.

O setor produtivo rural do Acre vem tendo um 
fortalecimento significativo desde o Governo do com-
panheiro Jorge Viana, hoje aqui conosco no Senado 
Federal. Esse trabalho teve continuidade com o Gover-
nador Binho Marques e ganhou mais força agora com o 
Governador Tião Viana, pois 364 máquinas entregues 
de uma só vez é algo de muito impacto para a economia 
acreana, principalmente para o setor produtivo rural. 

Então, tivemos ontem um ato muito bonito, com 
aproximadamente dois mil produtores rurais presentes, 
num clima de bastante alegria, de festa, exatamente 
porque agora eles poderão fazer a sua mecanização 
e produzir mais, agredindo menos o meio ambiente.

Consideramos que a entrega desse volume de in-
vestimento ao setor produtivo do Acre, além de inédito, 
tem um forte componente agregador. Num Estado onde 
conciliar agricultura e preservação do meio ambiente 
é uma opção, aliás, é uma necessidade premente e 
também um desafio prático, essa iniciativa do Governo 
Estadual representa um passo enorme para a meta de 
conseguirmos um desenvolvimento econômico sus-
tentável, robusto e aliado à preservação da floresta.

A entrega das máquinas não foi um ato isolado 
do Governo estadual. Mais de uma centena de asso-
ciações e de federações da agricultura, do comércio 
e da indústria, além de representantes do Congresso, 
esteve presente. Foi um ato de união pelo equilíbrio.

O Estado do Acre tem um Produto Interno Bruto 
de 7,38 bilhões e apresenta o quinto melhor crescimen-
to do País nos últimos dez anos, segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística. Nesse processo, 
o cuidado com o meio ambiente foi uma prioridade.

Jorge Viana iniciou com o governo da floresta. 
Realizou um zoneamento ecológico e econômico justa-
mente para identificar as potencialidades de cada uma 

das regiões do Estado e orientar os investimentos para 
que consorciassem a melhoria da qualidade de vida 
e de renda das pessoas, mas também a preservação 
do meio ambiente. 

E isso tudo tem sido a tônica para o crescimento 
do Acre nos últimos doze, treze anos. Tanto que, se-
gundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espa-
ciais, graças a essa preocupação o Estado conseguiu 
manter o desmatamento sob controle e apresenta uma 
das menores taxas de desmatamento na Amazônia. 

Ao mesmo tempo em que preserva, o Governo 
do Acre tem apostado na assistência técnica e exten-
são rural nos últimos treze anos. O principal objetivo é 
oferecer alternativa ao uso do fogo na agricultura. Por 
isso, a queima como recurso para limpar áreas de pro-
dução vem sendo substituída por outras tecnologias 
e métodos. Exemplos disso são os roçados sustentá-
veis que consistem na utilização de áreas degradadas 
e que, após receberem o plantio de leguminosas, se 
restabelecem em quatro meses e ficam disponíveis 
para receberem novos plantios. Agora, com a mecani-
zação da agricultura, pretendemos triplicar a produção 
de grãos para abrirmos, quem sabe, num horizonte 
próximo, a oportunidade para que o Acre exporte para 
os países vizinhos. 

Vale ressaltar aqui que muitos criticam dizendo 
que há incompatibilidade entre a mecanização e a pre-
servação. Não, pelo contrário, a mecanização é uma 
forma de preservação, porque vai ser justamente uma 
resposta à utilização das áreas já degradadas. Então, 
nós demos início a um novo tipo de desenvolvimento, e, 
hoje, o Estado do Acre está diante de um novo futuro. 

Eu tenho certeza de que, com o esforço dos tra-
balhadores rurais acreanos, que estão mobilizados, 
dispostos a produzirem mais, com os incentivos que 
estão sendo dados pelo Governador Tião Viana, que 
não tem medido esforços no sentido de contribuir para 
o fortalecimento da agricultura familiar, para que os 
nossos produtores consigam produzir mais com menos 
agressão ao meio ambiente, o Acre vai dar um grande 
salto de qualidade.

Então, eu termino aqui fazendo um cumprimen-
to especial à Presidenta Dilma e à Ministra Izabella 
Teixeira pela redução do desmatamento, pela menor 
taxa de desmatamento na Amazônia desde que esses 
índices começaram a ser avaliados pelo Instituto Ae-
roespacial. E, ao mesmo tempo, o meu cumprimento 
ao Governador Tião Viana e a toda a sua equipe, que 
têm investido em tecnologia, na busca do apoiamen-
to aos agricultores, para que eles possam continuar 
produzindo cada vez mais com menos agressão ao 
meio ambiente.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Obrigada, Senador Anibal Diniz.

Passo a Presidência ao Senador Paulo Davim, 
para poder fazer uso da palavra, e já conclamo os 
Senadores e Senadoras a virem ao plenário, porque 
vamos ter Ordem do Dia, em alguns minutos, e há al-
gumas coisas a votar que não são nominais.

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

O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV 
– RN) – Passo a palavra à Senadora Marta Suplicy 
como oradora inscrita.

A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Prezados Senadores e Senadoras, vocês da Rádio 
e da TV também, hoje é o Dia Mundial do Meio Am-
biente, que foi comemorado, aqui em Brasília, em uma 
reunião no Planalto, com a Presidenta Dilma. Foi uma 
reunião muito forte, bonita, impactante, com oito minu-
tos também de uma canção – não sei se posso chamar 
assim – de João Carlos Martins, feita por ele, de sua 
autoria, com a Orquestra de Brasília, em homenagem 
à Rio+20. Foi tudo muito bonito também e muito emo-
cionante, à véspera de uma reunião tão importante.

As medidas anunciadas reforçam o protagonismo 
brasileiro e avançam na amplitude ao vincularem as 
ações ambientais ao compromisso de incluir, crescer 
e sustentar, como disse a Presidente. Eu gostei muito: 
incluir, crescer e sustentar. Quer dizer, nós não vamos 
abrir mão de nada. E é isso mesmo: a gente tem que 
crescer; a gente tem que continuar na inclusão, que é 
uma marca do Governo Lula e continua no Governo 
Dilma; e temos de proteger o meio ambiente. E nós 
somos capazes de fazer isso, como estamos fazendo.

A posição do Brasil está sintonizada com a ne-
cessidade de compatibilizar o crescimento econômi-
co e social com a preservação do meio ambiente e, 
perfeitamente, então, sintetizada no tema da Rio+20, 
que é a economia verde.

Na solenidade de hoje, no Palácio do Planalto, 
foram lançadas algumas medidas muito boas, impor-
tantes: primeiro, estabelecer critérios que vinculam as 
compras públicas a critérios de preservação, o que vai 
ser um avanço; segundo – que eu achei importante 
também –, são os programas para acabar com os li-
xões no País; e terceiro, instituir uma agenda nacional 
de reciclagem de resíduos sólidos.

Presidente Paulo Davim, em exercício nesta ses-
são, essa questão de resíduos sólidos e lixões, prin-
cipalmente nas grandes metrópoles, é um problema 
terrível, assim como a situação dos catadores.

A própria cidade de São Paulo, que é essa cidade 
com 11 milhões de habitantes, cuja produção de lixo 
é gigantesca, até hoje não há uma coleta seletiva na 
cidade e nem coleta de lixo nas favelas, que é outro 
problema tão premente.

O que vai ser muito bom dessa decisão do Gover-
no Federal é que vai dirigir recursos para a construção 
de aterros sanitários e estabelecer metas de reciclagem 
para mais de 100 Municípios. Quer dizer, é uma coisa 
muito concreta, porque não adianta você fazer um belo 
discurso e não ter o recurso para depois implementar.

Outra fala importante da Presidenta e da Minis-
tra também foi em relação às ações que foram feitas 
para preservar duas reservas extrativistas, homologar 
seis terras indígenas e também anunciar a inclusão de 
mais famílias no Bolsa Verde. Muita gente até agora 
não entendeu o que é, mas é um programa que destina 
recursos a famílias em situação de extrema pobreza 
que vivem em unidades de conservação e desenvol-
vem ações para preservá-las. Isso significa famílias 
que muitas vezes estão depredando o meio ambien-
te porque é a única forma que elas conseguem para 
sobreviver. E quem vai jogar pedra nessas famílias?

Agora, no momento que existe uma Bolsa Verde 
para essas famílias cuidarem do meio ambiente e ar-
rumarem soluções onde não vão acabar com o meio 
ambiente, mas vão ajudar a preservá-lo, aí elas podem 
ser cobradas. De outra forma, não podem. Então, foi 
muito importante também o aumento das famílias no 
Bolsa Verde.

O Brasil hoje é reconhecido internacionalmente 
pelos esforços para promover o desenvolvimento sus-
tentável com distribuição de renda. Isso é uma coisa 
muito peculiar do Brasil. É uma conquista que come-
çou no Governo do Lula, e agora a Presidenta Dilma 
está continuando com bastante êxito.

O País que em uma década viu 40 milhões de 
pessoas ascenderem à classe média e outros tantos 
milhões saírem da pobreza absoluta não descuidou 
de implementar práticas de conservação ambiental. 
O mundo hoje tem sete bilhões de habitantes e todos 
merecem viver com dignidade. Então, preservar o meio 
ambiente, desenvolver uma economia sustentável e 
possibilitar o acesso do maior número de pessoas, os 
benefícios gerados pela adoção desse conceito é um 
imperativo ético, uma imposição de sobrevivência e 
também de desenvolvimento.

Aí chegou uma hora, não sei, Senador Paulo Da-
vim, se V. Exª estava lá, em que a Presidenta não re-
sistiu e falou assim: “Além de tudo isso, é burrice”. Mas 
é mesmo, porque você acaba destruindo a galinha dos 
ovos de ouro. Eu via muito isso em relação ao turismo. 
Se se destrói uma propriedade pública que pode ter 
uma atração para turismo, como é que vai fazer depois 
para atrair o turismo que traz recurso?
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O Brasil tem um papel fundamental a desempe-
nhar nesse quadro. O nosso País tem 12% da disponi-
bilidade de água do planeta, é um dos maiores produ-
tores mundial de alimentos, tem uma matriz energética 
inigualável, com 45% de produção de energia renovável, 
e tem também 75% das áreas de proteção ambiental.

O nosso Código Florestal, cujo novo texto havia 
recebido até ontem mais de 400 emendas, depois dos 
12 vetos da Presidenta Dilma, é uma das legislações 
mais avançadas nesse campo. E aqui quero parabeni-
zar de novo – já foram parabenizados hoje várias ve-
zes – os Senadores Jorge Viana e Luiz Henrique pela 
competência que tiveram para fazer um projeto que 
me pareceu estava bastante... Ele conseguiu conciliar 
e, depois, acabou tendo outros percalços, mas aqui o 
trabalho foi muito bom de todos os colegas Senado-
res e Senadoras.

Os avanços vêm acontecendo de maneira cons-
tante em relação ao meio ambiente no Brasil, mas sa-
bemos que milagre também não pode ser feito. Quan-
do se trata de compatibilizar desenvolvimento e meio 
ambiente, os interesses envolvidos em discussão são 
enormes e os que buscam um mundo economicamente 
mais sustentável têm uma longa caminhada pela frente 
e muitos obstáculos a superar. E aí vou parabenizar 
a Ministra Izabella, porque – eu diria – ela teve com-
petência, paciência e habilidade. Às vezes, ela brinca 
que é um carma o Código Florestal na vida dela. Que 
carma bom! Ainda bem que caiu com ela, porque ela 
está tendo as qualidades necessárias para construir 
isso, porque, como acabei de mencionar, os interesses 
envolvidos são gigantescos, e o País tem as qualidades 
intrínsecas para ser um grande país com uma bandei-
ra de capacidade de preservação de meio ambiente e 
distribuição de renda, que é como nós estamos conse-
guindo caminhar e não podemos desperdiçar.

Mas quero ainda falar que a Ministra do Meio Am-
biente propiciou uma reunião de que gostei bastante. 
Eu estive lá, quinta-feira, no Rio de Janeiro, em uma 
reunião que ela organizou de mulheres líderes empre-
sariais que vão estar presentes nesse movimento da 
Rio+20. Achei interessante e fiquei surpresa, porque 
não imaginei que fossem ser tantas mulheres. Olha, 
pareciam ser mais de 200 mulheres líderes empresa-
riais, de empresas grandes – 1.100 funcionários, 1.500 
funcionários –, mulheres engajadas e tentando ver 
como é que podiam entrar nessa corrente de preser-
vação do meio ambiente. Todas empresárias, líderes 
no seu setor, que ficaram interessadíssimas em um 
seminário de um dia inteiro.

Eu tiro o chapéu à Ministra, porque foi uma coisa... 
Estava também presente a Ministra Eleonora Menicuc-
ci, da Secretaria das Mulheres, que está trabalhando 
em conjunto. Há uma coisa muito específica: quem 

compra é mulher; quem educa é mulher. São duas 
coisas imprescindíveis para o meio ambiente também 
ser preservado. No momento em que você educa seu 
filho ou sua filha a ter uma consciência ambiental, ele 
vai passar a preservar a natureza.

Eu estava lendo hoje que a Gisele Bünchen plan-
tou uma árvore no Rio de Janeiro, também no espíri-
to da Rio+20. E ela estava dizendo o que faz em sua 
casa para poupar energia, isso aquilo e tal. E eu fiquei 
pensando que, na casa dela ou na casa de qualquer 
cidadão que tenha esses cuidados, não tem como a 
criança sair diferente. É uma geração que já vai sair 
pensando assim, não tem de ser convencida.

Com relação ao consumo, também. Porque nós, 
mulheres, somos as que decidimos as compras em 
uma casa. E no momento que temos a consciência 
do que devemos consumir e o que devemos exigir 
das empresas que vendem os produtos para nós, isso 
muda muito. Então, a ideia da Ministra Izabella de falar 
diretamente com as líderes empresariais me pareceu 
muito boa e muito direta. Nós temos 40 milhões de bra-
sileiros, Senador Paulo Davim, que estão entrando na 
classe média. E são cidadãos que estão doidos para 
comprar e consumir. Podem, muitas vezes, exatamente 
pela falta de informação, consumir áreas, setores ou 
itens que são de destruição do planeta. E não precisam! 
Eles podem ter essa consciência, e essas mulheres 
líderes podem ajudar, através de seus exemplos, de 
seus funcionários, de seus empreendimentos, de seus 
fornecedores, a criar também um padrão de consci-
ência de consumo nessa multidão de 40 milhões de 
novos consumidores no Brasil que a gente não pode 
deixar solto no mundo sem nenhum tipo de orientação.

Claro, as coisas primeiras que as pessoas vão 
comprar, a gente sabe... Eu lembro que, quando foi 
implantado o Programa Renda Mínima, em São Pau-
lo, quando recebiam o cheque, a primeira coisa que 
as pessoas faziam era encher a geladeira de iogurte, 
de um monte de coisas que não eram fundamentais 
para a alimentação, mas, aos poucos, com palestras, 
chamando o pessoal, mostrando, aquilo foi mudado 
para bife, para ovo, para banana, para frutas, para le-
gumes, mudando o padrão de alimentação, que faz, 
realmente, a diferença.

Então, hoje é um dia muito festivo, não é somente 
o dia em que comemoramos o Dia do Meio Ambien-
te, mas é um dia muito festivo para nós, brasileiros e 
brasileiras, por termos uma Presidenta que está muito 
afinada, muito sintonizada com essas reivindicações 
mundiais e que, ao mesmo tempo, sabe que temos 
crescer, temos de proteger.

Muito obrigada, Sr. Presidente, pelos minutos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV – 

RN) – Parabenizamos V. Exª, Senadora Marta Suplicy, 
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pelo brilhante pronunciamento e passo a Presidência 
a V. Exª.

O Sr. Paulo Davim deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pela Sra. Marta 
Suplicy, 1ª Vice-Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Iniciaremos a Ordem do Dia em breve...

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Pela 
ordem, Srª Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Pois não, Senador Blairo Maggi.

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de ler um 
requerimento, Srª Presidente:

Nos termos do art. 336, II, do Regimento Interno 
do Senado Federal, requeremos urgência para o PRS 
nº 13, de 2012, que institui o Prêmio Mérito Ambien-
tal, a ser conferido anualmente pelo Senado Federal.

Assinam os Líderes partidários.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – V. Exª será atendido na forma regimental. 
O requerimento a que V. Exª se refere já está aqui. 

Desse modo, temos vários requerimentos.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos:

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO N° 515, DE 2012

Nos termos do art. 336, II, do Regimento Interno 
do Senado Federal, requeremos urgência para o PRS 
13, de 2012, que “Institui o Prêmio Mérito Ambiental, a 
ser conferido anualmente pelo Senado Federal.”

REQUERIMENTO N° 516, DE 2012

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 40 do Regimento Interno 

do Senado Federal, requeiro a Vossa Excelência au-
torização para ausentar-me dos trabalhos da Casa, no 
período de 12 a 23 de junho do corrente ano, quando 

participarei, na cidade do Rio de Janeiro, da Confe-
rência da ONU – Rio+20, como membro da Comissão 
Externa que representará o Senado naquele evento, 
conforme Requerimento aprovado no Plenário desta 
Casa. – Senador Rodrigo Rollemberg.

REQUERIMENTO N° 517, DE 2012

Senhor Presidente,
Como integrante da Comissão Externa criada 

para Representar o Senado Federal na Conferência 
da ONU — Rio+20, requeiro a Vossa Excelência, nos 
termos do art. 40 do Regimento Interno do Senado Fe-
deral, autorização para desempenhar referida Missão 
na cidade do Rio de Janeiro, no período de 19 a 23 de 
junho próximo, com ônus para essa Casa.

Sala das Sessões, 31 de maio de 2012. – Sena-
dora Vanessa Grazziotin.

REQUERIMENTO N° 518, DE 2012

Senhor Presidente,
Tendo sido designado pela Comissão de Meio 

Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e 
Controle (CMA), para participar de missão com ônus 
para a Casa, como membro da Comissão Externa 
para representar o Senado Federal na Conferência 
da ONU - Rio+20, no período de 18 a 22 de junho de 
2012, requeiro, nos termos do art. 40, do Regimento 
Interno do Senado Federal, a necessária autorização 
para o desempenho da referida missão. – Senador 
Blairo Maggi.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Os requerimento que acabam de ser lidos serão 
votados oportunamente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Está aberta a 

ORDEM DO DIA

Não havendo objeção, votamos o requerimento 
mencionado. (Requerimento nº 515, de 2012)

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

Aprovado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Item 1 da pauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 44, DE 2011 
(Em regime de urgência, nos termos do  

Requerimento nº 492, de 2012)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 44, de 2011 (nº 6.176/2009, 
na Casa de origem), de iniciativa da Presidên-
cia da República, que autoriza o Poder Exe-
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cutivo a doar quatro aeronaves H-1H à Força 
Aérea Boliviana.

Pareceres favoráveis, sob nºs 560 e 561, 
de 2012, das Comissões de Relações Exterio-
res e Defesa Nacional, Relator: Senador Anibal 
Diniz; de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Luiz Henrique.

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

Discussão do projeto em turno único. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam 

permaneçam como se encontram.
Aprovado.
A matéria vai à sanção. 
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados.

É a seguinte a matéria aprovada:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 44, DE 2011 
(Nº 6.176/2009, na Casa de origem) 

(De iniciativa da Presidência da República)

Autoriza o Poder Executivo a doar 4 
(quatro) aeronaves H-1H à Força Aérea Bo-
liviana.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo, por intermédio do 

Ministério da Defesa, autorizado a doar à Força Aérea 
Boliviana 4 (quatro) aeronaves de fabricação americana, 
tipo H-1H IROQUOIS, acionadas por motor Lycoming 
T53-L13B, matrículas 8659, 8533, 8657 e 8666, com 
os respectivos números de série 13843, 3205, 13024 
e 13500, do acervo da Força Aérea Brasileira.

Art. 2º As aeronaves serão doadas no estado em 
que se encontram, e as despesas com seu traslado, 
correrão às expensas da Força Aérea Boliviana.

Art. 3º A doação de que trata esta Lei será fei-
ta mediante termo lavrado perante o chefe do órgão 
competente do Comando da Aeronáutica.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Nós temos aqui um item importante, para cuja 

apreciação eu gostaria de ter um número maior de 
Senadores em plenário. Trata-se de matéria relativa à 
maneira mais eficiente para a persecução penal dos 
crimes de lavagem de dinheiro.

Peço às Srªs e aos Srs. Senadores que venham 
ao plenário, para que possamos aprovar o item com 
maior número de Senadores presentes.

Os itens 4 e 5 são PECs. Portanto, não podemos 
votá-los agora.

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Srª 
Presidente, pela ordem, por favor.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Pois não, Senador Blairo.

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Nós 
temos um projeto de resolução do Senado, cujo Re-
lator é o Senador Gim Argello. S. Exª está saindo da 
Comissão e chegará aqui para ler seu parecer.

Peço a V. Exª que aguarde um pouco. Trata-se 
do item 3.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Não havendo objeção, vou ler o item 6 e vol-
to a ele.

Item 6:

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 592, DE 2011 – CONSOLIDAÇÃO

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 592, de 2011-Consolidação, 
do Senador Antonio Russo, que consolida a 
legislação sanitária vegetal e animal federal.

Parecer sob nº 347, de 2012, da Comis-
são de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: 
Senador Rodrigo Rollemberg, favorável, com 
as Emendas nºs 1 e 2 – CRA, que apresenta.

Não foram oferecidas emendas perante a Mesa.
Discussão do projeto e das emendas, em turno 

único. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Votação do projeto sem prejuízo das emendas.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.

É o seguinte o projeto aprovado:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Em votação as Emendas nºs 1 e 2-CRA.

As Senadoras e os Senadores que as aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovadas.

São as seguintes as emendas aprovadas:

423ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



23806 Quarta-feira 6 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL424



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 6 23807 425ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



23808 Quarta-feira 6 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL426



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 6 23809 

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A matéria vai à Comissão Diretora para re-
dação final.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Agora nós temos o Item 7. É somente discussão.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 103, DE 2011 

(Tramitam em conjunto as Propostas de  
Emenda à Constituição nºs 56, 103 e113, de 2011)

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 103, de 2011, tendo como primeiro 
signatário o Senador Delcídio do Amaral, que 
acrescenta o inciso VIII-A ao § 2º do art. 155 
da Constituição Federal, para modificar a sis-
temática de cobrança do imposto sobre ope-
rações relativas à circulação de mercadorias 
e sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comuni-
cação incidente sobre as operações e pres-
tações realizadas de forma não presencial e 
que destinem bens e serviços a consumidor 
final localizado em outro Estado.

Parecer sob nº 486, de 2012, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Renan Calheiros, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), 
que oferece, com votos contrários da Senadora 
Marta Suplicy e dos Senadores Eduardo Su-
plicy e Aloysio Nunes Ferreira.

São as seguintes as matérias que trami-
tam em conjunto:

8 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 56, DE 2011 
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda à 

Constituição nºs 56, 103 e 113, de 2011)

Proposta de Emenda à Constituição nº 
56, de 2011, tendo como primeiro signatário o 
Senador Luiz Henrique, que altera os incisos 
VII e VIII do § 2º do art. 155 da Constituição 
Federal para dispor sobre a alíquota interes-
tadual do Imposto sobre Operações Relativas 
à Circulação de Mercadorias e sobre Presta-
ções de Serviços de Transporte Interestadual 
e Intermunicipal e de Comunicação, quando 
a operação ou a prestação ocorrer no âmbito 
do comércio eletrônico.

9 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 113, DE 2011 
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda à 

Constituição nºs 56, 103 e 113, de 2011)

Proposta de Emenda à Constituição nº 
113, de 2011, tendo como primeiro signatário 
o Senador Lobão Filho, que altera o inciso VII 
do § 2º do art. 155 da Constituição Federal 
para dispor sobre a alíquota interestadual do 
Imposto sobre

Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços 
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e 
de Comunicação nas operações e prestações 
de serviços interestaduais que destinem bens 
e serviços a consumidor final não contribuinte.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A matéria constará da Ordem do Dia durante 
cinco sessões deliberativas ordinárias em fase de dis-
cussão, em primeiro turno, quando poderão ser ofe-
recidas emendas assinadas por um terço, no mínimo, 
da composição do Senado, nos termos do disposto no 
art. 358 do Regimento Interno.

Transcorre hoje a primeira sessão de discussão.
Há, sobre a mesa, emendas...
Acho que não tem nenhuma emenda que che-

gou à Mesa.
Discussão da proposta e das emendas. (Pausa.)
Senador Rollemberg, V. Exª deseja se pronunciar 

sobre o caso? (Pausa.)
Não.
Então, a matéria constará da Ordem do Dia da 

próxima sessão deliberativa ordinária para prossegui-
mento da discussão.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Srª Presidenta, pela ordem.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Pois não, Senador Rollemberg.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu consulto 
V. Exª se já podemos apreciar o mérito do Projeto de 
Resolução nº 13, de 2012, a respeito do qual acabou de 
ser aprovado um requerimento de urgência, que cria o 
prêmio Mérito Ambiental no âmbito do Senado Federal.

Como há um acordo de Líderes nesse sentido, 
consulto V. Exª se pode submeter o mérito da proposta 
em apreciação no Plenário.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT - 
SP) – Eu vou ver se já chegou à Mesa.

Já chegou, Drª Cláudia? (Pausa.)

427ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



23810 Quarta-feira 6 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012

Tendo chegado, acho que não há problema ne-
nhum em votar.

Item 10

REQUERIMENTO Nº 475, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 475, de 2012, do Senador Eduardo Bra-
ga, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 138, de 2010, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania 

É um projeto que regulamenta as profissões de 
Pesquisador e de Técnico de Pesquisa de Mercado , 
Opinião e Mídia).

Votação do requerimento.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o 

aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa)
Aprovado.
A matéria vai ao exame da Comissão de Consti-

tuição, Justiça e Cidadania, retornando, posteriormen-
te, nos termos do art. 49, I, do Regimento Interno, à 
de Assuntos Sociais.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Item extrapauta:

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO  
Nº 13, DE 2012

Projeto de Resolução do Senado nº 13, 
de 2012, do Senador Rodrigo Rollemberg, 
que institui o Prêmio Mérito Ambiental, a ser 
conferido anualmente pelo Senado Federal.

A matéria depende de pareceres das Comissões 
de Educação, Cultura e Esporte e Diretora.

Há, sobre a mesa, parecer da Comissão de Edu-
cação, Cultura e Esporte, do Relator ad-hoc, Senador 
Benedito de Lira, favorável ao projeto, que será publi-
cado na forma regimental, bem como o parecer da 
Comissão Diretora, favorável, Relator: Senador Wal-
demir Moka. 

São os seguintes os pareceres:

PARECER N° 635, DE 2012

Da Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte, sobre o Projeto de Resolução do 
Senado n° 13, de 2012, do Senador Rodri-
go Rollemberg, que institui o Prêmio Méri-
to Ambiental, a ser conferido anualmente 
pelo Senado Federal.

Relator: Senador João Capiberibe

Relator ad hoc: Senador Benedito Lira

I - Relatório

Vem à Comissão de Educação, Cultura e Esporte 
o Projeto de Resolução do Senado (PRS) n° 13, de 
2012, de autoria do Senador Rodrigo Rollemberg, que 
propõe seja instituído o “Prêmio Mérito Ambiental”, a 
ser conferido, anualmente, pelo Senado Federal.

A proposição consta de oito artigos. O art. 1° 
dispõe que o referido prêmio deverá ser conferido a 
pessoas naturais ou jurídicas que, no País, tenham de-
senvolvido iniciativas relevantes na defesa do meio am-
biente e na promoção do desenvolvimento sustentável.

O art. 2° define que o prêmio consistirá na conces-
são de diploma de menção honrosa aos agraciados e 
outorga de placa, medalha ou troféu, e o art. 3° espe-
cifica que a entrega será realizada em sessão do Se-
nado Federal especialmente convocada para esse fim.

O art. 4°, por sua vez, estabelece três categorias 
para o prêmio:

I - Responsabilidade ambiental: iniciativas de 
proteção ambiental que promovam crescimento eco-
nômico e inclusão social na comunidade;

II - Gestão sustentável: iniciativas de prevenção 
ou mitigação dos impactos ambientais das atividades 
humanas;

III - Inovação ambiental: iniciativas inéditas para 
o aprimoramento significativo de sistemas, processos 
ou produtos, com vistas à promoção do desenvolvi-
mento sustentável.

No art. 5° são definidas as regras para a apre-
sentação das indicações, as quais deverão ser enca-
minhadas à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e. Controle (CMA).

O art. 6° constitui o “Conselho do Prêmio Mérito 
Ambiental”, que procederá à apreciação das indicações 
e à escolha dos agraciados.

No art. 7° é estabelecida vedação da concessão 
do prêmio a quem não preencha as exigências perti-
nentes à elegibilidade nos termos da Lei Complemen-
tar n° 64, de 18 de maio de 1990, conhecida como a 
Lei da Ficha Limpa.

E, finalmente, no art. 8°, a cláusula de vigência 
estabelece que a resolução proposta entre em vigor 
na data de sua publicação.

Em sua justificação, o autor da matéria enfatiza a 
importância do tema da preservação ambiental, e alerta 
que o Brasil necessita mudar sua tradição de relação 
predatória com a natureza e, cada vez mais, trabalhar 
para se tomar capaz de conciliar a preservação do meio 
ambiente com o desenvolvimento econômico e social. 
Nesse sentido, afirma o Senador Rodrigo Rollemberg, 
a concessão, pelo Senado Federal, do Prêmio Mérito 
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Ambiental possibilitará maior visibilidade ao tema e 
fomentará sua discussão em diversas instâncias da 
sociedade.

Após a apreciação da Comissão de Educação, 
Cultura e Esporte (CE), a matéria segue para a deci-
são da Comissão Diretora. Não foram apresentadas 
emendas à proposição.

II – Análise

Nos termos do art. 102, inciso II, do Regimento 
Interno do Senado Federal (RISF), compete à CE apre-
ciar matérias que versem sobre homenagens cívicas, 
caso da proposição em análise.

A questão ambiental vem-se constituindo, de 
fato, tema objeto de crescente preocupação em todo o 
mundo. Cada vez mais os países e as sociedades têm 
sido instados a atuar de forma sustentável, de modo 
a preservar o meio-ambiente e garantir os recursos 
naturais para as gerações futuras.

Os fóruns internacionais sobre o tema ganharam 
importância ao longo do tempo, e hoje contam com a 
participação de chefes de Estado preocupados em 
demonstrar o interesse de seus países com a ques-
tão ambiental e em divulgar as ações por eles realiza-
das no sentido de garantir a sustentabilidade de suas 
economias. Assim deve ocorrer na “Conferência Rio + 
20”, que acontecerá no Rio de Janeiro no próximo mês 
de junho, e que pretende avançar nas discussões e 
deliberações da conferência realizada há vinte anos, 
também no Rio de Janeiro, a “Rio 92”.

A recente crise, vivida especialmente pelos pa-
íses mais desenvolvidos, provocou uma mudança de 
paradigmas, e valores como desenvolvimento econô-
mico com inclusão social e qualidade de vida ganha-
ram mais importância frente às tradicionais leis de 
acumulação de riqueza a partir do fortalecimento do 
mercado financeiro. Com isso, as discussões sobre a 
produção de alimentos, saneamento básico e a sepa-
ração e reciclagem do lixo passaram a dividir espaço 
com as discussões relacionadas a matrizes energéti-
cas, emissão de CO2 e estruturas macroeconômicas 
sustentáveis.

Nesse contexto, o Brasil quase sempre é aponta-
do com destaque. Seja por possuir urna das matrizes 
energéticas mais limpas do mundo, seja por consistir 
em um dos maiores emissores de CO2, do mundo, em 

decorrência das queimadas de suas florestas; seja em 
razão do admirável avanço no processo de inclusão 
social ocorrido nos últimos anos, seja, ainda, por seus 
baixos índices de saneamento básico e de reciclagem 
do lixo. Todavia, o Brasil pode exercer papel de des-
taque entre os países em desenvolvimento, liderando 
o avanço em novas tecnologias, e, ao mesmo tempo, 
protagonizar a construção de novos modelos em que 
a preservação ambiental seja um elemento central 
da agenda, tanto do setor público quanto da iniciativa 
privada. Para isso, no entanto, é necessário não ape-
nas trabalhar por um novo padrão de gestão pública 
e privada que considere as disponibilidades finitas 
dos recursos naturais e opte pela preservação e pela 
sustentabilidade. É preciso também promover uma 
mudança nos hábitos, na cultura, nos valores e nas 
tradições da sociedade, na busca de incutir o zelo pela 
preservação dos rios, das florestas, da água e do ar.

Nesse sentido, são fundamentais as iniciativas 
que valorizam e premiam as ações de indivíduos e 
de entidades promotoras da preservação ambiental. 
Dessa forma, como enfatiza o autor da matéria, será 
possível atribuir maior visibilidade ao tema, e fomentar 
sua discussão em diversas instâncias da sociedade.

Diante disso, é sem dúvida pertinente, oportuna, 
justa e meritória a iniciativa de instituir o Prêmio Mérito 
Ambiental, a ser conferido anualmente a indivíduos e 
entidades da sociedade. Com efeito, com tal iniciati-
va, além de exercer o seu papel precípuo de propor e 
aprovar leis que estabeleçam sanções aos agressores 
do meio ambiente, o Senado Federal passará a atuar 
também premiando aqueles que promovem ações de 
proteção ambiental. Sendo assim, esta Casa estará 
contribuindo para a disseminação dos bons exemplos 
por toda a sociedade brasileira.

No que tange aos aspectos de constitucionalida-
de, juridicidade e técnica legislativa, não há reparos a 
fazer ao PRS n° 13, de 2012. 

III – Voto

Diante do exposto, o voto é pela aprovação do 
Projeto de Resolução do Senado n° 13, de 2012.

Sala da Comissão, em 29 de maio de 2012. – 
Senador Roberto Requião, Presidente – Senador 
João Capiberibe, Relator – Senador Benedito de 
Lira, Relator ad hoc.
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PARECER N° 636, DE 2012

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Projeto de Resolução do Senado n° 13, de 
2012, do Senador Rodrigo Rollemberg, que 
institui o Prêmio Mérito Ambiental, a ser 
conferido anualmente pelo Senado Federal.

Relator: Senador Waldemir Moka

I – Relatório

Vem à Mesa Diretora do Senado Federal o Pro-
jeto de Resolução do Senado (PRS) n° 13, de 2012, 
de autoria do Senador Rodrigo Rollemberg, que pro-
põe seja instituído o “Prêmio Mérito Ambiental”, a ser 
conferido, anualmente, pelo Senado Federal.

A proposição consta de oito artigos. O art. 1° 
dispõe que o referido prêmio deverá ser conferido a 
pessoas naturais ou jurídicas que, no País, tenham de-
senvolvido iniciativas relevantes na defesa do meio am-
biente e na promoção do desenvolvimento sustentável.

O art. 2° define que o prêmio consistirá na conces-
são de diploma de menção honrosa aos agraciados e 
outorga de placa, medalha ou troféu, e o art. 3° espe-
cifica que a entrega será realizada em sessão do Se-
nado Federal especialmente convocada para esse fim.

O art. 4°, por sua vez, estabelece três categorias 
para o prêmio:

I - Responsabilidade ambiental: iniciativas de 
proteção ambiental que promovam crescimento eco-
nômico e inclusão social na comunidade;

II - Gestão sustentável: iniciativas de prevenção 
ou mitigação dos impactos ambientais das atividades 
humanas;

III - Inovação ambiental: iniciativas inéditas para 
o aprimoramento significativo de sistemas, processos 
ou produtos, com vistas à promoção do desenvolvi-
mento sustentável.

No art. 5° são definidas as regras para a apre-
sentação das indicações, as quais deverão’ ser enca-
minhadas à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA).

O art. 6° constitui o “Conselho do Prêmio Mérito 
Ambiental”, que procederá à apreciação das indicações 
e à escolha dos agraciados.

No art. 7° é estabelecida vedação da concessão 
do prêmio a quem não preencha as exigências perti-
nentes à elegibilidade nos termos da Lei Complemen-
tar n° 64, de 18 de maio de 1990, conhecida como a 
Lei da Ficha Limpa.

E, finalmente, no art. 8°, a cláusula de vigência 
estabelece que a resolução proposta entre em vigor 
na data de sua publicação.

Em sua justificação, o autor da matéria enfatiza a 
importância do tema da preservação ambiental, e alerta 
que o Brasil necessita mudar sua tradição de relação 
predatória com a natureza e, cada vez mais, trabalhar 
para se tornar capaz de conciliar a preservação do meio 
ambiente com o desenvolvimento econômico e social. 
Nesse sentido, afirma o Senador Rodrigo Rollemberg, 
a concessão, pelo Senado Federal, do Prêmio Mérito 
Ambiental possibilitará maior visibilidade ao tema e 
fomentará sua discussão em diversas instâncias da 
sociedade.

Não foram apresentadas emendas à proposição. 

II – Análise

Nos termos do art. 102, inciso II, do Regimento 
Interno do Senado Federal (RISF), compete à CE apre-
ciar matérias que versem sobre homenagens cívicas, 
caso da proposição em análise.

A questão ambiental vem-se constituindo, de 
fato, tema objeto de crescente preocupação em todo o 
mundo. Cada vez mais os países e as sociedades têm 
sido instados a atuar de forma sustentável, de modo 
a preservar o meio-ambiente e garantir os recursos 
naturais para as gerações futuras.

Os fóruns internacionais sobre o tema ganharam 
importância ao longo do tempo, e hoje contam com a 
participação de chefes de Estado preocupados em 
demonstrar o interesse de seus países com a ques-
tão ambiental e em divulgar as ações por eles realiza-
das no sentido de garantir a sustentabilidade de suas 
economias. Assim deve ocorrer na “Conferência Rio + 
20”, que acontecerá no Rio de Janeiro no próximo mês 
de junho, e que pretende avançar nas discussões e 
deliberações da conferência realizada há vinte anos, 
também no Rio de Janeiro, a “Rio 92”.

A recente crise, vivida especialmente pelos pa-
íses mais desenvolvidos, provocou uma mudança de 
paradigmas, e valores como desenvolvimento econô-
mico com inclusão social e qualidade de vida ganha-
ram mais importância frente às tradicionais leis de 
acumulação de riqueza a partir do fortalecimento do 
mercado financeiro. Com isso, as discussões sobre a 
produção de alimentos, saneamento básico e a sepa-
ração e reciclagem do lixo passaram a dividir espaço 
com as discussões relacionadas a matrizes energéti-
cas, emissão de CO2 e estruturas macroeconômicas 
sustentáveis.

Nesse contexto, o Brasil quase sempre é aponta-
do com destaque. Seja por possuir uma das matrizes 
energéticas mais limpas do mundo, seja por consistir 
em um dos maiores emissores de CO2 do mundo, em 
decorrência das queimadas de suas florestas; seja em ra-
zão do admirável avanço no processo de inclusão social 
ocorrido nos últimos anos, seja, ainda, por seus baixos 
índices de saneamento básico e de reciclagem do lixo.

Todavia, o Brasil pode exercer papel de desta-
que entre os países em desenvolvimento, liderando 
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o avanço em novas tecnologias, e, ao mesmo tempo, 
protagonizar a construção de novos modelos em que 
a preservação ambiental seja um elemento central 
da agenda, tanto do setor público quanto da iniciativa 
privada. Para isso, no entanto, é necessário não ape-
nas trabalhar por um novo padrão de gestão pública 
e privada que considere as disponibilidades finitas 
dos recursos naturais e opte pela preservação e pela 
sustentabilidade. É preciso também promover uma 
mudança nos hábitos, na cultura, nos valores e nas 
tradições da sociedade, na busca de incutir o zelo pela 
preservação dos rios, das florestas, da água e do ar.

Nesse sentido, são fundamentais as iniciativas 
que valorizam e premiam as ações de indivíduos e 
de entidades promotoras da preservação ambiental. 
Dessa forma, como enfatiza o autor da matéria, será 
possível atribuir maior visibilidade ao tema, e fomentar 
sua discussão em diversas instâncias da sociedade.

Diante disso, é sem dúvida pertinente, oportuna, 
justa e meritória a iniciativa de instituir o Prêmio Mérito 
Ambiental, a ser conferido anualmente a indivíduos e 
entidades da sociedade. Com efeito, com tal iniciati-
va, além de exercer o seu papel precípuo de propor e 
aprovar leis que estabeleçam sanções aos agressores 
do meio ambiente, o Senado Federal passará a atuar 
também premiando aqueles que promovem ações de 
proteção ambiental. Sendo assim, esta casa estará 
contribuindo para a disseminação dos bons exemplos 
por toda a sociedade brasileira.

No que tange aos aspectos de constitucionalida-
de, juridicidade e técnica legislativa, não há reparos a 
fazer ao PRS nº 13, de 2012.

III – Voto

Diante do exposto, o voto é pela aprovação do 
Projeto de Resolução do Senado nº 13, de 2012.

Brasília, 31 de maio de 2012.  

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Poderão ser oferecidas emendas à proposição 
até o encerramento da discussão.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Para discutir Srª Presidente.

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

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Só para 
esclarecer. Hoje Dia Mundial do Meio Ambiente, esse 
é um gesto simbólico da maior importância de parte 
do Senado Federal, que passa a reconhecer, a partir 
de iniciativas da sociedade civil encaminhadas à Co-
missão de Meio Ambiente, as melhores práticas ado-
tadas por pessoas físicas ou por pessoas jurídicas de 
proteção ao meio ambiente.

Reveste-se da maior importância no momento 
em que o Brasil sedia a Conferência Internacional mais 
importante desse início de século, sobre desenvolvi-
mento sustentável a Rio+20 – o Brasil que tem sido 
um exemplo de desenvolvimento sustentável. 

Ainda hoje, a Ministra do Meio Ambiente anunciou 
a menor taxa de desmatamento da Amazônia desde 
que ela é medida pelo Instituto de Pesquisas Espaciais, 
ao mesmo tempo em que a Presidenta anunciou que 
o Brasil foi o País que, nos últimos anos, criou a maior 
quantidade de unidades de conservação.

Portanto, entendo que o Senado contribui para 
valorizar as boas práticas ambientais do nosso País, 
aprovando esse projeto de resolução.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Senador Moka quer se pronunciar?

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Quero contri-
buir, Srª Presidente.

Lamentavelmente quando se fala de meio am-
biente, coloca-se sempre o nosso País como se nós 
estivéssemos devendo alguma coisa ao resto do mun-
do. Eu insisto, Srª Presidente, este País está na van-
guarda daqueles que preservaram o seu patrimônio 
ambiental, apesar de sermos os maiores produtores 
de grãos e de carne.

Falam tanto que estão acabando com Amazonas. 
Ora, 81% da Amazônia são totalmente preservadas. 
Que outro País tem isso no mundo?

Então, esse projeto de lei vai dar oportunidade 
para aqueles que preservam ser exatamente e eu penso 
quando da premiação vai se exaltar aqui os produtores 
rurais que preservaram.

Há um grupo de pessoas que acredita que a mi-
litância deles é que faz o País preservar o meio am-
biente. Não é, Srª Presidente! O único país que em 
cada propriedade privada 20%da propriedade é de 
reserva legal. Nenhum outro país do mundo tem essa 
legislação que temos.
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Portanto, parabenizo o Senador Rodrigo Rollem-
berg e, mais uma vez, conclamo para que se mude o 
discurso. O Brasil é, sem dúvida nenhuma, exemplo 
de preservação ambiental.

Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Belas palavras Senador Waldemir Moka.
Aproveito para registrar a menor taxa de desma-

tamento da Amazônia, desde que o Inpe começou a 
fazer essa medição em 1988. A área desmatada, entre 
agosto de 2010 e julho de 2011, foi de pouco mais de 
6.000 km², mais de quatro vezes menor do que o pico 
registrado em 2004.

Então, estamos fazendo a nossa lição de casa.
Não havendo mais nenhum Senador que queira 

pronunciar sobre o tema, vamos encaminhar para a 
votação.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Então, estamos aprovando o Prêmio Ambiental 

a ser oferecido pelo Senado Federal.
Encerrada a discussão.
Votação
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
Tivemos o mérito, agora a discussão da reda-

ção final.

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

PARECER Nº 637, DE 2012 
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolução 
n° 13, de 2012.

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n° 13, de 2012, que institui o 
Prêmio Mérito Ambiental, a ser conferido anualmente 
pelo Senado Federal.

Sala de Reuniões da Comissão, 05 de junho de 
2012.

ANEXO AO PARECER Nº 637, DE 2012.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu,  Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, 
do Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO Nº  , DE 2012

Institui o Prêmio Mérito Ambiental, 
a ser conferido anualmente pelo Senado 
Federal.

O Senado Federal resolve:
Art. 1° É instituído o Prêmio Mérito Ambiental, 

destinado a agraciar pessoas naturais ou jurídicas que, 
no País, tenham desenvolvido iniciativas relevantes na 
defesa do meio ambiente e na promoção do desenvol-
vimento sustentável.

Art. 2° O prêmio consistirá na concessão de di-
ploma de menção honrosa aos agraciados e outorga 
de placa, medalha ou troféu.

Art. 3° A cerimônia de entrega do prêmio será re-
alizada em sessão do Senado Federal especialmente 
convocada para esse fim.

Art. 4º A cada ano, o Prêmio Mérito Ambiental 
será concedido em 3 (três) categorias:

I — Responsabilidade Ambiental: iniciativas de 
proteção ambiental que promovam crescimento eco-
nômico e inclusão social na comunidade;

II — Gestão Sustentável: iniciativas de prevenção 
ou mitigação dos impactos ambientais das atividades 
humanas;

III — Inovação Ambiental: iniciativas inéditas para 
o aprimoramento significativo de sistemas, processos 
ou produtos, com vistas à promoção do desenvolvi-
mento sustentável.

Art. 5° As indicações dos candidatos ao prêmio 
serão encaminhadas pelas entidades e organizações 
da sociedade civil à Comissão de Meio Ambiente, De-
fesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA) 
do Senado Federal, que divulgará, anualmente, normas 
para inscrição, inclusive por meio da rede mundial de 
computadores (internet).

Parágrafo único. A indicação deverá conter cur-
riculum vitae do indicado ou dos responsáveis pela 
instituição indicada, documentação comprobatória das 
atividades realizadas na área ambiental e identificação 
da categoria a que concorre.

Art. 6° Para proceder à apreciação das indica-
ções e à escolha dos agraciados será constituído o 
Conselho do Prêmio Mérito Ambiental, composto por 
1 (um) representante de cada partido político com 
assento no Senado Federal, 1 (um) representante da 
sociedade civil organizada, 1 (um) pesquisador com 
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produção Científica relevante e 1 (um) representante 
do setor produtivo ligado ao tema do meio ambiente.

Parágrafo único. O Conselho do Prêmio Mérito 
Ambiental escolherá, anualmente, entre seus integran-
tes, o seu presidente, a quem caberá a coordenação 
dos trabalhos.

Art. 7° É vedada a concessão do prêmio a quem 
não preencha as exigências pertinentes à elegibilida-
de nos termos da Lei Complementar n° 64, de 18 de 
maio de 1990.

Art. 8° Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Acabada a discussão.

Votação.
Aprovada.
Vai à promulgação.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Item 3:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 277, DE 2012 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 500, de 2012)

Projeto de Decreto Legislativo nº 277, 
de 2012, dos Senadores Paulo Bauer e Ana 
Amélia, que disciplina as relações jurídicas de-
correntes do § 8º do art. 8º da Lei nº 10.925, 
de 23 de julho de 2004, introduzido pelo art. 
2º da Medida Provisória nº 552, de 1º de de-
zembro de 2011.

Designo o Senador Gim Argello...
Pois não; o Senador Blairo Maggi vai tomar o 

lugar do Senador Argello para proferir parecer, em 
substituição ao parecer da Comissão Mista.

Com a palavra o Senador Blairo Maggi.

PARECER Nº 638, DE 2012–PLEN

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT. Para 
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Srª Presi-
denta, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, passo a ler 
o relatório, então, sobre esse item que o Senador Gim 
Argello é o relator e eu agora como ad hoc.

Relatório:
Submete-se à apreciação deste Plenário, em 

substituição à Comissão Mista, o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 277, de 2012, de autoria do Senador Paulo 
Bauer e da Senadora Ana Amélia, que visa tornar sem 
efeito as relações jurídicas constituídas e decorrentes 
do § 8º do art. 8º da Lei nº 10.925, de 23 de julho de 
2004, introduzido pelo art. 2º da Medida Provisória nº 
552, de 1º de dezembro de 2011.

O referido § 8º estabeleceu uma vedação par-
cial ao aproveitamento, pelas agroindústrias, do cré-
dito presumido da contribuição para o PIS/Pasep e 
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social, o Cofins. O § 8º foi excluído pela Câmara dos 
Deputados quando da aprovação da medida provisó-
ria na forma do Projeto de Lei de Conversão (PLV) nº 
9, de 2012. Esta Casa homologou o expurgo do § 8º 
ao aprovar, sem alteração, o PLV nº 9, de 2012, que 
tivemos a honra de relatar aqui no plenário.

O PLV nº 9, de 2012, foi convertido, sem vetos, 
na Lei nº 12.655, de 30 de maio de 2012, publicada 
no Diário Oficial da União no dia seguinte.

No mesmo dia, este Plenário aprovou a urgência 
da matéria ao acolher o Requerimento nº 500, de 2012, 
de autoria do Senador Paulo Bauer e outros Senadores.

Não foram apresentadas emendas a esse projeto. 
Análise:
Quanto aos aspectos de constitucionalidade e 

juridicidade, não há reparo a fazer ao PDS nº 277, de 
2012. O projeto foi apresentado tempestivamente para 
atender ao dispostivo da parte final do § 3º do art. 62 
da Constituição Federal. A iniciativa foi exercida com 
legitimidade e esta Comissão Mista tem competência 
para apreciá-lo, tudo com fundamentação 

§ 1º, art. 11 da Resolução nº 1, de 2012, do Con-
gresso Nacional, que disciplina a tramitação das medi-
das provisórias no Congresso Nacional. É o caso, por 
exemplo, do leite utilizado na fabricação dos queijos 
e consumo popular na ração empregada na engorda 
de aves e suínos.

O Projeto sobre análise permitirá que laticínios, 
engenhos, moinhos, fábricas de ração readquiram o 
direito de aproveitar o crédito presumido naqueles seis 
meses, que reduzirá o valor devido do PIS, PASEP e 
COFINS, no período, e afastará a possibilidade da 
agroindústria menos atenta a serem multadas, por 
terem aproveitado o crédito presumido, raciocinando 
com o lógica de que a vedação fora derrubada pelo 
Congresso Nacional.

Lembramos, por fim, de que o § 11, do art. 62, 
da Constituição, define a data limite de 7 de julho de 
2012, sábado, para que o PDS nº 277, de 2012, seja 
aprovado pelo Plenário e em cada uma das Casas e 
o respectivo Decreto Legislativo seja editado.

Se esse prazo não for respeitado, ficará consoli-
dado o prejuízo incorrido pela agroindústria naqueles 
seis meses, decorrentes do pagamento ao fisco Fe-
deral de valores majorados do PIS, PASEP e COFINS.

Vamos ao voto. Ante ao exposto, o voto é pela 
apreciação do Projeto de Decreto Legislativo do Se-
nado Federal nº 277, de 2012.
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É esse o voto, Srª Presidente, o voto aqui relatado 
pelo Senador Gim Argelo, que agora chegou a Casa 
e foi lido por este Senador.

Muito obrigado, Srª Presidente.

É o seguinte o parecer na íntegra:

PARECER N° 638, DE 2012

De Plenário, em substituição à Comis-
são Mista da Medida Provisória n° 552, de 
1° de dezembro de 2011, sobre o Projeto 
de Decreto Legislativo (SF) n° 277, de 2012, 
dos Senadores Paulo Bauer e Ana Amélia, 
que disciplina as relações jurídicas decor-
rentes do 8° do art. 8° da Lei n° 10.925, de 
23 de julho de 2009, introduzido pelo art. 
2° da Medida Provisória n° 552, de 1° de 
dezembro de 2011.

Relator: Senador Blairo Maggi

I – Relatório

Submete-se à apreciação deste Plenário, em 
substituição à Comissão Mista, o Projeto de Decreto 
Legislativo (PDS) nº 277, de 2012, de autoria do Sena-
dor Paulo Bauer e da Senadora Ana Amélia, que visa 
a tornar sem efeito as relações jurídicas constituídas 
e decorrentes do § 8º do art. 8º da Lei nº 10.925, de 
23 de julho de 2004, introduzido pelo art. 2º da Medida 
Provisória (MPV) nº 552, de 1º de dezembro de 2011.

O referido § 8º estabeleceu uma vedação par-
cial ao aproveitamento, pelas agroindústrias, do cré-
dito presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e 
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social (Cofins). O § 8º foi excluído pela Câmara dos 
Deputados quando da aprovação da MPV na forma do 
Projeto de Lei de Conversão (PLV) nº 9, de 2012. Esta 
Casa homologou o expurgo do § 8º ao aprovar, sem 
alterações, o PLV nº 9, de 2012, que tivemos a honra 
de relatar neste Plenário.

O PLV nº 9, de 2012, foi convertido, sem vetos, 
na Lei nº 12.655, de 30 de maio de 2012, publicada 
no Diário Oficial da União do dia seguinte.

No mesmo dia 30, este Plenário aprovou a ur-
gência da matéria ao acolher o Requerimento nº 500, 
de 2012, de autoria do Senador Paulo Bauer e outros 
Senadores.

Não foram apresentadas emendas.

II – Análise

Quanto aos aspectos de constitucionalidade e 
juridicidade, não há reparo a fazer ao PDS nº 277, de 
2012. O projeto foi apresentado tempestivamente para 
atender ao disposto na parte final do § 3º do art. 62 da 

Constituição Federal. A iniciativa foi exercida com legi-
timidade e esta Comissão Mista tem competência para 
apreciá-lo, tudo com fundamento no § 1º do art. 11 da 
Resolução nº 1, de 2002-CN, que disciplina a tramita-
ção das medidas provisórias no Congresso Nacional.

A técnica legislativa é adequada.
No mérito, o § 8º do art. 8º da Lei nº 10.925, de 

2004, vigeu, com força de lei, no período de 1º de de-
zembro de 2011 a 30 de maio de 2012. Nesses seis 
meses, a agroindústria ficou impedida de aproveitar 
o crédito presumido de PIS/Pasep e Cofins quando o 
insumo por ela adquirido foi empregado em produtos 
destinados à alimentação humana e animal em relação 
aos quais não incidem PIS/Pasep e Cofins ou que es-
tejam sujeitos a isenção, alíquota zero ou suspensão 
da exigência dessas contribuições.

É o caso, por exemplo, do leite utilizado na fa-
bricação dos queijos de consumo popular e da ração 
empregada na engorda de aves e suínos.

O projeto sob exame permitirá que laticínios, 
engenhos, moinhos, fábricas de rações readquiram o 
direito de aproveitar o crédito presumido naqueles seis 
meses. Reduzirá o valor devido de PIS/Pasep e Cofins 
no período e afastará a possibilidade de agroindústrias 
menos atentas serem multadas por terem aproveita-
do o crédito presumido, raciocinando, com lógica, que 
a vedação fora derrubada pelo Congresso Nacional.

Lembramos, por fim, que o § 11 do art. 62 da 
Constituição define a data-limite de 7 de julho de 2012 
(sábado) para que o PDS nº 277, de 2012, seja aprova-
do pelo Plenário de cada uma das Casas e o respecti-
vo decreto legislativo seja editado. Se esse prazo não 
for respeitado, ficará consolidado o prejuízo incorrido 
pela agroindústria naqueles seis meses decorrente do 
pagamento ao fisco federal de valores majorados de 
PIS/Pasep e Cofins.

III – Voto

Ante o exposto, o voto é pela aprovação do Pro-
jeto de Decreto Legislativo (SF) nº 277, de 2012. – Se-
nador Blairo Maggi.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – O parecer é favorável ao projeto. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à 
sua apreciação. Poderão ser oferecidas emendas à 
proposição até o encerramento da discussão.

Discussão do projeto, em turno único.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Peço 

a palavra, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Pois não, Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Rapidamente, ape-
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nas para enaltecer a iniciativa do Senador Paulo Bauer 
e da Senadora Ana Amélia, em defesa dos interes-
ses da produção rural, da agroindústria. É um Projeto 
oportuno, que vem para evitar dificuldades, por isso a 
nossa aprovação. 

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Obrigada.

Senador Valadares, que se pronunciar?
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/

PSB – SE) – Srª Presidente, logo após, pela ordem, eu 
gostaria de fazer uma indagação a V. Exª.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Encerrada a discussão.

Votação.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Pois não, Senador Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-

co/PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – 
Presidenta, o Senado Federal recebeu em regime de 
urgência, a Mesa, o PLS nº 209, de 2003, que trata 
da lavagem de dinheiro. Essa matéria, desde o ano 
de 2003, tramita no Congresso Nacional. O primeiro 
relator foi o Senador Pedro Simon. Na última reunião 
da CCJ, além de os membros da CCJ aprovarem essa 
matéria, também aprovaram a urgência de sua trami-
tação. Essa matéria estava ou ainda está como item 
2 da pauta. Ora, se ela já está em condições de ser 
votada e está em regime de urgência, eu gostaria de 
saber se V. Exª manterá na pauta o PLS de 2003, que 
trata da lavagem de dinheiro. 

O primeiro subscritor desse projeto, o primeiro 
autor, por coincidência, foi o Senador Antonio Carlos 
Valadares, que estava aqui como Senador à época.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Senador, eu abri a sessão praticamente quase 
lendo esse projeto e pedindo a presença de mais Se-
nadores e Senadoras, devido à importância do tema. 
Acho que talvez... 

Eu gostaria que os Líderes se pronunciassem se 
devemos votar esse projeto agora. Vamos dar mais um 
tempinho e avaliamos daqui a pouco.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Está certo. Nós estávamos na Comissão 
de Justiça, ouvindo a Ministra.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Eu sei, por isso que estão chegando.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – É, estão chegando. Obrigado.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Srª 
Presidenta, pela ordem.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Um momento, Senador Pimentel, porque en-
cerrei a discussão do Projeto nº 277 e votei o mérito, 
mas é preciso discutir a redação final.

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

PARECER Nº 639, DE 2012 
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 277, de 2012.

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 277, de 2012, que 
disciplina as relações jurídicas decorrentes do § 8º do 
art. 8º da Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004, intro-
duzido pelo art. 2º da Medida Provisória nº 552, de 1º 
de dezembro de 2011.

Sala de Reuniões da Comissão, 5 de junho de 
2012.

ANEXO AO PARECER Nº 639, DE 2012

Disciplina as relações jurídicas decorren-
tes do § 8° do art. 8° da Lei n° 10.925, de 23 
de julho de 2004, introduzido pelo art. 2º da 
Medida Provisória n° 552, de 1° de dezembro 
de 2011.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam sem efeito as relações jurídicas 

constituídas e decorrentes de atos praticados com base 
no § 8º do art. 8º da Lei nº 10.925, de 23 de julho de 
2004, introduzido pelo art. 2º da Medida Provisória nº 
552, de 1º de dezembro de 2011.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Então, voltando ao Projeto nº 277, que disci-
plina as relações jurídicas, foi amplamente defendido 
no parecer favorável do Senador Blairo Maggi, eu co-
locaria agora em discussão a redação final. (Pausa.)

Encerrada a discussão.

JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL436



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 6 23819 

Em votação.
Os Srs. Senadores e Senadoras que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria agora vai à Câmara dos Deputados.
Pois não, Senador Pimentel, V. Exª está com a 

palavra.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Sem 

revisão do orador.) – Srª Presidenta, o Requerimento 
nº 482, de minha autoria, que está na Ordem do Dia do 
dia 12, eu pediria a V. Exª, se fosse possível, votá-lo no 
dia de hoje, porque trata do apensamento de uma série 
de projetos que dizem respeito à Previdência Social, e 
eu pretendia relatá-los, se possível, antes do recesso.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senador, ele está aqui. Não havendo objeção 
das Srªs e Srs. Senadores nós antecipamos a votação.

Não havendo ninguém se manifestado contra-
riamente, vou ler.

Item extrapauta:

REQUERIMENTO Nº 482, DE 2012

Votação em turno único do Requerimento 
nº 482, de 2012, do Senador Pimentel, solici-
tando a tramitação conjunta dos projetos de 
Lei do Senado nº 464, de 2003; nº 214, de 
2007; nº 56, de 2009; e nº 188 de 2011, por 
regularem matérias correlatas. 

Eles dizem respeito à contribuição e devolução 
de benefícios de aposentados pela Previdência Social.

A Presidência comunica que uma vez que o PLS 
nº 56, de 2009, recebeu recurso para deliberação pelo 
Plenário, se for aprovado o requerimento em questão, 
as demais matérias perdem o caráter terminativo pe-
rante as Comissões.

Votação do requerimento.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) 
Aprovado.
As matérias passam a tramitar em conjunto, per-

dem o caráter terminativo e vão ao exame da Comis-
são de Assuntos Econômicos e de Assuntos Sociais.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Bom, eu consultei e nenhum líder se pronun-
ciou contra a votação do Projeto nº 209, que foi um 
pedido do Senador Valadares para ser votado agora e 
acho que já temos um plenário com mais Senadores e 
Senadoras presentes. Então, vamos pôr em votação.

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO PROJETO 
DE LEI DO SENADO Nº 209, DE 2003 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 498, de 2012)

Discussão, em turno único, do Substituti-
vo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 
209, de 2003 (nº 3.443/2008, naquela Casa), 
do Senador Antonio Carlos Valadares, que 
altera a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, 
objetivando tornar mais eficiente a persecu-
ção penal dos crimes de lavagem de dinheiro.

Pareceres sob nºs 625 e 626, de 2012, 
das Comissões:

– de Assuntos Econômicos, Relator: Se-
nador José Pimentel, favorável; e

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Eduardo Braga, favorável, 
com as seguintes adequações:

* rejeição do § 5º do art. 12 da Lei nº 
9.613, de 1998, constante do art. 2º do Subs-
titutivo da Câmara; 

* manutenção do art. 17-B da Lei nº 9.613, 
de 1998, constante do art. 2º do Projeto de 
Lei original do Senado, renumerando-se os 
seguintes;

* manutenção do § 1º do art. 2º da Lei nº 
9.613, de 1998, constante do art. 1º do Projeto 
de lei original do Senado, com consequente 
rejeição do referido dispositivo no art. 2º do 
Substitutivo;

* manutenção do § 14 do art. 4º-A da Lei 
nº 9.613, de 1998, constante do art. 2º do Pro-
jeto de Lei, original do Senado, renumerando-o 
como § 13 do art. 4º-A, do Substitutivo da Câ-
mara e a substituição da expressão: “entorpe-
centes...” por “drogas...”, do referido dispositivo.

Votos vencidos na Comissão de Consti-
tuição Justiça e Cidadania o Senador Eduardo 
Suplicy, em separado o Senador Pedro Simon.

Discussão do substitutivo da Câmara, em turno 
único. (Pausa.)

Não havendo nenhum Senador que queira dis-
cutir...

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Fora 
do microfone.) – Srª Presidente, peço a palavra para 
discutir. 

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Ah! Tem... O Senador Pimentel quer discutir, 
o Senador Inácio Arruda também? Pois não. E Simon 
também. Primeiro Senador Pimentel, Arruda, Simon, 
Valadares, Wellington. 

Senador Pimentel com a palavra. 
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O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Para 
discutir, sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, eu fui indicado Relator dessa maté-
ria na Comissão de Assuntos Econômicos após o seu 
retorno da Câmara Federal. 

Ao analisar esse PLS de nº 2009, de 2003, nós 
chegamos à conclusão de que ao longo desse período 
em que tramitou aqui no Senado Federal e que na épo-
ca foi feito uma grande discussão sobre esta matéria, 
foi à Câmara Federal e ali eu também era Deputado 
Federal na época e participei de intensivas discussões 
sobre essa matéria. 

Tivemos uma série de modificações na Câmara 
Federal. 

Voltou ao Senado Federal, e nesta Casa tramitou 
tanto na Comissão de Assuntos Econômicos como na 
Comissão de Constituição e Justiça. Tivemos o Senador 
Eduardo Braga como Relator na nossa CCJ e nessas 
duas Comissões fizemos um grande debate na maté-
ria e chegamos à conclusão que a hora oportuna de 
votar esse tema, tendo em vista que lei de lavagem 
de dinheiro, de 1998, foi muito importante para aquele 
momento. No entanto, de lá para cá, as organizações 
criminosas se aperfeiçoaram, inovaram e trouxeram 
uma série de outros atos que lamentavelmente lá, 
em 1998, não estavam presentes. Portanto, a lei não 
pode alcançar. 

Um dos temas mais importantes que esta lei inova 
diz respeito aos crimes antecedentes, ou seja, aque-
les que contribuem com as organizações criminosas, 
como “laranjas”, ou com outras formas de fazer com 
que esse segmento da economia informal ou crimino-
sa termine atuando no mercado nacional. 

O exemplo mais concreto é a chamada organi-
zação Cachoeira, e esta Casa está debruçada sobre 
a Comissão Mista de inquérito que trata desse tema. 
Por isso o grande esforço do Senado Federal, do Con-
gresso Nacional, em trazer esta matéria à votação é 
exatamente para permitir que o Estado democrático de 
direito, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o Poder 
Executivo, todos possam dar novas ferramentas aos 
nossos juízes, ao Poder Judiciário, para confiscar o 
patrimônio daqueles que contribuem com a organiza-
ção criminosa, podendo levar a leilão esse patrimônio, 
antes que ele tenha um retorno mais rápido para essas 
organizações ou que venha a sofrer uma depreciação. 
É o que temos visto nos pátios dos Detrans com os 
veículos, nos pátios dos aeroportos com as aeronaves, 
nos cais e portos com as embarcações, ou o confisco 
de propriedades, de imóveis urbanos e rurais.

Por isso, entendo que esse projeto está maduro. 
E quero aqui parabenizar o Senador Antonio Carlos 
Valadares, que, lá em 2003, propôs essa inovação e a 

participação efetiva, particularmente do Senado Fede-
ral, nesse texto final que hoje vem à votação.

Por isso, Srª Presidenta, o nosso voto, o voto do 
nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, é favorá-
vel a esta matéria.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Obrigada, Senador Pimentel.

Com a palavra o Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, 
brevemente, quero cumprimentar o nosso companheiro 
Antonio Carlos Valadares e, também, os nossos relato-
res que atuaram na discussão desta matéria, o Sena-
dor Pimentel; cumprimentar o Senador Pedro Simon, 
porque travou um bom debate em torno desta matéria. 

Eu tenho opinião de que ela acelera os procedi-
mentos, ajuda a Justiça brasileira e o Poder Público 
a combater a lavagem de dinheiro e quebrar determi-
nadas estruturas do crime organizado no Brasil. Esse 
é um pessoal que tem Ph.D. São bem formados, bem 
preparados e atuam no andar de cima. Eles não estão 
no andar de baixo. Atuam no andar de cima, têm fortes 
relações na estrutura de Estado brasileiro.

É preciso que matérias como esta tenham o amplo 
apoio do Congresso Nacional, sujeitas, evidentemen-
te, a correções posteriores, que nós podemos fazer 
aqui no Congresso, seja na Câmara, seja no Senado.

Mas eu gostaria, Senador Valadares, de cumpri-
mentá-lo pelo trabalho, pelo empenho, pela dedicação 
e pela busca de encontrar um texto que permitisse a 
sua aprovação no Senado Federal.

Então, Srª Presidente, o nosso partido, o PCdoB, 
encaminha o voto favoravelmente à aprovação da ma-
téria de combate à lavagem de dinheiro no nosso País.

Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Obrigada, Senador Inácio Arruda.
Com a palavra o Senador Pedro Simon.
V. Exª está inscrito também, Senador Taques.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, eu vou votar a favor do projeto, mas 
voto a favor do projeto me manifestando contrário, por-
que não era aquele que eu gostaria que fosse aprovado.

Esta Casa, Srª Presidente, baseada em uma série 
de projetos, tendo à frente exatamente o do Senador 
Antonio Carlos Valadares, fez um amplo estudo com 
mais de três anos debatendo com as variadas entidades 
representativas da sociedade brasileira, para fazer um 
projeto que foi considerado exemplar, que saiu deba-
tido praticamente no mundo inteiro como um exemplo 
de que o Brasil chegou exatamente no posto, no local 
ideal com relação à lavagem de dinheiro.
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O projeto foi para a Câmara dos Deputados, e a 
Câmara dos Deputados apresentou substitutivo. Infe-
lizmente, os nobres relatores desta Casa aprovaram 
o substitutivo. O interessante é que, no substitutivo 
apresentado pela Câmara dos Deputados, tem mui-
ta coisa positiva, muita coisa positiva. Só que essas 
coisas positivas que têm no substitutivo da Câmara 
aprovado aqui no Senado, todas elas vieram do pro-
jeto do Senado Federal. O lamentável, todavia, é que 
muitas disposições da maior importância que estavam 
no projeto do Senado Federal não estão no substitutivo 
da Câmara que nós vamos aprovar agora. 

Por exemplo: 
Foram retirados do rol de crimes antecedentes;
Possibilidade de delação premiada a qualquer 

tempo; 
Passa-se a permitir o julgamento à revelia do réu 

(por meio de defensor dativo); 
Estende a possibilidade de apreensão aos bens 

em nome de interpostas pessoas, ou seja, de terceiros, 
os chamados “laranjas”; podendo esses bens serem 
utilizados para assegurar a indenização de danos e o 
pagamento de multas; 

Estende também aos Estados e ao Distrito Fe-
deral o direito de receber os bens objeto de perda em 
razão da condenação penal; 

Dá procedimento para o juiz para conservar os 
valores dos bens apreendidos; 

Amplicação do rol de pessoas e entidades obri-
gadas a identificar clientes, manter registro de opera-
ções com ativos que ultrapasem o limite fixado pelas 
autoridades; infomar as autoridades sobre operação 
suspeita; atender os requisitos do Coaf, bem como 
obrigam as informações em até 24 horas a proposta 
ou realização de transações que ultrapassem o limite 
fixado pela autoridade competente; 

Ficam sujeitas ao controle as pessoas físicas 
que exerçam atividades de captação, intermediação, 
compra e venda de moeda, custódia, promoção imo-
biliária ou compra e venda de imóveis; as pessoas que 
intermedeiem a comercialização de artigos de luxo; as 
juntas comerciais e os registros públicos; quem atue 
na promoção ou negociação de direitos de atletas, ar-
tistas ou feiras e exposições; 

Ficam também obrigados todos os que comer-
cializem ou interrnedeiem bens rurais de alto valor; 
que prestem serviço de assessoria, consultoria ou au-
ditoria em operações de compra e venda de imóveis 
ou de participações societárias; da gestão de fundos, 
valores mobiliários e outros ativos; abertura de con-
tas ou gestão de sociedades financeiras, societárias 
ou imobiliárias de contratos referentes às atividades 
desportivas ou artísticas profissionais; 

Retira a interrnediação do Poder Judiciário junto 
ao Coaf, bem como amplia o limite máximo da multa, 
que passará de R$200 mil para R$20 milhões;

Prevê o afastamento do servidor publico envol-
vido em atos ilícitos tipificados;

Traz dispositivos que facilitam a investigação do 
crime de lavagem de dinheiro; especifica que tipo de 
informações cadastrais a autoridade policial ou o Mi-
nistério Público poderão ter acesso sem a necessidade 
de autorização judicial.

Eu quero ressaltar, Srª Presidente, que, durante 
mais de quatro anos, este Senado estudou a matéria 
e construiu um texto de consenso, obtido após amplo 
entendimento com setores governamentais e com toda 
a sociedade civil.

Destaco a valiosa colaboração do Departamento 
de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica In-
ternacional, instância vinculada à Secretaria Nacional 
de Justiça, órgão do Ministério da Justiça, cujas teses 
foram bem aproveitadas na medida do possível, em face 
de dispositivos que violariam princípios constitucionais.

Igualmente merece congratulações o Coaf, Depar-
tamento de Combate a Ilícitos Cambiais e Financeiros 
no Banco Central, que vigilantemente nos orientou a 
seguir as orientações da Estratégia Nacional de Com-
bate à Lavagem de Dinheiro - Encla.

Não menos importante foi a participação dos 
Membros do Ministério Público e da Magistratura Na-
cional, para onde chamo atenção para as importantes 
contribuições oferecidas pela Decana Drª Ada Pelle-
grini Grinover,

Enfim, o Substitutivo aprovado pelo Senado que 
embasou a proposta da Câmara, e que agora iremos 
votar, teve esse histórico de debates e de conjunção de 
ideias e propostas. O texto resultante é fruto de amplo 
entendimento entre órgãos e integrantes de todos os 
Poderes da República.

As alterações feitas pelo Substitutivo da Câmara 
dos Deputados, analisadas, a despeito de eventuais 
correções redacionais ou de remissão, nos remetem 
a um texto que é dado como politicamente possível.

Contudo, é meu dever fazer o registro e anexar 
neste meu encaminhamento três importantes e preo-
cupantes notícias que saíram a respeito da aprovação 
do Substitutivo da Câmara dos Deputados, todas do 
site do jornal Congresso em Foco, assim intituladas: 
Governo foi obrigado a ceder, dizem delegados; Câmara 
piorou projeto sobre lavagem de dinheiro; e o que diz o 
projeto sobre lavagem de dinheiro, com o preocupante 
subtítulo: Possível criminalização do Movimento dos 
Sem Terra preocupou o Governo.
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Anexo também nota oficial da Associação Nacio-
nal dos Delegados de Polícia Federal, com o título: Re-
trocessos no projeto de lei sobre lavagem de dinheiro.

Por último, acrescento trechos do editorial do Cor-
reio Braziliense dessa última segunda, que com muita 
lucidez e perspicácia captou pontos fundamentais da 
norma proposta e a urgência de sua efetiva formali-
zação. Seguem-se:

“Correio Braziliense - 04/06/2012
Visão do Correio: Mais rigor contra lava-

gem de dinheiro
A impunidade quase certa dos laranjas, 

raramente alcançados pela Justiça pode estar 
com os dias contados.

Usados por criminosos para pôr bens 
ilícitos em segurança, eles ficarão sujeitos às 
mesmas penas que o responsável direto pelo 
crime, caso o Plenário do Senado Federal 
aprove amanhã, e a Presidente Dilma Rousseff 
sancione, projeto de lei que reforça a legislação 
de combate à lavagem de dinheiro no País”.

O projeto que os Senadores estão prestes a vo-
tar, referendado, na semana passda, pela Comissão 
de Constituição e Justiça da Casa, abre o leque para 
abranger infrações penais de modo geral.

Passa, assim, a contemplar todas as aqusições 
feitas com recursos de origem ilícita. Em bom portu-
guês, movimentar valores não justificados passa a ser 
lavagem de dinheiro. Parece óbvio que mais ganhos 
de contraventores, corno os da exploração de jogos 
de azar, bingos, caça-níqueis, por exemplo, estão fora 
do alcance da lei. 

Em suma, o arsenal brasileiro de combate à lava-
gem de dinheiro, internacionalmente apontado como 
fraco, adquire robustez. É mirar os fluxoss finaceiros do 
crime, é mirar o crime em si. Contudo, o cidadão sabe 
que o fim da impunidade depende, de fato, da mão firme 
do Estado, sem a qual as leis caem no descrédito. Se 
o Legislativo contribui, por seu lado Executivo e Judi-
ciário não podem falhar. Há muito o que fazer. Com a 
celeridade, resolve-se a reforma da Lei nº 9.613, que 
os Senadores finalmente deverão decidir amanhã. Tra-
mita no Congresso desde 2003... um dos 35 países do 
Grupo de Ação Financeira (Gafi), que atua globalmen-
te contra a lavagem de dinheiro, e o financiamento ao 
terrorismo, o Brasil teve ação mais efetiva, segundo a 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Económico. De acordo com a OCBE...

O Substitutivo da Câmara – encerro, Srª Presi-
dente, – é um avanço? Óbvio que é. É um avanço. É o 
melhor a ser feito? Não. Diria que é o possível no mo-
mento. Temos, a nosso juízo, uma proposta de lei que 

vai além, muito além. Um grande avanço, realmente, 
seria a aprovação do texto feito pelo Senado Federal.

Nós, como legisladores, temos a obrigação, o 
dever, de municiar os poderes públicos com a melhor 
norma possível e exequível. No Direito positivo é im-
periosa a precisão e a concisão legal. E isso sempre 
buscamos.

No Brasil, o País da impunidade, o trabalho de 
persecução penal é realizado penosamente pela polí-
cia e pelo Ministério Público, e, via de regra, sempre é 
realizado uma terceira e definitiva vez, e onde ele real-
mente vale: no processo judicial, isso, passados anos, 
perdidos e esquecidos os elementos probatórios, com 
a imediata consequência: a impunidade.

Por isso, Srª Presidente, eu me congratulo com 
esta Casa, mas faço questão de salientar: esta Casa 
votou um projeto excepcional, o melhor que se poderia 
imaginar. Foi para a Câmara. 

Esta Casa aqui levou três anos para fazer o seu 
projeto, aprovado por unanimidade, debatido durante 
três anos. Foi para a Câmara. E lá na Câmara, pura 
e simplesmente, apareceu, dentro do nosso projeto, 
tiraram algumas coisas positivas, mas inúmeras deci-
sões que tinham que ficar caíram fora.

Então, nós estamos votando aqui, e se abre a 
boca, um projeto sobre lavagem de dinheiro. É verda-
de! Estamos votando 30% daquilo que poderíamos vo-
tar. Estamos voltando atrás num projeto que votamos 
lá atrás, dando um voto de absoluta independência, 
onde o Brasil seria líder na moralização da lavagem de 
dinheiro. Estamos aqui voltando atrás, retrocedendo, 
sem estudar, sem debater, sem analisar.

Lamentavelmente, eu voto a favor, porque é me-
lhor isto do que era, mas é um grande retrocesso, Srª 
Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Com a palavra o Senador Valadares. Depois, Se-
nadores Wellington Dias, Pedro Taques e Agripino Maia.

Senador Antonio Carlos Valadares, pois não.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-

co/PSB – SE. Para discutir. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidenta, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, a 
lavagem de dinheiro, com já afirmei desta tribuna, é 
um dos estratagemas mais maléficos e eficazes no 
estímulo à expansão do crime organizado. Não é uma 
questão nacional. É uma pandemia, que aflige países 
desenvolvidos e emergentes.

O Brasil está atento ao problema, mas carece, 
ainda, de dotar sua legislação de meios mais eficien-
tes para combatê-lo.

O Senado Federal, neste momento, tem a oportu-
nidade de aprovar uma reforma na legislação e dar um 
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grande passo para modernizar nosso sistema de com-
bate à lavagem de dinheiro, tornando-o mais rigoroso.

O combate à lavagem de dinheiro exige que a 
Administração Pública esteja preparada: instituições 
maduras, capacitadas e instrumentalizadas com os 
meios necessários, integração da ação dos diversos 
órgãos e, fundamentalmente, um sistema de controle 
capaz de detectar os desvios, sistematizar dados e in-
formações e desenvolver uma expertise para elucidar 
e reprimir o crime. A palavra-chave de todo esse pro-
cesso já nos é bem conhecida: transparência.

A lavagem de dinheiro e outros crimes contra a 
Administração Pública, como a corrupção, além dos cri-
mes econômicos e financeiros – os chamados “crimes 
do colarinho branco” –, são praticados de formas cada 
vez mais sofisticadas, usando tecnologias e abusando 
dos sistemas informatizados, da circulação global de 
bens e da complexidade crescente da globalização. A 
legislação nacional de cada país deve estar alinhada 
aos padrões internacionais mais avançados de ação 
contra esses crimes.

São crimes que geram valores e bens ilícitos em 
grande quantidade que, para serem aproveitados pelos 
infratores, precisam voltar a circular normalmente – ou 
sob a aparência de uma normalidade. É aí que está a 
chamada “lavagem” de dinheiro. Trata-se da atividade 
que envolve, cada vez mais, redes complexas e sofis-
ticadas de operações, visando a conferir àqueles bens 
e valores a desejada aparência de licitude.

Apenas para exemplificar, citamos alguns casos 
comuns de lavagem de dinheiro: o traficante que ad-
quire um imóvel em nome de terceiro com o dinheiro 
do tráfico; o autor de um peculato deposita o valor des-
viado na conta corrente de um “laranja”; o contraventor 
do jogo do bicho se utiliza de empresas para, por meio 
de operações fraudulentas, movimentar os recursos 
oriundos da contravenção, entre outros. Para termos 
uma ideia, para que o traficante Fernandinho Beira-Mar 
pudesse dar aparência lícita a R$62 milhões de seus 
ganhos nos últimos anos, agentes financeiros usaram 
pelo menos 70 empresas e 112 pessoas foram inter-
postas nas operações; setenta empresas Fernandinho 
Beira-Mar usou, e 112 pessoas foram interpostas nas 
operações em suas atividades ilícitas.

É muito difícil sabermos exatamente qual o volu-
me de recursos ilícitos que são reintroduzidos na ativi-
dade econômica como se fossem lícitos. Hoje, fala-se 
que a lavagem de dinheiro no País atinge de 10 a 15 
bilhões de dólares. Mas há estimativas que apontam 
para US$35 bilhões por ano. O número de operações 
suspeitas comunicadas ao Conselho de Controle das 
Atividades Financeiras (COAF), do Ministério da Fazen-
da, tem crescido ao ritmo de centenas de milhares: se, 

em 2004, foram pouco menos de 84 mil comunicações, 
em 2011 esse número atingiu quase 1,3 milhão de co-
municações de movimentações fiinanceiras suspeitas.

Segundo o jornal Folha de S.Paulo, de 29 de 
novembro de 2011, o Brasil encerrou o ano de 2011 
com R$2,4 bilhões em bens retidos pela Justiça em 
processos. Esses bens foram apreendidos em ações 
criminais, sendo 68 aeronaves, 1,3 mil embarcações 
e 36 mil carros, além de 2,2 mil imóveis, jóias e com-
putadores, entre outros. Ficam guardados pelo Poder 
Judiciário aguardando o julgamento dos processos, 
que geralmente duram vários anos, o que causa uma 
enorme dificuldade para sua manutenção. Não é raro 
que já se encontrem deteriorados quando vão a leilão 
ou são devolvidos a seus proprietários. Como, segundo 
o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, apenas 4,4% 
acabam restituídos aos proprietários, temos que a 
grande maioria desses bens vira sucata.

Sr. Presidente, é chegada a hora de concluirmos 
a reforma da lei de combate à lavagem de dinheiro, 
com a votação final do Substitutivo da Câmara dos 
Deputados e a remessa, para sanção presidencial, de 
uma lei revigorada, alinhada e compatível com tratados 
internacionais de combate ao crime.

Apresentei um projeto na época, em 2003, sem 
maiores pretensões de ser aprovado. Mas, com o tem-
po, o Brasil foi crescendo, o Brasil foi se desenvolvendo 
e a consciência coletiva e também a consciência dos 
governos recomendaram que era preciso alinhavar 
uma legislação que pudesse combater tenazmente o 
crime de lavagem de dinheiro e, consequentemente, 
fechar as comportas do crime organizado.

Esse projeto, o 209, teve como primeiro Relator 
o eminente Senador Pedro Simon, cujas ideias, cujos 
dispositivos, muitos deles, estão sendo aqui repetidos 
nessa proposta, que passou também na Câmara, veio 
de lá, passou na Comissão de Assuntos Econômicos 
e teve como Relator o Senador José Pimentel. 

E, como todos sabem, é um Senador aplicado, 
responsável e que se dedica de corpo e alma a todas 
as proposições que lhe entregam, o mesmo aconte-
cendo na Comissão de Justiça com o Senador Eduardo 
Braga, que recebeu o estímulo não só de seus cole-
gas, como também do próprio Ministério da Justiça, da 
Ministra Ideli Salvatti, do Governo Dilma no sentido de 
que impulsionasse a aprovação dessa matéria o mais 
rápido possível na CCJ e agora no plenário desta Casa.

Uma das principais inovações propostas é a “alie-
nação antecipada de bens”, que permitirá o leilão dos 
bens caso eles apresentem risco de deterioração ou 
houver dificuldade para sua manutenção, a fim de lhes 
preservar o valor, e isso já foi citado pelo Senador José 
Pimentel. O dinheiro obtido com a venda fica deposi-

441ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



23824 Quarta-feira 6 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012

tado em uma conta bancária vinculada ao processo 
para que, em caso de absolvição, o proprietário rece-
ba o dinheiro de volta ou, se houver condenação, os 
recursos fiquem com o governo, que deverá aplicá-los 
no fortalecimento dos órgãos encarregados da pre-
venção e do combate à lavagem de dinheiro, ou seja, 
fortalecimento do sistema de segurança do nosso País.

Além disso, o juiz terá poderes ampliados, para 
decretar qualquer medida assecuratória dos bens, di-
reitos e valores em questão (a lei atual prevê apenas 
a apreensão ou o sequestro de bens). Serão incluídas 
outras possibilidades, como o bloqueio de bens, a sus-
pensão de atividade econômica ou financeira, além da 
já mencionada alienação antecipada e outras medidas. 
O objetivo é propiciar meios para uma efetiva recupe-
ração dos ativos que tenham sido objeto da lavagem.

A alteração mais importante, porém, é a elimina-
ção do rol de crimes antecedentes. Qualquer infração 
penal, inclusive as contravenções – jogo do bicho, 
caça-níqueis –, desde que produza ativos ilícitos, po-
derá estar na origem do crime de lavagem de dinhei-
ro. Atualmente, para caracterizar o crime de lavagem 
de dinheiro, é preciso que os bens, direitos ou valores 
que serão “lavados” tenham sido produto de algum 
dos seguintes crimes: tráfico de drogas; terrorismo; 
contrabando ou tráfico de armas e munições; extorsão, 
mediante sequestro; contra a Administração Pública, 
que inclui a corrupção; contra o sistema financeiro; os 
crimes praticados por organizações criminosas; e cri-
mes praticados por particular contra a administração 
pública estrangeira.

O projeto, portanto, torna o crime de lavagem mais 
abrangente (amplia o escopo do tipo penal), ao elimi-
nar esse rol de crimes antecedentes. Caracterizará a 
lavagem de dinheiro ocultar ou dissimular bens, direitos 
e valores provenientes de qualquer crime e também 
das contravenções penais. Bastará que a vantagem 
econômica tenha sido obtida por meios criminosos.

A reforma da legislação que aqui votamos também 
exige, entre outras medidas: a ampliação do número 
de pessoas sujeitas aos mecanismos de controle ad-
ministrativo (preventivo); o aumento do valor da multa 
administrativa; a destinação, para os Estados, dos bens, 
direitos e valores relacionados à prática de crimes de 
competência das Justiças estaduais, para que possam 
fortalecer os órgãos de repressão ao crime.

Finalmente, Srª Presidenta, a exigência da socie- exigência da socie-
dade por níveis mais elevados de transparência, tan-
to para as ações do setor público quanto as do setor 
privado, demanda o aprimoramento e a atualização 
permanente das organizações.

As alterações que a Câmara dos Deputados pro-
moveu no projeto foram importantes, na medida em que 

contribuíram para quebrar algumas resistências que 
ainda persistiam a sua aprovação. O consenso só foi 
possível porque, tanto na Câmara quanto no Senado, 
buscou-se o entendimento.

O substitutivo da Câmara tramitou na Comissão 
de Assuntos Econômicos, onde teve aprovação unâ-
nime, sob a relatoria do Senador José Pimentel, e na 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, como 
falei, sob relatoria do Senador Eduardo Braga, que res-
gatou de alguns dispositivos importantes que haviam 
sido aprovados pelo Senado, no intuito de elaborarmos 
uma lei coesa e eficaz.

Apenas para citarmos duas questões importantes 
resgatadas pelo Senador Eduardo Braga do texto origi-
nal aprovado pelo Senado: o acesso a dados cadastrais 
pelo Ministério Público e pela autoridade policial, o que 
permitirá maior agilidade nas investigações; e a possi-
bilidade de o réu responder por lavagem de dinheiro, 
mesmo no caso da prescrição do crime antecedente.

Conforme já afirmei e gostaria de enfatizar, aqui 
neste Plenário, a melhor forma de combater o crime 
organizado é por meio do estrangulamento financeiro. 
Não basta, embora seja também indispensável, prender 
bandidos, pois as organizações criminosas os substi-
tuem e continuam agindo.

Porém, suprimindo-lhe os meios – e é o que esta 
lei proporciona –, atinge-se o coração da quadrilha. 

No combate ao crime, a inteligência é mais eficaz 
que a pólvora, e esta lei, que precisamos aprovar com 
urgência, reforça a ação da inteligência contra o mal.

São as minhas palavras, Srª Presidente, em apoio 
a este projeto.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Obrigada, Senador Valadares.

Com a palavra o Senador Wellington Dias. De-
pois, Senador Pedro Taques e Senador Agripino Maia.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, eu 
também quero parabenizar o Senador Valadares e os 
demais autores.

Registro aqui, quando está sendo discutida a 
eficiência das comissões parlamentares de inquérito, 
que também a comissão parlamentar mista dos Cor-
reios contribuiu com a apresentação de sugestões a 
este projeto.

Destaco aqui o trabalho do Senador José Pimen-
tel, como Relator na Comissão de Assuntos Econômi-
cos, e do Senador Eduardo Braga, na Comissão de 
Constituição e Justiça.

Devo dizer que se trata, pela própria definição, de 
um tema complexo. A lavagem de dinheiro é: 

Ocultar ou dissimular a natureza, origem, 
localização, disposição, movimentação ou pro-
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priedade de bens, direitos ou valores prove-
nientes, direita ou indiretamente, de crimes. 

Isso é o que diz o art. 1º da Lei nº 9.613, de 1998, 
lei que agora é aprimorada.

Quero aqui parabenizá-los por todo esse traba-
lho, que também passou pela Câmara.

Cito aqui alguns exemplos de lavagem de dinheiro, 
entre tantos já lembrados pelo Relator: um traficante 
adquire um imóvel, em nome de terceiros, com dinheiro 
do tráfico. Outro exemplo é o de um autor de peculato 
que deposita um valor desviado na conta corrente de 
um laranja ou de um contraventor do jogo do bicho, o 
que é muito comum, que se utiliza de empresa para, 
por meio de operações fraudulentas, movimentar re-
cursos oriundos da contravenção.

Devo apenas enfatizar aquilo que aqui foi lem-
brado pelo Senador Valadares. Estima-se que a lava-
gem de dinheiro no Brasil atinja entre R$20 a R$ 30 
bilhões por ano - R$20 bilhões a R$30 bilhões! – e 
as estimativas apontam que temos algo em torno de 
R$70 bilhões, que são movimentados de toda ordem 
em um País como o Brasil.

Por isso, é um tema prioritário. Aliás, é um tema 
moderno, um tema atual. Basta ver o tema que estamos 
debatendo, nesse instante, por exemplo, na CPI que 
trata dessa situação do Sr. Carlos Cachoeira.

Eu quero aqui destacar, no meio de tantas coi-
sas ruins, alguns pontos importantes. Há quatro anos, 
o índice de registros trabalhado pelo Conselho de 
Controle das Atividades Financeiras (Coaf), levanta-
mento das suspeições, conseguia detectar em torno 
de 1% dos casos. Hoje nós já conseguimos tratar e 
recuperar 15% dos recursos desviados de operações 
fraudulentas. Pegando como exemplo o ano de 2011, 
são 1,3 milhão de operações suspeitas – apenas no 
ano de 2011! Estamos falando aqui de mudanças im-
portantes hoje tratadas na justiça brasileira com bens 
retidos em processos criminais que somam R$2,4 bi-
lhões, incluindo um conjunto de bens, jóias, dinheiro, 
computadores, enfim.

Eu devo ainda ressaltar que os tribunais brasi-
leiros também começam a gerar resultados. Já são 
416 decisões definitivas em crimes de corrupção e 47 
casos de lavagem de dinheiro. Ora, com a legislação 
que temos, que ainda merece esse aprimoramento, 
já é possível algum avanço, mas ainda temos uma si-
tuação que podemos melhorar, e é isso que estamos 
fazendo aqui.

A lavagem de dinheiro, entre outros danos, pro-
voca distorções no bom funcionamento da economia. 
Injeta dinheiro em negócios legítimos, mas ineficientes, 
que não se sustentam por si próprios porque o objetivo 
não é o negócio em si, ou em negócios eficientes mas, 

nesse caso, permitindo a quem lava dinheiro oferecer 
produtos ou serviços a preços inferiores aos de mer-
cado, ou até mesmo inferiores ao custo de fabricação. 
Por quê? Porque o interesse aí não é a produção, o 
interesse não é a prestação de serviço, o interesse é 
o da lavagem de dinheiro.

Há muitos outros danos, como o risco à integrida-
de e à reputação do sistema financeiro, a diminuição 
de recursos governamentais. Por quê? Porque, como 
se trata de um negócio ilegal, reduz-se a arrecadação 
de impostos, além de repercussões socioeconômicas 
como incentivo à criminalidade. Um corrupção carrega 
atrás de si outras formas de corrupção. O aumento da 
sensação de impunidade e desconfiança sobre agen-
tes públicos e privados: é disso que se trata.

Quero, aqui, de forma resumida, lembrar aquilo 
que são as principais inovações do projeto: ele elimina, 
como foi lembrado aqui, o rol de crimes antecedentes, 
e isso é por demais importante. Qualquer infração pe-
nal, inclusive as contravenções, desde que produza 
ativos ilícitos, poderá estar na origem do crime de la-
vagem de dinheiro.

Outro ponto: amplia o número de pessoas sujeitas 
aos mecanismos de controle administrativo, o controle 
preventivo, incluindo um conjunto de atividades, como 
atletas, artistas, feiras e exposições, eventos similares, 
a gestão de fundos, valores mobiliários, enfim um con-
junto de pontos que antes não eram monitorados com 
a devida atenção. 

Aumenta o valor da multa administrativa, que vaira 
agora de R$ 200 mil para R$ 20 milhões.

Prevê a destinação, para os Estados, dos bens, 
direitos e valores relacionados à prática de crimes de 
competência das Justiças estaduais. Antes, os bens 
ficavam anos e anos sem a destinação devida, sem um 
proveito da própria sociedade, muitas vezes da própria 
instituição que trabalha na investigação: Polícia Fede-
ral, Polícia Estadual, Polícia Rodoviária, as áreas de 
investigações, delegacias especializadas, que agora 
passam a ter, por parte do Judiciário, a condição de 
receber estes bens. Destina os bens, direitos e valores, 
portanto, recuperados à reparação dos danos causados 
pelo crime e ao fortalecimento dos órgãos de preven-
ção e combate à lavagem de dinheiro.

Amplia o poder cautelar do juiz e permite a alie-
nação antecipada de bens.

Durante as investigações e a ação penal, o juiz 
poderá decretar qualquer medida assecuratória dos 
bens, direitos e valores em questão (a lei atuai apenas 
prevê a apreensão ou o sequestro de bens), Serão 
incluídas outras possibilidades como o arresto, o blo-, o blo-
queio de bens, a suspensão da atividade econômica 
e financeira, alienação antecipada ou outras que se 
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façam necessárias para assegurar a persecução penal 
e a recuperação dos ativos ilícitos.

Devo, assim, Srª Presidente, dizer que tirar dinhei-
ro, tirar bens, direitos ou valores do crime é tirar oxigênio 
dos criminosos. Essa é, em resumo, a essência desse 
projeto. Poderia ser melhor? Sim; poderia ser melhor, 
mas não podemos negar que é um avanço o projeto 
que temos oportunidade de votar nesta Casa e, por 
isso, manifesto aqui o meu voto favorável e peço aos 
meus pares para que aprovemos a matéria.

Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Obrigada Senador Wellington Dias.
Pois não Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Srª 

Presidente, permutei com o Senador Pedro Taques, a 
quem agradeço a gentileza.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Pois não. V. Exª tem a palavra.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Vou procurar ser mui-
to breve, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, mas 
não poderia deixar de fazer o registro da importância 
da matéria que estamos votando neste momento. Esta-
mos votando, na verdade, uma matéria anticorrupção.

Corrupção existe em todos os países do mundo. 
Quanto mais terceiro mundo, quanto mais subdesen-
volvidos os países, maior a brecha para a corrupção, 
e talvez a maior das brechas para a corrupção seja o 
descuido com o dinheiro malandro. Quando falo em di-
nheiro malandro, refiro-me ao dinheiro ganho de forma 
ilícita e que consegue, de alguma forma, ser legalizado, 
isso se chama “lavar dinheiro”.

Tínhamos uma legislação antiga, uma legislação 
de 2003, que decorreu de um aperfeiçoamento da Lei 
nº 9.613, de 1998, que disciplinava a matéria da lava-
gem de dinheiro só com recursos oriundos do tráfico 
de entorpecentes, tráfico de armas, terrorismo e crime 
contra a Administração Pública etc. Ocorre que essas 
não são as únicas fontes – e a atividade moderna o 
tem mostrado – de dinheiro malandro, de dinheiro ga-
nho sem origem e que vinham encontrando guarida 
para legalização.

Quem rouba quer que o dinheiro roubado, para 
falar muito claro e em português muito franco, sirva 
de patrimônio para justificar aquilo que ele fez. O que 
estamos fazendo é exatamente impedindo que o di-
nheiro malandro se transforme em patrimônio ou em 
coisa gastável, ou seja, estamos cuidando de votar 
uma lei que impeça que as pessoas que ganham di-
nheiro malandro possam gastá-lo impunemente. Pode 
até gastá-lo, mas sujeito às penalidades da lei, a lei 
que estamos votando.

Os aperfeiçoamentos já foram aqui exaustiva-
mente colocados por todos os Senadores que aqui 
falaram. O que desejo fazer é o registro da importân-
cia dessa matéria, que coloca o Brasil no rol de países 
desenvolvidos, que cuidam do dinheiro com a devida 
responsabilidade, como os Estados Unidos, a Suíça e 
tantos outros países, onde para ingressar com dinhei-
ro ou para gastar o dinheiro tem que provar e justificar 
a origem. Com isso estabelecem-se parâmetros que 
balizam a corrupção.

Estamos votando, a rigor, uma matéria que baliza 
a corrupção na sua origem – baliza a corrupção na sua 
origem –, estendendo, ampliando, aumentando, inclu-
sive, a punição pecuniária com as multas, fazendo com 
que seja possível julgar o réu à revelia. Uma série de 
matérias importantes que aqui já foram decantadas e 
mencionadas.

Queria, portanto, dizer que o meu partido vota 
– o meu partido que tem procurado primar pela não 
convivência com a improbidade e pela não convivência 
com a impunidade –, de forma prazerosa, elogiando e 
aplaudindo essa lei de combate à lavagem de dinheiro.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Obrigada, Senador Agripino Maia.

Com a palavra o Senador Pedro Taques.
Em seguida, iremos para o encerramento.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, serei muito rápido, apenas para 
cumprimentar o Senador Valadares e dizer que esse 
projeto ainda não é o ideal, mas precisamos avançar.

Ele avança em alguns pontos, Srª Presidente. 
Poderia citar um deles: o que transforma a nossa legis-
lação sobre lavagem de dinheiro de uma legislação de 
segunda geração para uma de terceira geração. O que 
isso significa? Nós não mais teremos um rol de crimes 
antecedentes. Isso significa dizer que qualquer prática 
criminosa em que houve, de forma ilegal, de forma ilíci-
ta, a captação de recursos, esses recursos podem ser 
lavados. Daí, o cidadão cometeria um segundo crime, 
o crime denominado de lavagem de dinheiro.

Esse ponto, Srª Presidente, faz-nos atender a 
tratados internacionais que a República Federativa 
do Brasil restou assinando, como a Convenção das 
Nações Unidas contra a Macrocriminalidade, que faz 
referência a organização criminosa.

Hoje, no mundo, não há que se falar mais em 
organização criminosa sem fazer uma ligação com la-
vagem de dinheiro. Essa lei também beneficia o com-
bate à corrupção, Srª Presidente, porque não há que 
se falar em corrupção hoje, no Brasil, notadamente a 
corrupção de larga grandeza, sem que possamos falar 
em lavagem de dinheiro.
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E traz ainda outros instrumentos, outros meios 
de atuação, de persecução criminal que o Ministério 
Público e a Polícia podem utilizar.

Termino, Srª Presidente, dizendo que um dos 
pontos também significativos desse projeto é o que 
trata da recuperação daqueles bens e da venda dos 
bens que foram colocados sob indisponibilidade pelo 
Poder Judiciário.

Cumprimento o Senador Valadares e o Senador 
Pimentel.

O projeto não é ainda o ideal, mas é o projeto 
necessário neste momento que avança no combate à 
criminalidade.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Obrigada, Senador Pedro Taques.

Tivemos sete oradores inscritos, todos louvando 
a propriedade do projeto.

Dessa forma, estamos encerrando a discussão.
A Presidência esclarece que, nos termos do art. 

287 do Regimento Interno, substitutivo da Câmara a 
projeto do Senado será considerado série de emen-
das e votado, separadamente, por artigos, parágrafos, 
incisos, alíneas e itens em correspondência aos do 
projeto emendado, salvo aprovação de requerimento 
para votação em globo ou por grupos de dispositivos.

Nesse sentido, foram encaminhados à Mesa re-
querimentos.

Requeiro, nos termos do art. 287, do Regimento 
Interno do Senado Federal, votação, em globo, dos 
dispositivos de parecer favorável ao Substitutivo da 
Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 209, de 2003, 
que altera a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, ob-
jetivando tornar mais eficiente a persecução penal dos 
crimes de lavagem de dinheiro.

É o seguinte o requerimento na íntegra:

REQUERIMENTO Nº 519, DE 2012

Requeiro, nos termos do art. 287, do Regimen-
to Interno do Senado Federal, votação em globo dos 
dispositivos de parecer favorável do Substitutivo da 
Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 209, de 2003 
(nº 3.443/2008, na Câmara dos Deputados), que alte-
ra a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, objetivando 
tornar mais eficiente a persecução penal dos crimes 
de lavagem de dinheiro.– Senador Antonio Carlos 
Valadares – José Pimentel.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – No mesmo sentido, o de parecer contrário.

Requeiro, nos termos do art. 287 do Regimento 
Interno do Senado Federal, votação, em globo, dos 
dispositivos de parecer contrário ao Substitutivo da 
Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 209, de 2003, 
que altera a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, ob-

jetivando tornar mais eficiente a persecução penal dos 
crimes de lavagem de dinheiro.

É o seguinte o requerimento na íntegra:

REQUERIMENTO Nº 520, DE 2012

Requeiro, nos termos do art. 287, do Regimen-
to Interno do Senado Federal, votação em globo dos 
dispositivos de parecer contrário do Substitutivo da 
Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 209, de 2003 
(nº 3.443/2008, na Câmara dos Deputados), que alte-
ra a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, objetivando 
tornar mais eficiente a persecução penal dos crimes 
de lavagem de dinheiro. – Senador Antonio Carlos 
Valadares – Senador José Pimentel.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Votação, em globo, dos requerimentos.

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

Aprovados.
Passa-se à votação do substitutivo.
Votação, em globo, dos dispositivos de parecer 

favorável do substitutivo da Câmara.
Algum Senador deseja encaminhar? (Pausa.)
Não havendo nenhum Senador mais que dese-

je se pronunciar, as Srªs e os Srs. Senadores que os 
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovados.
Votação, em globo, dos dispositivos de parecer 

contrário do substitutivo da Câmara. (Pausa.)
Pois não, Senador.
É contrário. 
Então, temos três inscritos. Nós estamos votando 

contrariamente.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – É, 

votando contrariamente.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – 

Apoiando o requerimento, Srª Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 

Por isso que estamos levantando a mão, exatamente 
para votar contrariamente...

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Rejeitados, então.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
(...) e rejeitar as emendas.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Rejeitados.

Todo o Plenário concorda. (Pausa.)
Rejeitados.
Obrigada pelos esclarecimentos. Ficou melhor, 

mais claro.
Há, sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora 

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

PARECER N° 640, DE 2012 
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Lei do 
Senado n° 209, de 2003 (n° 3.443, de 2008, 
na Câmara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação final do 
Projeto de Lei do Senado n° 209, de 2003 (n° 3.443, de 
2008, na Câmara dos Deputados), que dá nova redação 
a dispositivos da Lei n° 9.613, de 3 de março de 1998, 
objetivando tornar mais eficiente a persecução penal 
dos crimes de lavagem de dinheiro, consolidando os 
dispositivos do Substitutivo da Câmara dos Deputados 
aprovados pelo Plenário.

Sala de Reuniões da Comissão, 5 de junho de 
2012.

ANEXO AO PARECER N° 640, DE 2012

Altera a Lei n° 9.613, de 3 de março de 
1998, para tornar mais eficiente a persecução 
penal dos crimes de lavagem de dinheiro.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 9.613, de 3 de mar-

ço de 1998, para tornar mais eficiente a persecução 
penal dos crimes de lavagem de dinheiro.

Art. 2º A Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 1º Ocultar ou dissimular a natureza, 
origem, localização, disposição, movimenta-
ção ou propriedade de bens, direitos ou valo-
res provenientes, direta ou indiretamente, de 
infração penal.

I – (revogado);
II – (revogado);

III – (revogado);
IV – (revogado);
V – (revogado);
VI – (revogado);
VII – (revogado);
VIII – (revogado).
Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) 

anos, e multa.
§ 1º Incorre na mesma pena quem, para 

ocultar ou dissimular a utilização de bens, direi-
tos ou valores provenientes de infração penal:

 ..............................................................
§ 2º Incorre, ainda, na mesma pena quem:
I – utiliza na atividade econômica ou fi-

nanceira, bens, direitos ou valores provenientes 
de infração penal;

 ..............................................................
§ 4º A pena será aumentada de um a 

dois terços, se os crimes definidos nesta Lei 
forem cometidos de forma reiterada ou por in-
termédio de organização criminosa.

§ 5º A pena poderá ser reduzida de um a 
dois terços e ser cumprida em regime aberto 
ou semi-aberto facultando-se ao juiz deixar de 
aplicá-la ou substituí-la, a qualquer tempo, por 
pena restritiva de direitos, se o autor, co autor 
ou partícipe colaborar espontaneamente com 
as autoridades, prestando esclarecimentos que 
conduzam à apuração das infrações penais, 
à identificação dos autores, co autores e par-
tícipes, ou à localização dos bens, direitos ou 
valores objeto do crime.” (NR)

“Art. 2º  ..................................................
 ..............................................................
II – independem do processo e julga-

mento das infrações penais antecedentes, 
ainda que praticados em outro país, cabendo 
ao juiz competente para os crimes previstos 
nesta Lei a decisão sobre a unidade de pro-
cesso e julgamento;

III –  .......................................................
 ..............................................................
b) quando a infração penal antecedente 

for de competência da Justiça Federal.
§ 1º A denúncia será instruída com indí-

cios suficientes da existência da infração penal 
antecedente, sendo puníveis os fatos previstos 
nesta Lei, ainda que desconhecido ou isento 
de pena o autor, ou extinta a punibilidade da 
infração penal antecedente.

§ 2º No processo por crime previsto nes-
ta Lei, não se aplica o disposto no art. 366 
do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 
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1941 (Código de Processo Penal), devendo o 
acusado que não comparecer nem constituir 
advogado ser citado por edital, prosseguindo 
o feito até o julgamento, com a nomeação de 
defensor dativo.” (NR)

“Art. 4º O juiz, de ofício, a requerimento 
do Ministério Público ou mediante representa-
ção do delegado de polícia, ouvido o Ministério 
Público em 24 (vinte e quatro) horas, havendo 
indícios suficientes de infração penal, poderá 
decretar medidas assecuratórias de bens, di-
reitos ou valores do investigado ou acusado ou 
existentes em nome de interpostas pessoas, 
que sejam instrumento, produto ou proveito 
dos crimes previstos nesta Lei ou das infra-
ções penais antecedentes.

§ 1º Proceder-se-á à alienação antecipa-
da para preservação do valor dos bens sempre 
que estiverem sujeitos a qualquer grau de de-
terioração ou depreciação, ou quando houver 
dificuldade para sua manutenção.

§ 2° O juiz determinará a liberação total 
ou parcial dos bens, direitos e valores quando 
comprovada a licitude de sua origem, man-
tendo-se a constrição dos bens, direitos e va-
lores necessários e suficientes à reparação 
dos danos e ao pagamento de prestações 
pecuniárias, multas e custas decorrentes da 
infração penal.

§ 3° Nenhum pedido de liberação será 
conhecido sem o comparecimento pessoal 
do acusado ou de interposta pessoa a que 
se refere o caput deste artigo, podendo o juiz 
determinar a prática de atos necessários à 
conservação de bens, direitos ou valores, sem 
prejuízo do disposto no § 1°.

§ 4° Poderão ser decretadas medidas 
assecuratórias sobre bens, direitos ou valores 
para reparação do dano decorrente da infração 
penal antecedente ou da prevista nesta Lei 
ou para pagamento de prestação pecuniária, 
multa e custas.” (NR)

“Art. 5° Quando as circunstâncias o acon-
selharem, o juiz, ouvido o Ministério Público, 
nomeará pessoa fisica ou jurídica qualificada 
para a administração dos bens, direitos ou va-
lores sujeitos a medidas assecuratórias, me-
diante termo de compromisso.” (NR)

“Art. 6° A pessoa responsável pela ad-
ministração dos bens:

 ..............................................................
Parágrafo único. Os atos relativos à ad-

ministração dos bens sujeitos a medidas as-

securatórias serão levados ao conhecimento 
do Ministério Público, que requererá o que 
entender cabível.” (NR)

“Art. 7°  ..................................................
I – a perda, em favor da União – e dos 

Estados, nos casos de competência da Justiça 
Estadual –, de todos os bens, direitos e valores 
relacionados, direta ou indiretamente, à prática 
dos crimes previstos nesta Lei, inclusive aque-
les utilizados para prestar a fiança, ressalvado 
o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé;

 ..............................................................
§ 1° A União e os Estados, no âmbito de 

suas competências, regulamentarão a forma 
de destinação dos bens, direitos e valores 
cuja perda houver sido declarada, assegura-
da, quanto aos processos de competência da 
Justiça Federal, a sua utilização pelos órgãos 
federais encarregados da prevenção, do com-
bate, da ação penal e do julgamento dos crimes 
previstos nesta Lei, e, quanto aos processos 
de competência da Justiça Estadual, a prefe-
rência dos órgãos locais com idêntica função.

§ 2° Os instrumentos do crime sem valor 
econômico cuja perda em favor da União ou 
do Estado for decretada serão inutilizados ou 
doados a museu criminal ou a entidade pública, 
se houver interesse na sua conservação.” (NR)

“Art. 8° O juiz determinará, na hipótese de 
existência de tratado ou convenção internacio-
nal e por solicitação de autoridade estrangeira

competente medidas assecuratórias so-
bre bens, direitos ou valores oriundos de crimes 
descritos no art. 1° praticados no estrangeiro.

§ 2° Na falta de tratado ou convenção, 
os bens, direitos ou valores privados sujeitos 
a medidas assecuratórias por solicitação de 
autoridade estrangeira competente ou os re-
cursos provenientes da sua alienação serão 
repartidos entre o Estado requerente e o Brasil, 
na proporção de metade, ressalvado o direito 
do lesado ou de terceiro de boa-fé.” (NR)

“CAPÍTULO V 
DAS PESSOAS SUJEITAS AO MECANISMO DE 

CONTROLE”

“Art. 9° Sujeitam-se às obrigações refe-
ridas nos arts. 10 e 11 as pessoas fisicas e 
jurídicas que tenham, em caráter permanente 
ou eventual, como atividade principal ou aces-
sória, cumulativamente ou não:

 ..............................................................
Parágrafo único.  ...................................
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I – as bolsas de valores, as bolsas de 
mercadorias ou futuros e os sistemas de ne-
gociação do mercado de balcão organizado;

 ..............................................................
X – as pessoas físicas ou jurídicas que 

exerçam atividades de promoção imobiliária 
ou compra e venda de imóveis;

 ..............................................................
XII – as pessoas fisicas ou jurídicas que 

comercializem bens de luxo ou de alto valor, 
intermedeiem a sua comercialização ou exer-
çam atividades que envolvam grande volume 
de recursos em espécie;

XIII – as juntas comerciais e os registros 
públicos;

XIV – as pessoas físicas ou jurídicas 
que prestem, mesmo que eventualmente, ser-
viços de assessoria, consultoria, contadoria, 
auditoria, aconselhamento ou assistência, de 
qualquer natureza, em operações:

a) de compra e venda de imóveis, es-
tabelecimentos comerciais ou industriais ou 
participações societárias de qualquer natureza;

b) de gestão de fundos, valores mobiliá-
rios ou outros ativos;

c) de abertura ou gestão de contas ban-
cárias, de poupança, investimento ou de va-
lores mobiliários;

d) de criação, exploração ou gestão de 
sociedades de qualquer natureza, fundações, 
fundos fiduciários ou estruturas análogas;

e) financeiras societárias ou imobiliá-
rias; e

f) de alienação ou aquisição de direitos 
sobre contratos relacionados a atividades des-
portivas ou artísticas profissionais;

XV – pessoas físicas ou jurídicas que 
atuem na promoção, intermediação, comer-
cialização, agenciamento ou negociação de 
direitos de transferência de atletas, artistas ou 
feiras, exposições ou eventos similares;

XVI – as empresas de transporte e guar-
da de valores;

XVII – as pessoas físicas ou jurídicas 
que comercializem bens de alto valor de ori-
gem rural ou animal ou intermedeiem a sua 
comercialização; e

XVIII – as dependências no exterior das 
entidades mencionadas neste artigo, por meio 
de sua matriz no Brasil, relativamente a resi-
dentes no País.” (NR)

“Art. 10.  ................................................
 ..............................................................

III – deverão adotar políticas, procedi-
mentos e controles internos, compatíveis com 
seu porte e volume de operações, que lhes 
permitam atender ao disposto neste artigo e 
no art. 11, na forma disciplinada pelos órgãos 
competentes;

IV – deverão cadastrar-se e manter seu 
cadastro atualizado no órgão regulador ou 
fiscalizador e, na falta deste, no Conselho de 
Controle de Atividades Financeiras (Coaf), 
na forma e condições por eles estabelecidas;

V – deverão atender às requisições for-
muladas pelo Coaf na periodicidade, forma e 
condições por ele estabelecidas, cabendo-lhe 
preservar, nos termos da lei, o sigilo das infor-
mações prestadas.

 ................................................. ....“(NR)
“Art. 11. 
II – deverão comunicar ao Coaf, abs-

tendo-se de dar ciência de tal ato a qualquer 
pessoa, inclusive àquela à qual se refira a 
informação, no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas, a proposta ou realização:

a) de todas as transações referidas no 
inciso II do art. 10, acompanhadas da identi-
ficação de que trata o inciso I do mencionado 
artigo; e

b) das operações referidas no inciso I;
III – deverão comunicar ao órgão regu-

lador ou fiscalizador da sua atividade ou, na 
sua falta, ao Coaf, na periodicidade, forma e 
condições por eles estabelecidas, a não ocor-
rência de propostas, transações ou operações 
passíveis de serem comunicadas nos termos 
do inciso II.

 ..............................................................
§ 3° O Coaf disponibilizará as comuni-

cações recebidas com base no inciso II do 
caput aos respectivos órgãos responsáveis 
pela regulação ou fiscalização das pessoas a 
que se refere o art. 9°.” (NR)

“Art. 12.  ................................................
 ..............................................................
II – multa pecuniária variável não superior:
a) ao dobro do valor da operação;
b) ao dobro do lucro real obtido ou que 

presumivelmente seria obtido pela realização 
da operação; ou

c) ao valor de R$ 20.000.000,00 (vinte 
milhões de reais);

 ..............................................................
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IV – cassação ou suspensão da autori-
zação para o exercício de atividade, operação 
ou funcionamento.

 ..............................................................
§ 2° A multa será aplicada sempre que as 

pessoas referidas no art. 9°, por culpa ou dolo:
 ..............................................................
II – não cumprirem o disposto nos incisos 

I a IV do art. 10;
III – deixarem de atender, no prazo esta-

belecido, a requisição formulada nos termos 
do inciso V do art. 10;

 .....................................................” (NR)
“Art. 16. O Coaf será composto por ser-

vidores públicos de reputação ilibada e reco-
nhecida competência, designados em ato do 
Ministro de Estado da Fazenda, dentre os inte-
grantes do quadro de pessoal efetivo do Ban-
co Central do Brasil, da Comissão de Valores 
Mobiliários, da Superintendência de Seguros 
Privados, da Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional, da Secretaria da Receita Federal do 
Brasil, da Agência Brasileira de Inteligência, do 
Ministério das Relações Exteriores, do Minis-
tério da Justiça, do Departamento de Polícia 
Federal, do Ministério da Previdência Social e 
da Controladoria-Geral da União, atendendo à 
indicação dos respectivos Ministros de Estado.

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

Art. 3° A Lei n° 9.613, de 1998, passa a vigorar 
acrescida dos arts. 4°-A, 4°-B e 11-A e dos arts. 17-A, 
17-B, 17-C, 17-D e 17-E, que compõem o Capitulo X 
– Disposições Gerais:

“Art. 4°-A. A alienação antecipada para 
preservação de valor de bens sob constrição 
será decretada pelo juiz, de oficio, a requeri-
mento do Ministério Público ou por solicitação 
da parte interessada, mediante petição autô-
noma, que será autuada em apartado e cujos 
autos terão tramitação em separado em rela-
ção ao processo principal.

§ 1° O requerimento de alienação deve-
rá conter a relação de todos os demais bens, 
com a descrição e a especificação de cada um 
deles, e informações sobre quem os detém e 
local onde se encontram.

§ 2° O juiz determinará a avaliação dos 
bens, nos autos apartados, e intimará o Mi-
nistério Público.

§ 3° Feita a avaliação e dirimidas even-
tuais divergências sobre o respectivo laudo, o 
juiz, por sentença, homologará o valor atribuído 

aos bens e determinará sejam alienados em 
leilão ou pregão, preferencialmente eletrônico, 
por valor não inferior a 75% (setenta e cinco 
por cento) da avaliação.

§ 4° Realizado o leilão, a quantia apurada 
será depositada em conta judicial remunerada, 
adotando-se a seguinte disciplina:

I – nos processos de competência da 
Justiça Federal e da Justiça do Distrito Federal:

a) os depósitos serão efetuados na Caixa 
Econômica Federal ou em instituição financeira 
pública, mediante documento adequado para 
essa finalidade;

b) os depósitos serão repassados pela 
Caixa Econômica Federal ou por outra insti-
tuição financeira pública para a Conta Única 
do Tesouro Nacional, independentemente de 
qualquer formalidade, no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas; e

c) os valores devolvidos pela Caixa Eco-
nômica Federal ou por instituição financeira 
pública serão debitados à Conta Única do Te-
souro Nacional, em subconta de restituição;

II – nos processos de competência da 
Justiça dos Estados:

a) os depósitos serão efetuados em ins-
tituição financeira designada em lei, preferen-
cialmente pública, de cada Estado ou, na sua 
ausência, em instituição financeira pública da 
União;

b) os depósitos serão repassados para 
a conta única de cada Estado, na forma da 
respectiva legislação.

§ 5° Mediante ordem da autoridade ju-
dicial, o valor do depósito, após o trânsito em 
julgado da sentença proferida na ação penal, 
será:

I – em caso de sentença condenatória, 
nos processos de competência da Justiça Fe-
deral e da Justiça do Distrito Federal, incorpo-
rado definitivamente ao patrimônio da União, 
e, nos processos de competência da Justiça 
Estadual, incorporado ao patrimônio do Esta-
do respectivo;

II – em caso de sentença absolutória ex-
tintiva de punibilidade, colocado à disposição 
do réu pela instituição financeira, acrescido da 
remuneração da conta judicial.

§ 6° A instituição financeira depositária 
manterá controle dos valores depositados ou 
devolvidos.

§ 7° Serão deduzidos da quantia apurada 
no leilão todos os tributos e multas incidentes 
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sobre o bem alienado, sem prejuízo de inicia-
tivas que, no âmbito da competência de cada 
ente da Federação, venham a desonerar bens 
sob constrição judicial daqueles ônus.

§ 8° Feito o depósito a que se refere o § 
4° deste artigo, os autos da alienação serão 
apensados aos do processo principal.

§ 9° Terão apenas efeito devolutivo os 
recursos interpostos contra as decisões pro-
feridas no curso do procedimento previsto 
neste artigo.

§ 10. Sobrevindo o trânsito em julgado 
de sentença penal condenatória, o juiz decre-
tará, em favor, conforme o caso, da União ou 
do Estado:

I – a perda dos valores depositados na 
conta remunerada e da fiança;

II – a perda dos bens não alienados an-
tecipadamente e daqueles aos quais não foi 
dada destinação prévia; e

III – a perda dos bens não reclamados 
no prazo de 90 (noventa) dias após o trânsito 
em julgado da sentença condenatória, ressal-
vado o direito de lesado ou terceiro de boa-fé.

§ 11. Os bens a que se referem os incisos 
II e III do § 10 deste artigo serão adjudicados 
ou levados a leilão, depositando-se o saldo na 
conta única do respectivo ente.

§ 12. O juiz determinará ao registro pú-
blico competente que emita documento de 
habilitação à circulação e utilização dos bens 
colocados sob o uso e custódia das entidades 
a que se refere o caput deste artigo.

§ 13. Os recursos decorrentes da alie-
nação antecipada de bens, direitos e valores 
oriundos do crime de tráfico ilícito de drogas 
e que tenham sido objeto de dissimulação e 
ocultação nos termos desta Lei permanecem 
submetidos à disciplina definida em lei espe-
cífica.”

“Art. 4°-B. A ordem de prisão de pes-
soas ou as medidas assecuratórias de bens, 
direitos ou valores poderão ser suspensas 
pelo juiz, ouvido o Ministério Público, quando 
a sua execução imediata puder comprometer 
as investigações.”

“Art. 11-A. As transferências internacio-
nais e os saques em espécie deverão ser pre-
viamente comunicados à instituição financeira, 
nos termos, limites, prazos e condições fixados 
pelo Banco Central do Brasil.”

“CAPÍTULO X 
DISPOSIÇÕES GERAIS”

“Art. 17-A. Aplicam-se, subsidiariamente, 
as disposições do Decreto-Lei n° 3.689, de 3 de 
outubro de 1941 (Código de Processo Penal), 
no que não forem incompatíveis com esta Lei.”

“Art. 17-B. A autoridade policial e o Ministério 
Público terão acesso, exclusivamente, aos dados 
cadastrais do investigado que informam qualificação 
pessoal, filiação e endereço, independentemente 
de autorização judicial, mantidos pela Justiça Elei-
toral, pelas empresas telefônicas, pelas instituições 
financeiras, pelos provedores de internet e pelas 
administradoras de cartão de crédito.”

“Art. 17-C. Os encaminhamentos das ins-
tituições financeiras e tributárias em resposta 
às ordens judiciais de quebra ou transferência 
de sigilo deverão ser, sempre que determinado, 
em meio informático, e apresentados em arqui-
vos que possibilitem a migração de informações 
para os autos do processo sem redigitação.”

“Art. 17-D. Em caso de indiciamento de 
servidor público, este será afastado, sem preju-
ízo de remuneração e demais direitos previstos 
em lei, até que o juiz competente autorize, em 
decisão fundamentada, o seu retorno.”

“Art. 17-E. A Secretaria da Receita Fede-
ral do Brasil conservará os dados fiscais dos 
contribuintes pelo prazo mínimo de 5 (cinco) 
anos, contado a partir do início do exercício 
seguinte ao da declaração de renda respectiva 
ou ao do pagamento do tributo.”

Art. 4° Revoga-se o art. 3° da Lei n° 9.613, de 3 
de março de 1998. 

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Em discussão a redação final. (Pausa.)

Encerrada a discussão.
Em votação.
Aprovada.
A matéria vai à sanção.
Uma bela matéria a que votamos hoje. Parabéns 

a todos os Senadores e Senadoras aqui presentes e 
parabéns ao Senador Valadares, que, quase há uma 
década, fez esse brilhante projeto, bem assim ao Se-
nador Pimentel, que ajudou a aprová-lo.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

Encerrada a Ordem do Dia.

São as seguintes as matérias não apre-
ciadas e transferidas para a próxima sessão 
deliberativa ordinária:
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4 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 63, DE 2011 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 63, de 2011, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Valdir Raupp, que altera a redação do art. 
3º da Emenda Constitucional nº 62, de 9 de 
dezembro de 2009, para ampliar o prazo de 
adesão ao regime especial de precatório até 
a data de 31 de dezembro de 2012.

Parecer sob nº 689, de 2011, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Demóstenes Torres, 
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ 
(Substitutivo), que oferece.

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 33, DE 2009

Terceira e última sessão de discussão, 
em segundo turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição nº 33, de 2009, tendo como 
primeiro signatário o Senador Antonio Carlos 
Valadares, que acrescenta o art. 220-A à Cons-
tituição Federal, para dispor sobre a exigência 

do diploma de curso superior de comunicação 
social, habilitação jornalismo, para o exercício 
da profissão de jornalista.

Parecer sob nº 1.354, de 2011, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador João Ribeiro, 
oferecendo a redação para o segundo turno.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Voltamos à lista de oradores.

Antes, porém, tem um requerimento.
Em aditamento ao Requerimento nº 226, de 

2011, que criou a Comissão Parlamentar de Inquérito 
destinada a investigar, no prazo de 120 dias, o tráfico 
nacional e internacional de pessoas no Brasil, suas 
causas, consequências, rotas e responsáveis, no pe-
ríodo de 2013 a 2011, compreendido na vigência da 
Convenção de Palermo, e aditado pelos Requerimen-
tos nºs 995, de 2011, e 163, de 2012, requeremos que 
seja prorrogado o seu prazo de funcionamento por 90 
dias, a partir de 30 de junho de 2012, e que sua previ-
são de gastos seja acrescida em R$100 mil.

A assinatura é de 29 Senadores.
O requerimento lido contém subscritores em 

número suficiente para a prorrogação solicitada, nos 
termos do art. 152 do Regimento Interno.

Será publicado para que produza os devidos 
efeitos.

É o seguinte o requerimento:
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A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela or-
dem, Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Pela lista dos oradores, teremos agora o Sena-
dor Alvaro Dias, o primeiro inscrito depois da Ordem 
do Dia. Depois, vamos retomar a lista.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Pela 
ordem, Srª Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Pois não, Senadora Ana Amélia.

Um momentinho, Senador.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem. 

Sem revisão da oradora.) – Srª Presidente, Srs. Se-
nadores, eu queria registrar um agradecimento muito 
especial, em meu nome e imagino que o faço também 
em nome do Senador Paulo Bauer, porque fomos os 
autores de um projeto de decreto legislativo aprovado, 
com o nº 277, que restitui um crédito de PIS/Cofins às 
agroindústrias, que hoje vivem, em muitos setores, 
muitas dificuldades.

Então, eu queria agradecer o Plenário e a Pre-
sidência de V. Exª pela aprovação desse Projeto de 
Decreto Legislativo nº 277, cuja relatoria ficou nas 
competentes mãos ou na voz competente do Senador 
Blairo Maggi, que foi o Relator ad hoc dessa matéria.

Muito obrigada, Srª Presidente.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT - PI) – Srª 

Presidente, pela ordem, só para pedir a minha inscri-
ção pela Liderança do PT.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Eu inscreverei V. Exª.

Estão inscritos os Senadores Alvaro Dias, Blai-
ro Maggi, Jayme Campos, Inácio Arruda e Wellington 
Dias, todos pelas Lideranças respectivas.

Vamos retomar a lista de oradores com o Sena-
dor José Pimentel...

Não; Ivo Cassol, que ficou faltando... Não; ele 
não estava também.

Então, vamos começar a lista toda de novo. E o 
primeiro é o Senador José Pimentel.

Concedo a palavra, então, ao Senador Alvaro 
Dias, que já está instalado.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Mar-
ta Suplicy, Srªs e Srs. Senadores, no último final de 
semana, visitando o Paraná, fui abordado inúmeras 
vezes, por professores e estudantes das universida-
des federais.

Oitenta por cento das universidades federais es-
tão paradas. Mais de um milhão de alunos estão sem 
aulas. O Ministério da Educação diz que está longe 
de um acordo. A indagação de todos: por quê? Por-
que as condições para que os alunos tenham aulas 

são péssimas. Não há infraestrutura e os laboratórios 
estão abandonados. O Governo sucateou as univer-
sidades federais, e isso não é de hoje; é o resultado 
da gestão de Fernando Haddad à frente do Ministério 
da Educação e Cultura. Ele terá muito a explicar, até 
porque deixou o Governo para disputar uma eleição. E 
é evidente que, no campo eleitoral, o questionamento 
é mais veemente.

Durante o tempo em que foi Ministro, não hou-
ve planejamento, planos eleitoreiros sobraram. Muito 
marketing e pouco resultado.

O Ministro Haddad fez universidades de papel. 
Em Guarulhos, inaugurou universidades sem salas 
de aula. Os alunos não têm onde estudar. A falta de 
infraestrutura é tal que parte dos 3.000 alunos são 
obrigados a assistir às aulas numa escola municipal, 
que é vizinha ao que deveria ser o campus da uni-
versidade. Um edifício novo, prometido desde 2007, 
nunca saiu do papel.

Há milhares de livros encaixotados, porque não 
construíram bibliotecas.

Em Santos, uma sala foi interditada em abril por-
que foi parcialmente destruída pela chuva.

Em Minas Gerais, o campus avançado da Uni-
versidade Federal do Vale do Jequitinhonha, também 
criada em 2007, só tem um quinto de suas instalações 
construídas. 

Na Universidade Federal do ABC, os problemas 
de gestão e logística desestimularam os alunos. Em 
2009, a instituição registrou uma taxa de evasão de 
42%, uma das mais altas no País. 

O problema está presente em todas as regiões do 
Brasil e atinge principalmente os cursos que foram cria-
dos nos últimos anos pelo Ministro Fernando Haddad. 

Os professores reclamam dos salários baixíssi-
mos e os alunos reclamam da falta de infraestrutura. 
Eles não conseguem estudar. 

Vejam, vamos dar um exemplo de salário. Aqui, 
na Universidade de Brasília, um professor com carga 
horária de vinte horas recebe R$1.536,46; um profes-
sor em início de carreira no ensino municipal de São 
Paulo recebe R$2.600,00. 

O desempenho do Ministério da Educação e Cul-
tura foi claudicante nesses últimos anos.

Em 2010, formaram-se 178.407, nas universida-
des federais, 24 mil a menos que em 2004. 

Srª Presidente, a falência das universidades fe-
derais é obra do atual Governo e do Ministro Haddad. 
A maior desgraça foi a criação de um projeto feito sem 
planejamento, que está destruindo as federais, o Reu-
ni. É a prova de que o Ministro foi mal no Ministério. 

À frente do MEC, Haddad já tinha atrapalhado a 
vida de milhões de jovens que queriam entrar na uni-
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versidade, quando foi responsável por todos os pro-
blemas do Enem. Agora, está prejudicando o pessoal 
que conseguiu entrar na universidade, porque deixou 
uma herança maldita na administração péssima que 
desenvolveu.

À frente do MEC, o Ministro foi claudicante. Terá 
que dar explicações sobre tudo, sobre o planejamento 
do Reuni, que é ainda pior que o planejamento do Enem. 

Quando o Ministro esteve aqui para ser ouvido na 
Comissão de Educação do Senado Federal, fizemos 
questionamentos relativamente à expansão do ensi-
no universitário no País. Porque a propaganda oficial 
em torno do mote maior expansão das universidades 
federais da história, alardeado no governo Lula, foi 
amplificada durante a campanha eleitoral que elegeu 
Dilma Roussef.

Das 14 novas universidades anunciadas na cam-
panha eleitoral, apenas quatro eram efetivamente novas. 
A maioria das chamadas novas universidades nasceu 
de meros rearranjos de instituições, marcados por des-
membramentos e fusões. Eram polos de universidades 
já existentes que ganharam reitoria própria.

A espetaculosa “expansão” foi amplamente propa-
gandeada na campanha eleitoral da Presidente Dilma 
Rousseff e integrou igualmente o último pronunciamento 
à Nação do Presidente Lula.

Uma análise dos números mostra que a políti-
ca eleitoral ditou os rumos da educação superior nos 
últimos tempos. Das 88 mil vagas criadas ao longo 
dos oito anos do governo do Presidente Lula, 46 mil 
foram abertas em 2009 – um ano antes das eleições 
presidenciais.

A falta de planejamento e a improvisação pau-
taram essa iniciativa que atendeu às exigências polí-
tico-eleitorais da hora. Vejamos alguns exemplos. Já 
citamos exemplos do Estado de São Paulo:

O terreno comprado em 2008 pelo Ministério da 
Educação para abrigar o campus da universidade fe-
deral em Osasco, quase três anos depois, estava em 
completo abandonado. A placa que anunciava as ins-
talações está caída no matagal, ao lado de um local 
que virou despejo de lixo. Como declarou o reitor da 
Unifesp, Wafter Albertoni, “a abertura do campus de 
Osasco tem origem em uma demanda política”.

No litoral do Rio de Janeiro, alunos assistem a 
aulas em contêineres. No Pará, a Ufopa, criada a partir 
da fusão de um polo da Universidade Federal do Pará 
com a Federal Rural da Amazónia, sem estrutura para 
os cursos novos, 1.200 alunos assistem às aulas num 
espaço de eventos de um hotel de Santarém.

Eu estou repetindo o que coloquei ao Ministro 
Haddad quando esteve na Comissão de Educação 
do Senado Federal.

No interior do Estado, as aulas eram ministradas 
em escolas municipais.

A propósito, relembro que, à época, a Senadora 
Marinor Brito destacava que o cenário era ainda mais 
desolador do que aquele que desenhava eu diante do 
Ministro Fernando Haddad.

Essa mesma “solução logística” foi adotada pela 
Unifesp de Guarulhos, onde alunos de 6 a 11 anos 
vão dividir um Centro de Educação Unificado com 
universitários.

Os espaços improvisados comprometem nota-
damente os cursos que necessitam de laboratórios. 
O cenário é de laboratórios sem equipamento, em 
lugares improvisados e com professores voluntários.

As disfunções estão presentes igualmente, no 
“novo” campus da Universidade Federal do Espírito 
Santo, em São Matheus. Estudantes de farmácia não 
têm laboratório de farmacologia nem farmácia-escola. 
Os “aulões” nesta instituição (várias turmas assistem 
à mesma aula para “aproveitar” o professor) são cada 
vez mais comuns.

Esse é o relatório que apresentei ao Ministro. 
Não me lembro da data da sua presença no Senado 
Federal, mas já há alguns meses. Não sabemos se 
houve alteração desse cenário. Pelo visto, alterações 
não houve, porque há greve. As universidades estão 
paralisadas.

A síntese dessa expansão, propagandeada com 
alarde pelo Governo, é a seguinte: os novos cursos es-
tão funcionando com laboratórios sem equipamento, em 
lugares improvisados e com professores voluntários.

A ausência de planejamento conjugada à pressa 
eleitoral em expandir o ensino superior comprometeu 
a formação de milhares de alunos.

Eu gostaria também de trazer o depoimento de 
especialistas.

O Professor Simon Schwartzman, cientista polí-Simon Schwartzman, cientista polí-
tico pesquisador, especializado em educação e mer-
cado do trabalho do Instituto de Estudos do Trabalho 
e Sociedade, diz:

De nada adianta criar uma universidade 
por decreto e, depois, começar a preencher 
os cargos sem planejamento. Qual é a lógica 
desses investimentos? 

O que mais vemos nas federais é a ex-
pansão das carreiras tradicionais. Não há li-
gação entre a ampliação e os estudos sobre 
demanda profissional.

Segundo o professor, os cursos novos deveriam 
ter sido planejados de acordo com a necessidade de 
profissionais das regiões do País.
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Roberto Leher, especialista em ensino superior 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro, disse o 
seguinte:

As consequências da falta de planeja-
mento podem aparecer no futuro. Uma delas 
está relacionada aos futuros formandos dos 
novos cursos: alguns com deficiência de for-
mação, outros com especialização em áreas 
para as quais não há demanda no mercado 
de trabalho.

Eu estou trazendo de volta essa dissertação feita 
diante do Ministro Haddad exatamente para concluir 
que a greve se justifica, que é essa a razão da greve, 
que não é apenas uma questão salarial, como me referi, 
com salários insignificantes como esses anunciados 
em Brasília – 20 horas de carga horária, R$1.536,00. 
Salários insignificantes para professores em universi-
dades importantes, como é a Universidade de Brasília. 
Mas a questão não é só salarial. É de organização, é 
de administração, é de descaso, é de abandono, é de 
incompetência.

Eu creio que não só os paulistanos, mas os bra-
sileiros devem avaliar esse desempenho. Se a edu-
cação é fundamental para o desenvolvimento de um 
País, nós estamos caminhando de forma claudicante 
ao admitirmos um gerenciamento tão incapaz para um 
setor tão essencial.

Eu concedo ao Senador Wellington Dias, com 
prazer, o aparte que solicita.

O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Eu agra-
deço a V. Exª. Senador Alvaro Dias, com todo respeito 
que tenho por V. Exª, permita-me dizer que eu compre-
endo a primeira parte da fala de V. Exª, como Líder do 
PSDB. Mas me permita dizer-lhe: contra fatos não há 
argumentos. É inegável o que tivemos de avanço nesta 
área da educação, seja ela no ensino básico, seja no 
ensino médio profissionalizante, com a expansão, seja 
no ensino superior. E coloco o do meu Estado: quem vai 
negar à Universidade Federal do Piauí, em Teresina, a 
sua expansão? O instituto federal, a Universidade Fe-
deral em Parnaíba; o instituto federal, a Universidade 
Federal em Picos, que estava quase caminhando para 
um fechamento, estruturada; a Universidade em Bom 
Jesus, com cursos que não havia naquela região, ca-
sado com o potencial de investimento; a presença em 
Corrente, a presença em Piripiri e em vários outros lu-
gares. Cito o meu Estado, para dizer estruturada, equi-
pada, com profissionais. Reconheço que precisamos 
avançar sim em relação aos servidores e aqui tenho 
cobrado do Governo Federal as condições para que 
tenhamos solução para essa greve. É uma greve que, 
com certeza, traz graves problemas, mas é inegável, 

permita-me dizer, o papel do governo do Presidente 
Lula, do Governo da Presidente Dilma, e não posso 
deixar de destacar o papel do Ministro Fernando Ha-
ddad nesse trabalho, na evolução que tivemos na edu-
cação. Permita-me apenas fazer este contraditório e 
afirmar citando o meu Estado como um exemplo que 
vivencio no dia a dia. Muito obrigado.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Obri-
gado a V. Exª, Senador Wellington Dias, mas estamos 
acostumados a ver um governo bom de anúncios, es-
petaculoso na promoção e lamentavelmente péssimo 
em matéria de execução.

Este é o quadro. Segundo o Sindicato Nacional 
dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, a 
greve das instituições federais atinge 46 universidades 
federais e mais duas instituições de ensino tecnológico. 
A greve já dura mais de 15 dias. 

Nós ouvimos governistas afirmarem que avanços 
ocorreram, mas os números mostram outra realidade. 
Eu disse há pouco que em 2010 foram 178.407 forman-
dos nas universidades; 24 mil a menos do que em 2004.

Portanto, essa alardeada expansão é teórica. É 
uma expansão no discurso. Infelizmente...

Obviamente, não é o caso do Senador Wellington 
Dias, que mostra a realidade pontual no seu Estado, 
e eu não posso contestar isso porque não conheço.

Eu analiso, de forma abrangente, a situação do 
ensino superior no País, e a constatação é que nós 
tivemos, nesses anos, retrocesso.

O que ocorre é que se utilizam demais da mentira 
como arma para sustentar eficiência. É evidente que 
o tempo, como alguém já dizia, é o senhor da razão. 

Lastimavelmente, os resultados acontecem, apa-
recem e se constituem numa resposta veemente à 
mentira alardeada em busca de dividendos eleitorais. 
Não há como afirmar que o País avançou em matéria 
de educação. Essa não é a nossa realidade. Não é 
essa a nossa realidade no ensino fundamental e mui-
to menos é essa nossa realidade no ensino superior. 
Como pode ser essa a realidade, se um professor em 
Brasília, a Capital do País, na histórica Universidade 
de Brasília, recebe R$1.536,46, com uma carga ho-
rária de 20 horas? 

Esse exemplo demonstra que os propalados 
avanços, na realidade, não aconteceram. Sem dúvida, 
não há como não convocar o Ministro, ou o ex-Ministro, 
Fernando Haddad à responsabilidade, já que ele foi 
o responsável pela gestão da educação no País nos 
últimos anos.

Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, a 
Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Sérgio Souza.
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O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB/
PR) – Na ordem de oradores inscritos está primeiro o 
Senador Pimentel, depois o Senador Antonio Russo, 
o Senador Wellington Dias, o Senador Pedro Taques...

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Sr. 
Presidente, pela ordem aí.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Pela ordem, Senador Jayme Campos.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela 
ordem.) – Diante da lista de oradores inscritos, como 
não há, imagino que irei aqui falar pela Liderança, 
como um inscrito. Eu estou na Liderança da Minoria 
aqui no Senado.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Senador Jayme, falou agora o Senador Alvaro 
pela Liderança, agora fala um dos oradores inscritos 
presentes e, na sequência, um Líder. Então, na sequên-
cia aqui, o Senador Cícero é o próximo orador inscrito.

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB. Fora 
do microfone.) Serei rápido, Sr. Presidente.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Sr. 
Presidente, após a fala do Senador Cícero Lucena, aí 
virá pela Liderança, não é isso?

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Não, Senador Cícero como orador inscrito.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Perfeito. Após ele será...

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Aí V. Exª... Deixa eu ver... Pela ordem, se o 
Senador Blairo não estiver presente, V. Exª, Senador 
Jayme Campos, como Líder.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – V. Exª, Senador Cícero, tem o tempo regimental.

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Muito obrigado, Presidente.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho aqui 
registrar a semana do meio ambiente, ao tempo em 
que renovo o convite em nome da Globe Internacional 
– fórum de legisladores sobre o clima – que tenho a 
satisfação de presidir no Brasil, para a realização da 
Primeira Cúpula Mundial de Legisladores, que será 
realizada de 15 a 17 de junho, antecedendo a Con-
ferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável, a Rio+20.

À medida que vamos nos aproximando da rea-
lização da Rio+20, aumenta o destaque e o espaço 
dado pelos meios de comunicação a esse evento. A 
denominação advém justamente do fato de estar sendo 
concretizada 20 anos após a Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (UN-
CED), que foi realizada no Rio de Janeiro em 1992.

Em função da importância e da possível reper-
cussão da Rio+20, não poderia ficar omissa a Globe 
International, que é uma organização mundial que 
discute ações legislativas relacionadas à questão am-
biental e às mudanças climáticas. 

Ainda em novembro de 2011, foi selada uma 
parceria entre a Frente Parlamentar Ambientalista e a 
Globe International. Cabe aqui destacar que a função 
da Globe International é analisar cientificamente as 
informações relacionadas à questão ambiental e pro-
mover a troca de informações entre parlamentares de 
todo o mundo.

No encontro em que foi estabelecida a parceria, 
surgiu a expectativa de que os parlamentares possam 
se reunir a cada dois anos, a partir da Rio+20, para 
realizar uma análise conjuntural das ações efetivadas 
na área do meio ambiente e seus resultados, palpá-
veis ou potenciais.

Porém, este encontro foi organizado com uma fi-
nalidade específica: o lançamento do Programa Brasil 
da Iniciativa de Florestas articulada pela Organização 
Global de Legisladores.

A Iniciativa de Florestas dos Legisladores ligados 
à Globe é destinada à conservação da área florestal 
em todas as regiões do planeta onde ela não se de-
gradou totalmente. 

Muito de fala sobre desenvolvimento sustentável, 
mas para se chegar ao desenvolvimento sustentável, é 
necessário estar ciente de que ele só se concretizará 
se beneficiar a todos. 

Se não houver políticas públicas que assegurem a 
sobrevivência dos menos favorecidos, eles certamente 
se valerão dos recursos que a natureza oferece.

Daí, a importância da participação dos legislado-
res em cada um dos países, na busca do desenvolvi-
mento da governança florestal no que diz respeito à 
execução financeira, prestação de contas e coordena-
ção de políticas específicas para esse tema.

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, a Primeira 
Cúpula Mundial de Legisladores, que será realizada 
como um evento integrante da Rio+20, tem tudo para 
ser um dos mais importantes eventos entre os que ocor-
rerão no período. Isto porque os legisladores, acostu-
mados que estão em pensar e estabelecer normas de 
interesse geral em seus países, certamente definirão 
propostas que podem auxiliar em muito os debates do 
evento realizado pela ONU.

Não podemos esquecer que para concretizar 
qualquer acordo nas reuniões promovidas pela ONU, 
é necessário que haja consenso. E isso não basta! As 
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decisões emanadas ainda precisam ser confirmadas 
pelos parlamentos dos Estados signatários.

Daí a importância de que as decisões da Rio+20 
sejam convergentes com as propostas surgidas na Pri-
meira Cúpula Mundial de Legisladores. Dessa forma, 
as medidas sugeridas no encontro da ONU terão sua 
implementação amplamente facilitada e com tendên-
cia a uma aprovação mais tranquila nos países que 
aderirem aos acordos efetivados.

Já está confirmada a presença de mais de 38 pre-
sidentes de parlamentos, bem como representantes de 
mais de 80 países, num total de quase 300 parlamen-
tares que estarão debatendo, trocando experiências 

e construindo propostas que possam ser adaptadas 
à autonomia e condições de cada um desses países.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado e que Deus proteja a todos.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 

– PR) – Obrigado, Senador Cícero.
A Presidência informa que recebeu a Mensa-

gem nº 41, de 2012, (nº 231, de 2012, na origem), 
da Senhora Presidente da República, submetendo à 
apreciação do Senado Federal a indicação do Sr. Luiz 
Edson Feltrim para exercer o cargo de Diretor do Ban-
co Central do Brasil.

É a seguinte a Mensagem:
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O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – A matéria vai à Comissão de Assuntos Eco-
nômicos.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Agora concederemos a palavra a um Líder. Não 
estando presente o Senador Blairo Maggi, convido o 
Senador Jayme Campos para falar pela Liderança do 
Democratas no prazo regimental.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras 
e Srs. Senadores, serei breve, não vou ocupar nem o 
tempo regimental.

Graças à curta memória do cidadão brasileiro, 
as mais convictas promessas pomposamente formu-
ladas na avidez das urnas vão-se desmanchando sem 
a menor cerimônia.

Os solenes compromissos eleitorais que no calor 
da campanha se apresentavam como juras de fidelida-

de eterna hoje tripudiam sobre a ingenuidade de um 
eleitor cada vez mais impotente.

Iludido por inverdades bem maquiadas e improvi-
sações que se fantasiam de programas bem-sucedidos, 
o brasileiro comum, incapaz do exercício crítico de sua 
cidadania, acostuma-se a ver fluir ralo abaixo seus di-
reitos básicos de dignidade, contentando-se com miga-
lhas, e assistindo, passivamente, à colossal e intrépida 
espoliação da riqueza nacional; riqueza que é de todos 
nós, riqueza que passa inescrupulosamente às mãos 
do crime organizado num processo de corrupção que 
cresce de forma avassaladora e institucionalizada, sem 
o menor receio ou pudor.

O resultado dessa perversa cultura se demonstra, 
evidentemente, pelos constantes rombos das contas 
públicas, pelo calamitoso descumprimento das obriga-
ções estatais na prestação de serviços rudimentares, 
de educação, saúde, segurança, pela insaciável prolife-
ração de impostos, pela bomba-relógio da Previdência 
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Social, pela indecente tolerância do meio político para 
com os alarmantes níveis de corrupção.

Muito embora, Sr. Presidente, todas essas evi-
dências sejam comprovadas e medidas por meio de 
indicadores econômicos, existe um índice que acaba 
por consolidar e sintetizar sua ordem de grandeza. Mun-
dialmente reconhecida a dimensão dessa grandeza, 
costuma expressar-se como índice de crescimento o 
Produto Interno Bruto.

É exatamente sobre o nosso índice de crescimen-
to ou, melhor dizendo, sobre o nosso ínfimo índice de 
crescimento que gostaria de falar mais particularmente.

Durante os últimos meses, vem se tornando inde-
fensável a posição assumida por nossas autoridades 
econômicas sobre a política de desenvolvimento, mais 
especificamente quanto às nossas metas de cresci-
mento. A verdade é que nosso País vem patinando. O 
Governo vem colocando a culpa mais e mais na crise 
internacional. E a cada movimento frustrado inventa um 
número novo para projetar, na vã tentativa de encobrir 
o pífio desempenho da nossa economia.

Prova disso, Sr. Presidente, é que, conforme o 
IBGE, a economia brasileira avançou apenas 0,2% no 
primeiro trimestre deste ano, ou seja, está abaixo da 
mediocridade. Até as previsões mais sombrias variam 
de 0,3% a 0,7%.

A leitura dos principais veículos especializados 
nesse tipo de análise nos dá conta de que tivemos o 
pior desempenho do mundo, fora a Europa. “Na com-
paração do primeiro trimestre de 2011, o Brasil foi o 
mais fraco dos Brics. A alta do PIB, Senador Armando 
Monteiro, de 0,8% no primeiro trimestre, em relação a 
igual período de 2011, ficou atrás da China (8,1%),Índia 
(5,3%), Rússia, (4,9%) e África do Sul (2,1%)”.

“Mesmo com a crise, alguns países desenvolvidos 
cresceram mais do que o Brasil. A Alemanha avançou 
0,5% no primeiro trimestre, ante o período imedia-
tamente anterior, deixando o crescimento da União 
Europeia em zero. Os Estados Unidos cresceram no 
mesmo ritmo (0,5%) e o PIB do Japão avançou 1%.”

Lembremo-nos de que este é quinto trimestre 
seguido de expansão econômica inferior a 1% e de 
que isso não ocorria desde a década de 90! E não é 
só o PIB. A taxa de investimento caiu de 19,5% para 
18,7%, sendo que a meta anunciada pelo Governo 
era chegarmos a 25%, para que não ficássemos tão 
reféns das exportações.

Consoante matéria publicada no jornal O Estado 
de S.Paulo, o PIB agropecuário do primeiro trimestre 
deste ano caiu 8,5%, em relação a igual período de 
2011 e desacelerou 7,3%, em comparação ao quarto 
trimestre de 2011. Foi o maior recuo em 15 anos, Sr. 
Presidente.

Segundo dados do BNDES, o País deve ter R$579 
bilhões em investimentos em oito setores industriais, 
entre 2012 e 2015 - valor é 6% menor que os R$614 
bilhões estimados no ano passado para o período de 
2011 a 2014. A queda será de R$35 bilhões.

A questão é que agora não podemos apelar para 
um crescimento baseado em políticas para aquecer a 
economia e estimular o consumo. Estamos com nos-
sa população altamente endividada e não dá mais 
para expandir o crédito. . O fato é que o elevado nível 
do nosso consumo aliado às carências estruturais de 
oferta industrial e meios inadequados de escoamen-
to da produção, por exemplo, leva-nos a uma sinuca 
que nem a redução das taxas de juros pode contornar.

O momento é bem delicado, Sr. Presidente, mes-
mo esquecendo as patologias, promessas não cumpri-
das de campanha, mesmo esquecendo as metas vitais 
e revistas manipuladas, artificialmente fabricadas e 
ainda assim não atingidas. Mesmo apesar de tudo isso, 
agora chegou a hora da verdade, a hora de, realmente, 
apostarmos na tão propalada capacidade de gestão 
da nossa Presidenta da República, Dilma Rousseff.

Para tanto, os olhos atentos do eleitorado, que 
começa a despertar para o óbvio, haverão de se vol-
tar, como os nossos da classe política consciente e 
preocupada com o futuro, para uma solução que tire 
a economia do Brasil dessa inconsequente rota rumo 
a um colapso ainda maior.

Portanto, Sr. Presidente, estou muito preocupado. 
Imagino que todos nós que temos um pouco de conhe-
cimento da economia teremos que estar preocupados 
diante dos fatos, dos acontecimentos e daquilo que 
nós estamos vendo todos os dias sendo, naturalmen-
te, não só relatado pelos grandes economistas como 
pela própria imprensa nacional.

Concedo um aparte, com muita honra, ao Sena-
dor Armando Monteiro.

O Sr. Armando Monteiro (Bloco/PTB – PE) – 
Meu caro Senador Jayme Campos, eu me congratulo 
com V. Exª pelo seu oportuno pronunciamento, que 
contém uma análise do quadro da economia brasileira, 
sobretudo nesse momento que, sem nenhuma dúvida, 
registra uma desaceleração, ou seja, há vários trimes-
tres, a economia brasileira vem perdendo impulso. V. 
Exª é muito feliz quando localiza grande parte desse 
problema na questão crucial, que é o investimento. O 
Brasil vem se notabilizando por uma capacidade ex-
traordinária de usar um amplo arsenal para estimular 
o consumo. No entanto, o investimento, que é o outro 
lado da moeda... quando não há um crescimento que 
equilibre investimento e consumo, nós vamos criando, 
por assim dizer, um desequilíbrio potencial, com risco 
de pressões inflacionárias, de uma série de problemas. 
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Creio que V. Exª fere o ponto mais importante que é 
este: o Brasil tem uma baixa taxa de investimento. Por 
quê? Porque nós temos, estruturalmente, condições 
hoje difíceis na medida em que temos uma elevadís-
sima carga tributária, que compromete a capacidade 
de investimento do setor privado, e, do lado do setor 
público, o elevado gasto público subtrai recursos que 
deveriam ser aplicados na infraestrutura do País, inves-
timentos que poderiam, efetivamente, ter um caráter 
reprodutivo. Então, com isso, o Brasil fica condenado 
a crescer pouco. E essas medidas que vinham sendo 
adotadas para estimular o consumo começam a re-
velar que se esgotam, porque temos, a essa altura, 
certo endividamento das famílias – o crédito que se 
expandiu muito já não pode se expandir da forma que 
aconteceu nos últimos anos. Então, eu acho o pronun-
ciamento de V. Exª é muito oportuno, é lúcido porque 
aponta realmente as causas estruturais do problema, 
mas eu acho, e tenho que ser justo nesse ponto, que 
o Governo de Presidente Dilma não está inerte, tem 
procurado adotar medidas para reestimular a economia. 
E, nesse momento, me parece importante considerar 
duas questões: o Brasil está entrando num período em 
que os juros e o câmbio já não estão tão desalinhados 
como estavam há algum tempo atrás, ou seja, a taxa de 
juro começa a cair de forma firme e o câmbio começa 
a se desvalorizar, o que significa dizer que o setor ex-
portador começa a ganhar a fôlego com uma taxa de 
câmbio muito mais realista. Então, eu me congratulo 
com V. Exª, compartilho com as preocupações trazidas 
pelo seu pronunciamento e quero dizer que esta Casa 
tem que, firmemente, considerar sempre uma agenda 
importante para o País, que é uma agenda que tem que 
atacar essas questões estruturais que V. Exª em muito 
boa hora traz ao debate. Eu me congratulo com V. Exª 

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Agradeço a V. Exª Senador Armando Monteiro. O seu 
aparte enriquece a minha fala na tarde de hoje.

V. Exª foi perfeito nas observações, notadamente 
pelo fato de que temos que compatibilizar o consumo 
e os investimentos, mas o que me causa estranheza 
até certo ponto, Senador Armando, é que, há poucos 
dias, aqui já esteve em discussão a criação de mais 
60 ou 70 mil cargos, novas vagas. O Governo está 
chegando ao ponto da exaustão no que diz respeito 
a investimentos.

Se o Governo não investir de fato, teremos sérias 
dificuldades. Tive uma notícia muito boa do Senador 
Wellington Dias, numa conversa que tivemos há poucos 
minutos. O Senador Wellington Dias deu a boa notícia 
de que a Presidente Dilma está preparando um gran-
de programa de investimentos, sobretudo na questão 
de projetos. O Brasil, lamentavelmente, tem poucos 

projetos na prateleira. Feito isso, se a Presidenta de 
fato determinar os órgãos competentes para fazer os 
projetos executivos e lançar as obras tão necessárias, 
acho que o Brasil poderá, uma vez mais, sobrepor-se 
àquilo que está anunciado, que é uma grande crise na 
economia brasileira.

De qualquer maneira, concluindo a minha fala, 
Sr. Presidente, estou apostando que possamos ter 
naturalmente um novo encaminhamento nas nossas 
políticas públicas. O Governo tem que reduzir a carga 
tributária. Já conseguiu um grande passo, que foi a 
redução dos juros no enfrentamento com os bancos 
privados, o que já deu bons resultados, já melhorou o 
câmbio, permitindo que a nossa exportação, que la-
mentavelmente tinha dificuldade pelo baixo nível entre 
o real e o dólar, chegasse a um ponto de equilíbrio.

Todavia, nunca perdemos de vista o investimento 
que se faz principalmente na questão da logística de 
um transporte mais barato. Podemos acabar reduzindo 
a carga tributária, que deve ser discutida urgentemente 
para que a nossa economia ganhe um novo fôlego, e 
certamente poderemos atingir os nossos objetivos de 
fazer uma economia forte, mas, acima de tudo, uma 
economia que tenha solidez para não ficarmos fazendo 
todos os dias aqueles arranjos, buscando soluções que 
não sejam permanentes, soluções momentâneas. Isso 
não vai resolver, com certeza, as nossas problemáti-
cas, o que, lamentavelmente, traz sérios transtornos, 
principalmente na questão da geração de emprego 
e renda para o povo brasileiro, em especial a classe 
trabalhadora.

Concedo um aparte ao Senador Wellington Dias.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Bem 

rapidamente, meu querido Senador Jayme Campos, 
quero apenas dizer que tivemos um diálogo com a Mi-
nistra Miriam Belchior exatamente nessa linha que V. 
Exª traz. Acho que é uma preocupação para que tenha-
mos o poder público como a grande âncora puxando o 
crescimento. Essa, aliás, foi a receita que nos permitiu 
impulsionar o Brasil na última década. E ela lembrou 
que, no ano passado, em razão de vários problemas 
em diversas obras – que partiam do projeto básico para 
o projeto executivo – a Presidente Dilma tomou uma 
decisão que, do ponto de vista técnico, é até correta, 
de exigir o projeto executivo antes de dar início à obra. 
Qual é o problema? V. Exª, que foi governador, sabe da 
dificuldade, a incapacidade que ainda temos no Brasil 
de ter projetos executivos para tantas obras. Resulta-
do: isso terminou reduzindo o ritmo que tínhamos em 
várias obras, inclusive do PAC, principalmente nessa 
área de transportes. Qual é o lado bom? O lado bom é 
que agora começam a chegar os projetos executivos. 
O segundo semestre tende a ter um ritmo mais acele-
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rado e, no próximo ano, a previsão é de que tenhamos 
já a plena normalidade. Esperam-se menos problemas 
nas obras que se iniciarem. É esse o ponto principal. 
Mas eu queria aqui parabenizar V. Exª por trazer esse 
tema importante para o Brasil.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Agradeço a V. Exª, Senador Wellington. A notícia que 
nos traz é alvissareira para toda a população brasileira, 
diante, sobretudo, da preocupação que temos. 

Mas, nesse caso, tenho a sensação de que é o 
caminho correto. Temos projetos, de fato, todos con-
cluídos para fazer a licitação. Não licitar com projetos 
básicos e, amanhã ou depois, trazer sobretudo aquela 
desconfiança de que os projetos não retratam os va-
lores praticados, o que, muitas vezes, obriga a fazer 
licitação pública. De fato, V. Exª traz uma notícia boa 
para mim e para o povo brasileiro. E espero, de fato, 
recuperarmos o programa no todo para que as obras, 
com certeza, possam não só gerar mais empregos, 
aquecer a economia, mas principalmente melhorar as 
nossas ferrovias, as nossas hidrovias e, principalmen-
te, as rodovias do nosso País.

Obrigado pelo aparte.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 

– PR) – Obrigado, Senador Jayme Campos.
Há sobre a mesa alguns Requerimentos a serem 

lidos e submetidos ao crivo do Plenário.
Em votação, o Requerimento nº 516, de 2012, 

do Senador Rodrigo Rollemberg, que requer licença 
para ausentar-se dos trabalhos da Casa, para parti-
cipar como integrante da Comissão Externa, para re-
presentar o Senado na Conferência da ONU, Rio+20, 
no período de 12 a 23 de junho de 2012, na cidade 
do Rio de Janeiro.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 

– PR) – Em votação, Requerimento nº 517, de 2012, 
da Senadora Vanessa Grazziotin, que requer licença 
para ausentar-se dos trabalhos da Casa, para parti-
cipar como integrante da Comissão Externa, para re-
presentar o Senado na Conferência da ONU, Rio+20, 

no período de 19 a 23 de junho de 2012, na cidade 
do Rio de Janeiro.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 

– PR) – Em votação, Requerimento nº 518, de 2012, 
do Senador Blairo Maggi, que requer licença para au-
sentar-se dos trabalhos da Casa, para participar como 
integrante da Comissão Externa, para representar o 
Senado na Conferência da ONU, Rio+20, no período de 
18 a 22 de junho de 2012, na cidade do Rio de Janeiro.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 

– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 

– PR) – Pela ordem, Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) – 

Sr. Presidente, peço para que V. Exª me inscreva pela 
Liderança do Partido Socialismo e Liberdade.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – V. Exª será atendido, Senador Randolfe.

Passo a Presidência ao Senador Eduardo Lopes.
Senador Eduardo.

O Sr. Sérgio Souza deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Eduardo 
Lopes.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Lopes. Bloco/PRB 
– RJ) – Antes de passar a palavra ao Senador Sérgio, 
há uma leitura sobre a mesa.

OFÍCIO Nº S/9, DE 2012.
Sr. Presidente, informo a V. Exª que, na sessão 

plenária realizada nesta data, o Ministro Francisco 
Cândido de Melo Falcão Neto foi indicado por esta 
Corte para compor o Conselho Nacional de Justiça, 
no biênio 2012/2014, em conformidade com o que dis-
põe o inciso II, do art. 103-B, da Constituição Federal.

Respeitosamente, Ministro Ari Pargendler, Pre-
sidente.

É o seguinte o Ofício, na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Lopes. Bloco/
PRB – RJ) – Vai à Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Lopes. Bloco/PRB 
– RJ) – Com a palavra o Senador Sérgio.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Obrigado.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, funcioná-
rios, assessores, ouvintes da Rádio Senado, telespec-
tadores da TV Senado, senhoras e senhores, a Mari- Mari-
nha do Brasil abre nesta semana diversas atividades 
de homenagens à sua data magna, o dia 11 de junho, 
em que se comemora o aniversário da Batalha Naval 
do Riachuelo.

A Batalha do Riachuelo, que teve lugar às mar-
gens do Arroio Riachuelo – um afluente do Rio Paraná 
–, é considerada pelos historiadores militares como uma 
das mais importantes batalhas da Guerra do Paraguai.

Se naquela batalha muitos militares da Marinha 
brasileira escreveram seus nomes com bravura na his-
tória – entre os quais quero destacar aqui o Almirante 
Barroso –, não podemos deixar de enaltecer e des-
tacar hoje, em tempos de paz, o importante trabalho 
de anônimos militares em outras frentes de batalhas, 
silenciosas para nós, brasileiros, nas quais a Marinha 
continua digna do nosso orgulho e, porque não dizer, 
ainda orientada pelo lema de Barroso: “O Brasil espera 
que cada um cumpra o seu dever!”.

E é sobre esse trabalho dignificante, realizado 
pela Marinha do Brasil, Sr. Presidente, que venho hoje 
me pronunciar nesta tribuna, para informar aos nos-
sos telespectadores da TV Senado e ouvintes da Rá-
dio Senado sobre uma verdadeira “guerra silenciosa” 
travada pelos nossos militares da Marinha, superando 
as adversidades naturais da Amazônia, Senador Jucá, 
para levar assistência à saúde a milhares de brasileiros.

No momento em que o País inteiro assiste, com 
grande perplexidade e preocupação, as enchentes 
que assolam a região da Amazónia brasileira, em es-
pecial do Rio Negro, venho à tribuna do Senado Fede-
ral, justamente, para exaltar o fantástico trabalho que 
vem sendo feito naquela região pela Marinha do Brasil.

Refiro-me especificamente à Operação Matrin-
xã, conduzida há muito anos pela nossa Marinha, em 
atendimento aos ribeirinhos do norte do País que so-
frem anualmente com a elevação dos rios da região.

Neste ano de 2012, Sr. Presidente, as marcas 
dos níveis da maioria dos rios amazônicos estão che-
gando a números surpreendentes, sobretudo porque 
as cheias aconteceram bem mais cedo do que o que 
normalmente acontece anualmente. A cota do rio Ne-

gro, por exemplo, já está bem próxima a 30 metros – 
marca nunca antes atingida.

Reveste-se, portanto, de maior relevância a ação 
do Comando do 9º Distrito Naval (Com 9°DN), com 
propósito de apoiar as ações da Defesa Civil nos Mu-
nicípios do Estado do Amazonas.

Sob o lema “Levando Esperança ao Povo Ama-
zonense”, desde o início de maio, militares da Mari-
nha juntamente com representantes da Defesa Civil 
daquele Estado, iniciaram o levantamento dos danos 
e das necessidades de atendimento das comunidades 
mais atingidas.

O trabalho desempenhado anualmente pela Mari-
nha, na citada operação, corresponde ao atendimento 
médico e hospitalar dos moradores das margens dos 
rios e igarapés, quando a elevação do nível das águas 
na região torna, em muitos Municípios, inacessíveis os 
serviços de saúde.

Neste ano, o ano de 2012, Senador Wellington, 
devido à ocorrência antecipada da cheia e ainda diante 
dos recordes nos níveis de água, a Operação Matrinxã 
teve de ser antecipada.

Estão sendo empregados na Operação Matrinxã 
três navios de assistência hospitalar, dois navios-pa-
trulha fluvial, três helicópteros, duas agências-escola 
flutuantes, seis lanchas da Capitania dos Portos da 
Amazónia Ocidental e 121 fuzileiros navais.

Os navios de assistência hospitalar (NAsH) têm 
por missão realizar assistência médica e odontológi-
cos nas regiões denominadas “Polos de Saúde”, com 
o objetivo de implantar uma mentalidade de saúde e 
de cuidados com a higiene, além de manter uma vigi-
lância epidemiológica e combater endemias.

O Navio “Doutor Montenegro”, subordinado ao 
Comando da Flotilha do Amazonas, acompanhado de 
duas Lanchas, subordinadas à Capitania dos Portos da 
Amazónia Ocidental, e de um destacamento de Fuzi-
leiros Navais do Batalhão de Operações Ribeirinhas, 
partiu do cais da Estação Naval do Rio Negro no dia 
5 de maio último. Após quatro meses, na Operação 
Acre XII, onde foram realizados serviços de consultas 
médicas, pequenas intervenções cirúrgicas, exames 
laboratoriais e tratamentos dentários, 11.590 ribeiri-
nhos foram assistidos em 72 localidades, além de 322 
mamografias e 02 evacuações médicas.

O Navio de Asssistência Hospitalar “Dr. Monte-
negro”, também, apoiou a Defesa Civil do Estado do 
Acre, durante a cheia do rio Acre/AC no mês de feve-
reiro último.

No momento, no Rio Negro, a Operação Matrinxã 
está mobilizando 700 militares, sendo 95 oficiais e 605 
praças, tendo sido realizados 15.376 procedimentos 
de atenção à Saúde para a comunidade ribeirinha em 
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56 localidades próximas a Manaus, totalizando 4.652 
pessoas atendidas. Entre os principais procedimentos, 
eu gostaria aqui de destacar:

a) Atendimento médico: 3.560 
b) Procedimentos odontológicos: 7.658
c) Procedimentos de enfermagem: 1.325
d) Exames laboratoriais: 871
e) Exames dermatológicos: 97
f) Vacinações: 115
g) Intervenções cirúrgicas: 03
h) Eletrocardiograma: 18
i) Mamografia: 111
j) Exames ginecológicos: 02
A importância deste registro, Sr. Presidente, Srªs e 

Srs. Senadores, é que esses números podem até mes-
mo parecer normais para a nossa realidade, mas são 
inimagináveis quando presenciamos lá, pessoalmen-
te, os grandes desafios que precisam ser superados 
pela Marinha para se ter acesso a esses brasileiros, 
em um ambiente hostil, dentro da floresta, com águas 
já próximas aos telhados das casas e com transportes 
podendo ser realizados apenas por barcos.

É, portanto, Sr. Presidente, motivo de grande 
orgulho para nós brasileiros o trabalho operoso e de-
votado, exercido por verdadeiros patriotas, em defesa 
das camadas mais necessitadas da nossa socieda-
de, localizadas numa região praticamente intocada 
pelo homem.

Se o Brasil pode se orgulhar de ostentar o título 
de país com maior preservação florestal no Planeta, 
temos, em contrapartida, a obrigação de assegurar 
que os brasileiros que vivem nessas regiões tenham 
condições mínimas adequadas de sobrevivência. E, 
para tanto, trabalhos como esse da Marinha do Bra-
sil, em cooperação com o Ministério da Saúde, são 
absolutamente fundamentais, e dignos de todo nosso 
reconhecimento.

Assim, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
reafirmo meus parabéns à Marinha do Brasil pelas 
comemorações da sua data magna.

Para encerrar, e não fugindo do tema climático, 
de precipitações elevadas no Brasil, gostaria de di-
zer que, na data de ontem, fortes chuvas assolaram 
regiões no meu Estado. Dezesseis Municípios foram 
fortemente atingidos. Segundo a Defesa Civil do meu 
Estado, dezoito mil habitantes foram diretamente atin-
gidos. São centenas de famílias desabrigadas que me-
recem a atenção do Governo do Estado do Paraná e 
do Governo Federal.

Eu sei que a Ministra-Chefe da Casa Civil, Gleisi 
Hoffmann, com quem estive hoje pela manhã, já está 
ciente do tema e está também adotando as providên-
cias perante o Governo Federal. Já solicitamos aos 

Muncípios que encaminhem à Defesa Civil os seus 
pleitos, os seus decretos de utilidade pública ou de 
estado de emergência, para que possamos agir, pe-
rante o Governo Federal, o mais rápido possível, para 
minimizar o desespero e os estragos nessas cidades 
e o desespero desses cidadãos paranaenses.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Lopes. Bloco/

PRB – RJ) – Senador Sérgio Souza.
Eu convoco agora, para usar da palavra, como 

Líder, o Senador Walter Pinheiro. Para falar como Lí-
der, o Senador Walter Pinheiro. (Pausa.)

Na sequência, como próximo inscrito, o Senador 
Ivo Cassol.

Senador Walter Pinheiro, para falar como Líder.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, en-
quanto o Senador Walter Pinheiro vai à tribuna, pela 
ordem.

Eu queria registrar aqui que o Estado do Piauí é 
o Estado que tem a segunda maior área plantada de 
caju do Brasil. Também por isso, a cidade de Picos, 
centro-sul do Piauí, sediará o 9º Caju Nordeste, no 
período de 28 de junho a 1º de julho de 2012.

O evento é um seminário técnico, realizado anual-
mente em polos produtores de caju situados na região 
Nordeste do Brasil, com o objetivo de contribuir com a 
organização, a modernização e o desenvolvimento da 
cadeia produtiva da cajucultura.

Quero, assim, Sr. Presidente, dar como lido este 
texto, em que faço a divulgação, repito, do 9º Caju 
Nordeste, no período de 28 de junho a 1º de julho de 
2012, na cidade de Picos, no Piauí. 

Muito obrigado.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SENADOR WELLINGTON DIAS.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Se-
nadoras, Srs. Senadores, o Piauí é o estado que tem 
a segunda maior área plantada de caju do Brasil. Tam-
bém por isso, a cidade de Picos, centro sul do Piauí, 
sediará o 9º Caju Nordeste, no período de 28 de junho 
a 1º de julho de 2012.

O evento é um seminário técnico, realizado anual-
mente em pólos produtores de caju situados na Região 
Nordeste do Brasil, com o objetivo de contribuir com a 
organização, a modernização e o desenvolvimento da 
cadeia produtiva da cajucultura.

Sr. Presidente, o cultivo do caju é tão importante 
na minha região que durante quatro ou cinco meses 
do ano muitos agricultores do Nordeste têm o caju 
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como principal fonte de renda. Isso porque o cajueiro 
é uma planta que resiste à seca e produz justamente 
quando mais falta água.

Por isso, é tão importante a realização da confe-
rência Caju Nordeste, que se consolidou definitivamente 
como o mais importante seminário temático dedicado 
ao desenvolvimento da cultura do cajueiro no Brasil.

Grandes temas de interesse para o desenvolvi-
mento da cajucultura piauiense serão tema de palestras, 
debates e encontros de planejamento durante o Caju 
Nordeste, com o envolvimento de especialistas do Mi-
nistério da Agricultura e Agropecuária, que orientarão 
sobre como é possível acelerar o encaminhamento de 
soluções para questões como o registro de produtos 
agropecuários, especialmente os derivados do pedún-
culo e da castanha de caju; o zoneamento agrícola de 
risco climático da cultura do cajueiro no Estado do Piauí; 
a padronização, certificação e identificação geográfica 
da cajuína; o controle fitossanitário do cajueiro, com 
foco no controle do oídio e da mosca branca.

Também estão listados como temas de destaque 
a discussão sobre o consórcio do cajueiro com a api-
cultura, a economia solidária na cajucultura e apicul-
tura como instrumento de geração e renda, a organi-
zação e gestão de minifábricas de beneficiamento de 
produtos do caju e a produção de mudas enxertadas 
de cajueiro anão precoce.

Esses temas, incluídos entre vários outros que 
farão parte da programação do 9º Caju Nordeste, são 
de grande interesse para a conjuntura da cadeia pro-
dutiva do caju piauiense e foram sugeridos pelas ins-
tituições realizadoras do evento, durante a reunião de 
planejamento promovida pelo Instituto Caju Nordeste 
do qual participaram representantes da SDR, CODE-
VASF, SFA/PI, SEBRAE/PI, FAEPI-SENAR/PI, Banco 
do Brasil, Banco do Nordeste, EMATER/PI, ADAPI, AP-
SEM, COCAJUPI, Embrapa Meio-Norte e Casa Apis.

Respaldado no sucesso e continuado crescimento 
observado na seqüência das oito edições anteriores, 
realizadas no período de 2004 a 2011, o Caju Nordeste 
norteia sua ação nas seguintes diretrizes:

a) A sua realização é anual, dentro de um sistema 
de parceria que envolve as instituições cujo trabalho 
tem repercussão no seio da cajucultura;

b) E itinerante, podendo ser realizado nos estados 
da Região Nordeste do Brasil, especialmente aqueles 
onde existam grandes pólos de cajueiro;

c) O planejamento é participativo, possibilitando 
que a programação seja construída de forma demo-
crática e atenda aos anseios dos atores da cadeia 
produtiva do caju;

d) A participação é gratuita, possibilitando que 
os pequenos produtores rurais tenham acesso às tec-

nologias disponibilizadas em todas as atividades da 
programação do evento.

Durante a realização da nona edição do Caju 
Nordeste serão oferecidas as seguintes atrações: 

a) Seminário Técnico em que são apresentadas 
tecnologias inovadoras para a cajucultura, composto 
de painéis temáticos, mini-cursos, vitrines tecnológicas, 
oficinas técnicas, mesas redondas, visitas técnicas a 
empreendimentos bem-sucedidos.

e) Feira do Caju em que serão expostos, demons-
trados e comercializados produtos, serviços, máquinas 
e equipamentos relacionados com a cajucultura e com 
atividades agropecuárias consorciadas.

f) Troféu Caju de Ouro, comenda entregue anu-
almente na solenidade de abertura do Caju Nordeste 
às pessoas e instituições públicas e privadas que se 
destacaram na realização de ações em prol do desen-
volvimento da cajucultura.

g) Festival Gastronômico, com concurso de re-
ceitas preparados com a fibra do pedúnculo do caju e 
amêndoas da castanha de caju.

h) Caravanas de Produtores Rurais da agricul-
tura familiar oriundos de pólos produtores de caju dos 
estados da região Nordeste.

i) Caju Show com apresentações artísticas e cul-
turais que animarão as noites dos participantes durante 
o período de realização do evento.

j) E outros eventos paralelos de interesse da 
cajucultura.

Sr. Presidente, talvez muita gente não saiba do 
tamanho da importância social do caju no Nordeste. O 
cajueiro, para o semiárido nordestino, é ainda de suma 
relevância, pois os empregos do campo são gerados 
na entressafra das culturas tradicionais como milho, 
feijão e algodão, reduzindo, assim, o êxodo rural. Ao 
lado do aspecto econômico, os produtos derivados do 
caju detêm ainda grande importância alimentar para 
o produtor rural.

É tão importante a cultura do caju no Piauí que 
Picos também sedia a Cooperativa dos Produtores 
de Caju do Piauí, a Cocajupi, que exporta a castanha 
ou a amêndoa do caju para o Brasil e para o mundo.

A Cocajupi foi fundada em junho de 2005 e tem 
por objetivo eliminar a figura do atravessador, vendendo 
diretamente a sua produção para grandes supermerca-
dos e redes varejistas, de forma que o produto chegue 
ao consumidor final com um preço mais próximo do 
que a cooperativa negocia.

A venda da castanha para o exterior é resultado 
da conquista da certificação da Cocajupi para o Co-
mércio Justo - modalidade de comercialização que 
leva em conta requisitos como responsabilidade so-
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cial, sustentabilidade e competitividade dos pequenos 
e médios produtores.

Segundo o IBGE, o Nordeste, com uma área plan-
tada superior a 750 mil hectares, responde por 100% da 
produção nacional, sendo os estados do Ceará, Piauí, 
Rio Grande do Norte e Bahia os principais produtores.

No Piauí, são quase 200 mil hectares destinados 
à cultura do caju, o que coloca o estado em segundo 
lugar no ranking da cajucultura brasileira. Estima-se 
que uma média de 40 mil estabelecimentos agrícolas 
desenvolvam a cajucultura no Piauí. Por meio de asso-
ciações e cooperativas, os produtores vêm aprimorando 
técnicas, priorizando a produção para beneficiamento 
da castanha, principalmente a in natura.

O Brasil, que já chegou a ser o segundo maior 
produtor de castanha do mundo, ficando atrás apenas 
da índia, atualmente encontra-se em quarto lugar, per-
dendo para índia, Vietnã e Costa do Marfim.

Precisamos aumentar a participação do Brasil na 
produção de castanha de caju no mundo. E faremos 
isso, incentivando a produtividade no Nordeste, espe-
cialmente no meu Piauí, senhor presidente.

Era isso que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Lopes. Bloco/PRB 

– RJ) – Senador Wellington Dias, V. Exª será atendido 
conforme o Regimento.

Com a palavra, como Líder, o Senador Walter 
Pinheiro.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, primeiramente, quero aqui registrar 
que, no dia de ontem, na cidade de Salvador, o Governo 
do Estado da Bahia realizou importante ato que cria, 
na realidade, uma estrutura importantíssima para todo 
um trabalho, que deve ser permanente, para a ado-
ção de políticas de convivência com a seca. O comitê 
e, ao mesmo tempo, a estrutura para que possamos 
dar respostas pontuais, respostas emergenciais e, ao 
mesmo tempo, constituir um caminho para a consa-
gração de políticas públicas visando convivência com 
a seca. Seca não se combate, com seca se convive. 
E se convive efetivamente com políticas, para que a 
gente não conviva com o sofrimento permanente, sem 
construir as alternativas.

Até nesse diapasão, nessa importante discussão, 
eu tenho, desde o início, apresentado ao Governo do 
Estado uma sugestão, em substituição às secretarias 
existentes ou a uma secretaria existente, para que o 
Governo do Estado pudesse promover a estrutura-
ção de uma secretaria com um caráter permanente 
de constituição de políticas para recursos hídricos. 
Cheguei varias vezes a conversar com o Governador, 

estou fazendo hoje, a partir da tribuna do Senado, esta 
importante lembrança, até para que não haja nenhum 
tipo de embate em relação ao que significaria de despe-
sas a criação de uma secretaria dessas, novos cargos.

A ideia é que substituamos uma secretaria ex-
traordinária existente e incorporemos a essa secreta-
ria duas estruturas fundamentais que trabalham hoje 
com recursos hídricos no Estado da Bahia, a Cerb e 
a Empresa Baiana de Água e Saneamento (Embasa). 
Portanto, criando uma estrutura que pode efetivamente 
tratar das questões emergenciais e pode também dar 
continuidade a uma política permanente de convivên-
cia com a seca.

A Embasa é responsável por um dos programas 
mais importantes empreendidos no Estado da Bahia, 
o Água para Todos. E a Cerb é responsável por um 
dos programas também do Água para Todos e mais 
um acompanhamento, como o da implantação de 
sistemas com cisternas, poços artesianos, sistemas 
simplificados.

Recentemente, num esforço do Estado como 
um todo, mas coordenado pela Cerb, nós fizemos, 
em parceria com o Governo Federal, a implantação 
do sistema Nordeste, o Aquífero Tucano, para atender 
a uma região com mais de 90 mil pessoas. A ideia é 
a retirada de água do subsolo, num projeto ousado, 
cuja etapa final chegará a um investimento da ordem 
de R$600 milhões. Já entregamos a primeira etapa, 
com investimentos de mais de R$80 milhões, como eu 
disse aqui atendendo 90 mil baianos.

Portanto, essas são medidas que servem para 
consolidar uma prática permanente de convivência 
com a seca.

A seca na Bahia, assim como no Nordeste, já 
apresenta este ano sinais de uma seca com grau de 
castigo dos mais fortes, reproduzindo aqui o que me 
disse nesse final de semana próximo passado um 
sertanejo baiano.

Nesse sentido, o Governo Federal também ado-
tou diversas medidas em conjunto com o governo do 
Estado, em conjunto com os governos dos Estados, 
os governos estaduais do Nordeste, em particular no 
caso Bahia. Por isso citei o evento de ontem promo-
vido pelo nosso Governo, até para acentuar aqui os 
passos significativos que a gente vem dando com o 
Governo Federal.

Hoje nós fizemos uma ótima reunião com a Mi-
nistra Ideli, os representantes da Fazenda, dando 
continuidade às tratativas para consolidarmos aqui os 
pontos da Medida Provisória nº 565, que tenho a opor-
tunidade de relatar. Nessa medida provisória, a ideia é 
que a gente possa resolver graves problemas. Se por 
um lado estamos investindo recursos para aguadas, 
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aquisição de máquinas, limpeza de tanques, constru-
ção de cisternas, construção e perfuração de poços 
artesianos, construção de adutoras, como no caso es-
pecífico a Adutora do Algodão na Bahia, a Adutora do 
Feijão, projetos para novas barragens, enfim, diversas 
medidas que o Governo Federal vem adotando, tam-
bém precisamos olhar para esses agricultores brasi-
leiros, particularmente os nordestinos, e saber como 
atendê-los nesse momento de emergência.

E a Medida Provisória nº 565 veio exatamente 
para resolver um problema. Então, não adianta che-
garmos com medidas emergenciais se a gente não 
cuidar de uma questão central que é, primeiro, resol-
ver um problema da dívida; segundo, em resolvendo 
o problema da dívida, criar condições para que esse 
agricultor possa acessar novo crédito.

Hoje nós discutimos alguns pontos. O primeiro 
deles: essa medida provisória tem que acabar com 
aquela história de que, todas as vezes que nós nego-
ciamos aqui medidas de dívida, nós vamos excluindo 
essa fonte, aquela fonte, ora porque o dinheiro vem 
do FAT, ora porque vem do BNDES. Na realidade, nós 
incorporamos todas as fontes. Assim. tanto recursos 
do FNE, quanto do FNO e outras fontes que sejam de 
instituições financeiras oficiais federais e contratadas 
– essa é a segunda questão – de dezembro de 2006 
para cá. Portanto, quem estava na situação de inadim-
plência estamos colocando dentro dessa lei.

A terceira questão se refere a uma negociação 
do limite para que esse crédito possa ser levado em 
consideração no momento da renegociação. Portanto, 
trabalhamos com o limite de R$100 mil, obviamente 
excluindo desse limite algumas questões que dizem 
respeito a, por exemplo, multas, aplicando-se só aí os 
encargos da normalidade, nós poderíamos dizer assim. 
E, portanto, trabalhamos esse limite buscando ampliar. 
Nós fizemos aqui, no passado, um limite de R$35 mil 
e não foi suficiente para atender.

Esse terceiro aspecto levantado aqui nos leva a 
crer que vamos ter uma abrangência de aproximada-
mente 230 mil contratos – CPF, pessoa física. Não es-
tou falando de 230 mil envolvidos; se fossemos colocar 
aí os envolvidos, eu poderia dizer que esse universo 
chega à casa de mais de 800 mil pessoas. Estamos 
falando de 230 mil contratos.

O outro aspecto que quero chamar a atenção 
nessa conversa de hoje diz respeito à execução des-
sas dívidas. Hoje, nós temos aproximadamente 150 
mil processos em que os agricultores, meu caro Pre-
sidente, estão já com as suas dívidas sendo execu-
tadas pelo banco. Então, já é o banco tomando ali a 
moto, o trator e, em alguns casos, a terra; portanto, 
tomando aquilo que é a vida desse agricultor. Então, 

nós fizemos com o Ministério da Fazenda e o Banco 
do Nordeste a seguinte conversa: primeiro, nós vamos 
suspender a execução. Estou falando em 150 mil em 
execução, mas temos mais uns 150 mil ou 200 mil 
cujos processos estão ali já a caminho da execução 
ou já negativado no banco, ainda não em execução, 
mas no cadastro negativo.

Então, a primeira medida que o banco tem que 
tomar, meu caro Presidente, é suspender a execução, 
susta, para, interrompe. Na medida em que o agricultor 
vai ao Banco do Nordeste e faz essa nova pactuação, 
aí entra os segundo aspecto dessa medida judicial, 
que é a extinção, portanto, é o fim, porque interrom-
pe, acaba, acorda no que diz respeito à execução da 
dívida, meu caro Wellignton, desse agricultor.

Portanto, é como se você dissesse o seguinte: na 
hora em que ele chegar ao Banco do Nordeste, meu 
caro Armandinho, e fizer o contrato dele com o Banco 
do Nordeste, o banco terá de levar isso para a Justi-
ça e dizer: eu fiz um acordo com quem eu tinha uma 
demanda, com quem eu tinha uma pendenga, como 
diz o agricultor de forma muito clara. e estou colocan-
do isso como acordo judicial. O banco, pelo texto da 
medida provisória, será obrigado a levar isso para os 
autos como um acordo judicial e retirar da Justiça essa 
ação contra esse agricultor.

Portanto, são duas medidas importantes: pri-
meiro, suspende a execução e abre o prazo até 30 de 
dezembro para o agricultor promover o contrato. Na 
hora em que o agricultor fizer o contrato, o banco se 
apresentará à Justiça e dirá: fiz um acordo, portanto, 
estou retirando da esfera judicial essa demanda contra 
o agricultor. Isso é muito importante para que a gente 
tenha oportunidade de trabalhar com essas medidas.

Então, essas tratativas do dia de hoje andaram 
bastante. Nós temos diversas outras, como o prazo de 
adesão, e depois vamos ter a discussão envolvendo a 
negociação a partir de janeiro.

Tenho chamado sempre a atenção dos nossos 
companheiros, porque, quando a gente diz prazo de 
30 de dezembro, Senador Wellington Dias, não é o 
prazo final; é o prazo que o agricultor vai ter a partir da 
aprovação da medida provisória até que ele chegue ao 
banco – ele pode fazer isso até 30 de dezembro – e 
diga: eu quero essa renegociação. Daí para frente, ha-
verá muito mais tempo para esse agricultor renegociar 
sua dívida. Claro, toda essa operação é para permitir 
que o agricultor limpe completamente a sua ficha. E, a 
partir de então, ele poderá receber novo crédito. Todo 
mundo viu, ouviu e assistiu aqui, nos últimos trinta dias, 
diversos anúncios como: um bilhão, dois bilhões, cré-
dito, não sei o quê, coisas do gênero, doze mil... mas, 
Senador Wellington, 230 mil agricultores não podem 
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pegar um centavo – estão todos negativados – e 150 
mil, em execução. Então, liberou o dinheiro, mas o 
cara pega como? Não tem como. O cara vai chegar 
ao banco lá e o sujeito vai dizer “não tem como, você 
não tem cadastro”.

Então, esse é o primeiro passo que nós estamos 
tomando aqui nessa medida provisória buscando pro-
mover, de uma vez por todas, eu diria, a limpeza dessa 
área. E falo isto aqui até muito contente porque tive 
oportunidade de participar, nos últimos anos, de qua-
se todas as tentativas de produção de instrumentos 
ou ferramentas legislativas para que a gente pudesse 
tratar dessa questão da dívida aqui. E todo ano ficava 
uma pendência: “Ah, mas aquilo que veio do FAT não 
pode entrar”. “Ah, mas o limite é R$85 mil, mas não 
tira a execução”. Aí o sujeito ia lá e dizia “eu não pude 
negociar porque o meu recurso foi do BNDES”. O mix, 
ou seja, o que juntou ali para emprestar o dinheiro ao 
agricultor... Agora, pergunte aí ao Banco do Nordeste. 
Vamos fazer essa pergunta a ele. E o que o agricultor 
tem a ver com isso, se o dinheiro veio do FAT, veio do 
BNDES, veio daqui, veio dacolá? O agricultor vai ao 
Banco do Nordeste.

Eu me lembro de que tem uma turma aqui, bem 
próximo de Brasília, numa área de assentamento, um 
agricultor chegou ao Banco do Nordeste em Bom Jesus 
da Lapa e chegou para a gente e disse assim: “Pinhei-
ro, tem um bocado de coisa aqui que eu não entendo. 
Primeiro que o contrato é uma letrinha de formiga. Eu 
não consigo enxergar. Não tem jeito. A letrinha de for-
miga, eu boto os olhos e não consigo ver absolutamen-
te nada. Segundo, quando eu consigo aumentar essa 
letrinha de formiga, o texto é uma linguagem que não 
é a do meu cotidiano. Eu não entendo absolutamente 
nada. E depois os números todos são em fórmula. Eu 
não entendo absolutamente nada”. Então o cara pega 
um contrato daquele e diz “isso aqui, meu amigo, não 
é a minha vida”.

Agricultor tem que chegar ao banco e receber o 
seu crédito e cuidar do que ele tem que fazer, que é 
o que ele sabe fazer. Não estamos dizendo com isso 
que essas pessoas não têm formação. Não, cada qual 
no seu cada qual. Tem que ser tratado com respeito, 
tem que ser tratado a partir dos seus direitos e, por-
tanto, para ele fazer o que ele sabe fazer. Eu não estou 
dizendo, com isso, que o Banco do Nordeste estava 
enganando os agricultores. Não, mas na medida em 
que você vai fazendo essa coisa de forma cada vez 
mais rebuscada, não tem como. Aí você explica para 
o agricultor: olha, porque tem um rebate, a fórmula é 
essa, entra no cálculo não sei das quantas, TR mais 
não sei o quê... Não dá para ter esse tipo de conver-
sa. Conversa tem que ser no objetivo: todas as fontes, 

não importa qual foi a fonte, o prazo é esse, até 30 de 
dezembro, para ele dizer se ele quer fazer a negocia-
ção, as condições são essas, é preciso estabelecer 
um limite até R$100 mil. Na medida em que ele vai lá 
e aceita essa renegociação, o nome dele sai do ca-
dastro negativo, sai da execução. Ao assinar, sai da 
esfera judicial. O agricultor se torna apto a chegar ao 
banco de novo e dizer: “Está aqui o recurso de volta”.

A mesma coisa é a análise disso, senão ficamos 
esperando para dizer: “Houve ou não houve seca?”. 
Está lá o resultado, meu Presidente. Está ali, na cara, 
estampado. Então, não dá para fazer esse jogo de 
empurra-empurra.

Por isso, acho que é importante. Acho que hoje 
foi fundamental a disposição do Governo, via SRI e Mi-
nistério da Fazenda, em construir uma peça que efeti-
vamente possa solucionar os problemas da agricultura 
brasileira para permitir que enfrentemos os problemas 
a partir das dificuldades, com cheias ou com longas 
estiagens, e que também nos preparemos para o pas-
so seguinte: renegocia, limpa a ficha e prepara nova 
linha de crédito e de recurso para que os agricultores 
possam continuar plantando em nosso País.

Quero apenas lembrar que aqui há muita discus-
são sobre PIB aqui, PIB acolá, mas, quando houve um 
abalozinho na agricultura, todo mundo disse: “Abalou 
o PIB”. Vem disso. Então, se não resolvermos essa 
questão, se não injetarmos mais recursos nessa área, 
vamos ter dois problemas – não só o problema do PIB, 
não. Nós vamos ter um problema com o PIB e vamos 
ter outro problema na mesa de cada cidadão brasi-
leiro. Nós estamos falando aqui do que se produz, do 
que vai para a mesa de cada brasileiro. Além dessas 
questões do abastecimento e do PIB, há uma questão 
central da economia que é a sobrevivência, que tem 
impacto na inflação, tem impacto na economia local, 
enfim, tem impacto na economia do País.

Portanto, quero aqui fazer esse registro e dizer 
dos esforços que estão sendo empreendidos para que 
nós resolvamos essa questão e, ao mesmo tempo, con-
solidemos políticas perenes em relação às condições 
climáticas, quando elas aprofundam de forma acentua-
da as dificuldades ou quando nós convivemos também 
com o excesso de água decorrente das enchentes.

Era isso que eu gostaria de deixar nesta tarde 
de hoje, Sr. Presidente.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Lopes. Bloco/PRB 

– RJ) – Parabéns, Senador Walter Pinheiro. Parabéns 
a todos que estão trabalhando para que isso aconteça.

Concedo a palavra agora, como orador inscrito, 
ao nobre Senador Ivo Cassol.
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O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obri-
gado, Sr. Presidente.

Srªs e Srs. Senadores, hoje retorno a esta tribu-
na para manifestar minha solidariedade aos servido-
res do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (Incra) e do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário (MDA), que têm feito uma ampla manifesta-
ção por todo o País em busca de melhorias salariais 
e da equiparação com os servidores do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). E aqui 
me manifesto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
na condição de membro da Comissão de Agricultura 
e Reforma Agrária desta Casa.

Ao mesmo tempo, quero aqui me solidarizar com 
o Líder do PT, Walter Pinheiro, quando aqui falou de um 
ponto fundamental que gera emprego e gera renda, que 
é o agronegócio, especialmente a agricultura familiar.

O meu discurso vem ao encontro das palavras 
do Senador Walter Pinheiro, que falou do Banco do 
Nordeste, que não é diferente do nosso Banco da 
Amazônia, não é diferente do Banco do Brasil, que têm 
políticas para investir na agricultura. Por infelicidade 
nossa, nas nossas instituições, especialmente órgãos 
iguais ao Incra e ao MDA, por causa da falta de ser-
vidores, muitos agricultores não têm acesso, não têm 
condições de pegar recursos mesmo a juros baixos da 
maneira como estão colocados pelo Governo Federal. 
A gente vê isso com tristeza, porque recurso tem – o 
banco Basa tem dinheiro, o Banco do Brasil tem di-
nheiro –, os juros hoje são compensatórios para que 
se possa investir no setor produtivo, mas, infelizmen-
te, nós temos muitos agricultores em assentamentos 
como Machadinho d’Oeste, Campo Novo, Cujubim e 
assentamentos em Buriti e em tantas outras regiões 
como Nova Mamoré, onde os agricultores só conse-
guem pegar empréstimos para comprar banana ou 
tomate, porque, para investir, na verdade, eles têm 
direito a muito pouco.

Quero destacar que, no último dia 31 de maio, 
houve uma reunião, aqui em Brasília, entre as lideranças 
sindicais dos servidores do Incra e do MDA, Parlamen-
tares de vários Estados da Federação e o Secretário 
de Relações do Trabalho do Ministério do Planejamen-
to, Sr. Sérgio Eduardo Mendonça, e o Presidente do 
Incra, Sr. Celso Lisboa de Lacerda, para discutirem as 
disparidades entre as categorias e a falta de estrutura 
das superintendências nos Estados.

O Secretário de Trabalho ouviu as reivindicações 
das categorias e das autoridades presentes e se com-
prometeu a levar a pauta à Ministra do Planejamento, 
Miriam Belchior, e à nossa Presidente do Brasil, Dil-
ma Rousseff.

Nos últimos tempos, temos assistido a um verda-
deiro desmanche do Incra em todos os Estados bra-
sileiros da região Norte, em particular em Rondônia. 
A situação do órgão é caótica, o que tem inviabilizado 
o fiel cumprimento de sua função maior: agilizar a re-
gularização fundiária, dar encaminhamento à política 
da reforma agrária, do próprio Governo Federal, es-
trutura os assentamentos e desenvolver políticas para 
a agricultura familiar.

Presidente Dilma Rousseff, não quero crer que 
V. Exª vá adiar mais o sofrimento desses valorosos 
servidores do Estado brasileiro. Tanto o Incra quanto 
o MDA são fundamentais para o País, e Vossa Exce-
lência sabe muito bem disso. Para desempenhar essas 
funções fundamentais, o Incra e o MDA precisam estar 
estruturados e contar com servidores motivados, valo-
rizados e reconhecidos pelo Poder Público.

Quero dar um breve exemplo das distorções que 
enfrentam os servidores do Incra e do MDA, Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, em relação às outras 
categorias, sobretudo em relação aos servidores do 
Ministério da Agricultura. Parabéns aos servidores do 
Ministério da Agricultura, mas a disparidade é muito 
grande: um ganha dez, e outro ganha cinco. É injusta 
a comparação. Não tenho nada contra os servidores 
do Ministério da Agricultura, estou apenas usando um 
parâmetro para balizar as minhas palavras.

Nesse sentido, vamos comparar as carreiras de 
Analista do Incra e de Fiscal do MAPA (Agrônomo). Um 
servidor, no final da carreira de Analista do Incra, ganha 
pouco mais de R$7 mil. Se esse mesmo servidor fosse 
um Fiscal do MAPA, estaria ganhando quase R$16 mil. 
O Governo é o mesmo, o caixa é o mesmo e estamos 
na mesma soberania nacional. É uma diferença mui-
to grande, Senhora Presidente. É uma diferença que 
acontece também na comparação com outras carrei-
ras, cujos vencimentos vieram sendo progressivamente 
ajustados desde 2002, o que praticamente não ocorreu 
com os servidores do Incra e do MDA.

Tenho em meu poder, Sr. Presidente, diversos 
gráficos que demonstram essa defasagem salarial, 
que gostaria de passar às mãos de V. Exª para que 
constem dos Anais desta Casa, como parte de meu 
pronunciamento.

Lembro que, recentemente, foi editada a Medida 
Provisória nº 568/2012, que reajusta a remuneração 
de diversas carreiras do Poder Executivo, mas não 
contemplou os servidores do Incra e do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário. Que tristeza! Os servidores 
são os mesmos, e o País, a região Amazônica precisa 
muito deles para que continuem fazendo a regulariza-
ção fundiária. 

Por que essa discriminação?
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Faço essa pergunta não à Presidente, porque ela 
tem seus Ministros – são eles que têm culpa no cartó-
rio –, mas à Ministra do Planejamento e à sua equipe.

Além desse grave problema que é a defasagem 
salarial, temos também carência de servidores nesses 
dois órgãos, em todo o território nacional. Enquanto o 
quadro funcional do MDA conta com apenas 140 ser-
vidores efetivos, e o Incra com aproximadamente cinco 
mil, o Ministério da Agricultura, cujas atividades são 
similares, possui 40 mil funcionários efetivos.

Precisamos, portanto, nossa Presidente do Bra-
sil, Presidente de rocha, arrojada, trabalhadora, que 
não aceita, de maneira nenhuma, essa discriminação, 
nossa Presidente Dilma, promover uma recomposição 
da força de trabalho desses órgãos, contratando, de 
imediato, novos servidores. 

Além da necessidade de contratar novos ser-
vidores efetivos para os seus quadros funcionais, o 
Incra possui mais de 400 concursados aguardando 
nomeação. Isso não é justo, não se justifica, quando 
há tantos assentamentos aguardando regularização, 
tantos proprietários aguardando títulos para pegar em-
préstimos do Governo e investir na infraestrutura de 
sua propriedade. Eles não têm acesso a esse dinheiro 
e estão impossibilitados de assumir, porque o Gover-
no adiou a nomeação até a conclusão dos estudos 
sobre o Funpresp, Fundo de Previdência do Servidor 
Público. O novo fundo que nós, nesta Casa, criamos, a 
pedido do próprio Governo Federal. A maioria dessas 
vagas, Sr. Presidente, destina-se à Superintendência 
da Amazônia Legal. E nós estamos estagnados. Ne-
cessitamos, de um lado, da regularização fundiária, 
para comprometer o setor produtivo em aumentar a 
produção; e, de outro lado, especialmente neste dia 
especial que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, tam-
bém para combater as derrubadas ilegais.

Portanto, quero aqui manifestar a minha solida-
riedade aos concursados do Incra, fazendo um apelo 
para que sejam convocados logo e possam dar uma 
contribuição laboral ao País, para o bem da agricul-
tura brasileira. 

Sei que Vossa Excelência, Presidente Dilma, é 
uma mulher de grande sensibilidade social e política, 
e precisamos fortalecer a estrutura, reformas e desen-
volvimento agrário em nosso País.

Além disso tudo, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, hoje é um dia especial. Hoje é o Dia Mundial 
do Meio Ambiente, e a cada um nós cabe a tarefa de 
participar e fazer a sua parte. Na próxima semana, 
vamos ter a Rio+20. Depois de vinte anos, vamos 
discutir, no Rio de Janeiro, a questão ambiental, não 
só a questão ambiental, mas também a soberania, 
a sobrevivência dos seres humanos no Planeta. Por 

mais que qualquer presidente, qualquer líder venha a 
defender a questão ambiental, jamais ficará de lado o 
debate sobre a sobrevivência com dignidade dessas 
pessoas humildes, simples.

Hoje, na nossa Comissão de Meio Ambiente, às 
17h30min, a nossa Ministra do Meio Ambiente, Izabella 
Teixeira, fez um discurso. Que belo discurso, Sr. Sena-
dor, ex-governador Wellington Dias! Um discurso que 
foi aplaudido pelos Senadores lá presentes: Aloysio 
Nunes, do PSDB; Senador Blairo Maggi, esse grande 
produtor; Senador Ivo Cassol. Ela colocava que a pre-
ocupação passa a ser agora do Governo Federal, não 
só da preservação ambiental, mas também de uma 
vida digna para a população brasileira, porque nós 
fizemos o dever de casa e estamos fazendo, porque 
nós estamos dando o exemplo para o mundo.

Há muitos países metidos a espertos que sequer 
fizeram o dever de casa nos países deles, que não têm 
moral para vir aqui e colocar alguma coisa sobre nós. 
Nós queremos preservar, sim, mas queremos ser res-
peitados, pois o nosso setor produtivo não tem subsídio 
como nos Estados Unidos e em outros países. Infeliz-
mente, somos tratados como desiguais. Nós somos 
competitivos no que nós produzimos. O alimento que 
cai na mesa de todo mundo e ainda vai para o exterior 
é o que sustenta a humanidade.

É por isso que nós temos ataques, é por isso que 
nós temos muitos ambientalistas de outros países aqui 
para inviabilizar a nossa produção, diminuir a nossa 
produção, para que eles possam ganhar muito mais 
dinheiro em cima das nossas costas, em cima do povo 
humilde, do povo simples.

A exemplo disso, por mais que fui considerado 
um Governador empreendedor, um Senador empre-
endedor, que defendo o agronegócio, que defendo o 
setor produtivo, quero aqui dar um exemplo de dever 
de casa. Meu pai, meu primeiro suplente, Reditário 
Cassol, ocupou esta tribuna no ano passado, ocupou 
este mandato como Senador, por quatro meses. Por 
quatro meses, ocupou esta tribuna. Nós, Sr. Presiden-
te, nos mudamos de Santa Catarina para o Estado 
de Rondônia, na época território, em 1977, quando o 
Governo Federal incentivava o povo brasileiro do Sul, 
do Centro Oeste, do Nordeste a ocupar a Amazônia 
para não entregar a Amazônia. Meu pai levou os filhos 
– eu, com 18 anos de idade –, filhos menores e filhos 
maiores, e nós temos a propriedade até hoje, que nós 
abrimos para formar pecuária. Em 1980, instalamos 
uma madeireira. Em 1984, meu pai começou a fazer 
os primeiros reflorestamentos na Região Amazônica.

É muito fácil algum ambientalista vir criticar, mas 
nunca sequer teve a coragem de botar a mão na terra 
para plantar um pé de tomate!
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Eu morei, como governador, em Porto Velho. 
Aluguei uma casa do ex-Governador e ex-Deputado 
Estadual Oswaldo Piana. Em 1985, eu dei uma muda 
de mogno para ele, e essa muda de mogno hoje é 
uma árvore – morei na casa dele – que tem mais de 
70 centímetros de diâmetro.

Na nossa propriedade, no interior de Rondônia, 
no município de Santa Luzia, lá tem mogno plantado 
na época de 1984, 1985. E diziam que meu pai e nós 
éramos loucos, por plantarmos naquela época, quan-
do a Amazônia tinha madeira à vontade. E, mesmo 
assim, muitas vezes, eu fui considerado desmatador. 
E as minhas propriedades têm 50% de reserva, como 
exige o Código Florestal.

Essa homenagem no Dia Mundial do Meio Am-
biente quero fazer para ele, meu pai, com 76 anos de 
idade, um homem público, uma pessoa determinada, 
arrojada, que soube, aqui nesta Casa, ganhar o ca-
rinho e a admiração de todos os Senadores e de to-
dos os servidores desta Casa. Um homem simples, 
arrojado, mas um homem sincero. Uma pessoa que, 
naquela época, soube, juntamente com os filhos, dar 
um exemplo de como se faz a diferença. 

E nós, nesse tempo todo, já tivemos o prazer, o 
privilégio de desfrutar desse reflorestamento, Senador 
Wellington Dias, Sr. Presidente, daquela época, ven-
dendo para o setor madeireiro de Rolim de Moura, que 
gera emprego e gera renda. É assim que se trabalha!

Cada um daqueles que conclamam e falam do 
Dia Nacional do Meio Ambiente que contribua, plantan-
do uma árvore, para podermos ter um Planeta menos 
quente. Por mais que se use no nosso País, quero aqui 
lembrar que 61% nós preservamos, nós cuidamos, nós 
zelamos. E não é justo, de maneira nenhuma, que al-
guém que venha de fora, aproveitando a Rio+20, venha 
fazer da nossa Casa um banquete, como se aqui fosse 
um País de ninguém, uma terra de ninguém. Aqui é 
um País de gente séria, de um povo comprometido, de 
pessoas que se preocupam não só com a produção, 
mas também com a preservação.

Estamos preocupados com o futuro, sim mas, 
de maneira alguma, vamos inviabilizar o nosso setor 
produtivo só porque algum bacana de fora quer que 
preservemos para ele. Que comecem a nos pagar e 
que essa Rio+20 comece a compensar os proprietá-
rios que têm milhares de hectares de mata preservada! 
Vamos discutir isso!

Queria que essas lideranças, como o subsecre-
tário da ONU, que esteve há pouco aqui, que nasceu 
no Brasil, mas é do exterior, que falou por uns vinte 
minutos em inglês, e eu, entendendo em português, 
não consegui entender, por que ele não disse nada com 
nada. Então, ele precisa deixar alguma coisa para nós 

no Brasil sobre o que na verdade eles querem, porque 
foram vinte minutos de discurso, vinte minutos usando 
a palavra, na Comissão do Meio Ambiente, sem pro-
dução nenhuma.

Nós não queremos confete. Nós, brasileiros, que-
remos ser compensados pelo dever da casa que fi-
zemos!

Cada proprietário que preservou, cada proprie-
tário que replantou, cada um que deixou de desmatar 
e tem a sua reserva, que seja, de alguma maneira, 
compensado agora pela Rio+20!

Que seja colocado em pauta! Que as reservas le-
gais, que as nossas reservas virem um potencial finan-
ceiro que estimula e gera emprego e renda e não que 
simplesmente continuemos sendo a cobaia do mundo!

Que, na Rio+20, fique estipulado que, na Copa 
do Mundo, todos aqueles que comprarem ingresso ou 
venham assistir à Copa do Mundo no Brasil paguem 
no mínimo 20% agregado, para compensar quem pre-
serva, porque eles passam de avião por cima e conta-
minam nossos ares. E que, nos Jogos Olímpicos, não 
seja diferente. Por que não isso?

Vocês podem perceber que a maioria dessas 
multinacionais, a maioria dessas fábricas de carros, de 
aviões, a não ser a Embraer, são todas estrangeiras. 
Faturam nas nossas costas e vão embora.

Quem vai vir assistir à Copa do Mundo é quem 
tem dinheiro, que sai de outro país para vir para cá. 
Não custa nada colocar mais 20% em cima desse va-
lor, para que isso se reverta não só para o Dia Mundial 
do Meio Ambiente. Que esse dia seja toda semana, 
que seja todo mês, que seja todo ano. Caso contrário, 
infelizmente, vamos continuar assistindo a derrubadas 
ilegais, vamos ver desmatamentos ilegais, por um mo-
tivo muito simples, Sr. Presidente: a sobrevivência dos 
seus familiares. Com certeza, um pai, vendo árvores de 
pé e vendo seus filhos querendo comer, vai derrubar 
para plantar o feijão, o arroz, o milho e depois colher.

Portanto, aqui, neste dia especial, faço esta ho-
menagem ao meu pai, que em 1984 fez o dever de 
casa. Foi o primeiro cidadão na região Amazônica que 
teve coragem de reflorestar. E esses frutos hoje estão 
plantados lá para quem quiser ver. Convido qualquer 
um desta Casa, ambientalista ou quem quer que seja 
– está à disposição a propriedade em Santa Luzia –, 
para verificar o que foi feito há praticamente 30 anos. 

Agradeço a oportunidade. Deixo o meu abraço. 
Que Deus abençoe todo mundo. Obrigado. Até a pró-
xima oportunidade.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR IVO CASSOL EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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Ofício nº 460/2012 – GSICAS

Brasília – DF, 30 de maio de 2012

À Sua Excelência a Senhora 
Miriam Belchior
Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e 
Gestão
Brasília/DF

Senhora Ministra,
Ao cumprimentá-la, valho-me do ensejo para 

solicitar os bons préstimos de Vossa Excelência no 

sentido de analisar o pleito dos servidores do MDA e 
Incra que reivindicam através de seus representantes 
uma política salarial condizente com a natureza das 
atribuições desenvolvidas, a exemplo das praticadas 
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento – MAPA.

Segue em anexo, cópia das reivindicações da 
CNASI, Assinagro e Assemda.

Sendo o que se apresenta para o momento, reno-
vo protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente, – Senador Ivo Cassol, Sena-
dor da República.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Lopes. Bloco/
PRB – RJ) – Parabéns, Senador Ivo Cassol. Parabéns 
também ao seu pai. Vemos aí a gênese do refloresta-
mento no Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Lopes. Bloco/PRB 
– RJ) – Tenho a leitura e um despacho sobre a mesa:

OFÍCIO Nº 948, DE 2012

O assunto é o Ofício 018, de 2012, do Presidente do 
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos 
Deputados – solicitação de compartilhamento de informa-
ções em poder da Comissão Parlamentar Mista de Inqué-
rito instituída para apurar práticas criminosas desvendadas 
pelas operações Vegas e Monte Carlo, da Polícia Federal.

Processo político disciplinar instaurado em face... 
Deputado Delegado Protógenes, Processo nº 05, 

Representação nº 12, de 2012, perante a Comissão 
de Ética da Câmara dos Deputados:

Exmo Sr. Presidente, por solicitação do Presidente 
do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câma-
ra dos Deputados, encaminho a V. Exª o expediente 
em epígrafe e solicito que o mesmo seja submetido 

à consideração da Comissão Parlamentar Mista de 
Inquérito, instituída para apurar práticas criminosas 
desvendadas pelas operações Vegas e Monte Carlo.

Atenciosamente, Rose de Freitas, 1ª Vice-Presi-
dente no exercício da Presidência.

É o seguinte o Ofício, na íntegra: 

Of. nº 948/SGM/P/2012

Brasília, 5 de junho de 2012

Assunto: Of. nº 18/2012, do Presidente do Conselho 
de Ética e Decoro Parlamentar – CEDPA, da Câmara 
dos Deputados. Solicitação de compartilhamento de 
informações em poder da Comissão Parlamentar Mista 
de Inquérito instituída para apurar práticas criminosas 
desvendadas pelas operações “Vegas” e “Monte Carlo”, 
da Polícia Federal. Processo político-disciplinar instaura-
do em face Deputado Delegado Protógenes (Processo 
nº 5/12, Representação nº 12/12), perante o CEDPA.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Por solicitação do Presidente do Conselho de 

Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputa-
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dos, encaminho a V. Exª o expediente em epígrafe e 
solicito que o mesmo seja submetido à consideração 
da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito instituída 
para apurar práticas criminosas desvendadas pelas 
operações “Vegas” e “Monte Carlo”, da Polícia Federal.

Atenciosamente, – Deputada Rose de Freitas, 
Primeira Vice-Presidente, no exercício da Presidência

Ofício nº 18/12 – CEDAP

Brasília – DF, 30 de maio de 2012

Senhor Presidente,
Em atendimento ao requerimento do Senhor 

Deputado Amauri Teixeira, relator do Processo nº 
5/12 (Representação nº 12/12), em desfavor do De-
putado Delegado Protógenes, por meio do Ofício nº 
65/2012-DEPAR/BA, solicito a Vossa Excelência que 
seja verificada a possibilidade de requerer ao Presi-
dente da “CPMI do caso Cachoeira”, disponibilizar a 
este Conselho as gravações que se encontram nos 
autos da referida CPMI envolvendo o Representado, 
Deputado Delegado Protógenes e o Senhor Carlos 
Augusto Ramos (Carlinhos Cachoeira).

Essa solicitação se fundamenta no Código de 
Ética e Decoro Parlamentar (Res. nº 25/2001, altera-
da pela Res. nº 2/2011), e no art. 15 do Regulamento 
do Conselho de Ética em vigor, e se faz necessária 
para subsidiar o relator na elaboração de seu parecer.

Aproveito a oportunidade para apresentar a Vos-
sa Excelência protestos de elevada estima e distinta 
consideração.

Respeitosamente, – Deputado José Carlos Araú-
jo, Presidente do Conselho.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Lopes. Bloco/PRB 
– RJ) – O despacho será encaminhado à Comissão 
Parlamentar Mista de Inquérito, criada pelo Requeri-
mento nº 1, de 2012-CN, em 5 de junho de 2012.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Lopes. Bloco/PRB 
– RJ) – Pois não, Senador Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
se me permite, Senador Wellington Dias. Ocorreu um 
fato que me parece muito sério e grave com respeito 
à comunidade indígena.

Gostaria de registrar um Ofício à Ministra Tereza 
Campello, do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome, encaminhando a mensagem de autoria do Sr. 
Eduardo Dias de Souza Ferreira, Promotor de Justiça 
da Infância e da Juventude da Capital de São Paulo, 
que chegou até mim por meio do Dr. David Calderoni, 
membro do Grupo de Estudos Espinosanos do De-
partamento de Filosofia da Faculdade de Filosofia da 

USP, bem como do Dr. Paulo Rogério Gallo, do De-
partamento de Saúde Materno-lnfantil da Faculdade 
de Saúde Pública da USP.

Na referida mensagem é feito um alerta acerca do 
aumento vertiginoso da mortandade infantil que aco-
mete a tribo Huni kui, no Alto Juruá, Acre, por conta da 
necessidade de as mães indígenas deslocarem-se até 
a cidade de Cruzeiro do Sul para obterem benefícios 
assistenciais, tal como o Bolsa Família. Os desloca-
mentos têm mantido as mães longe de seus fiihos por 
até dois meses, o que ocasiona o desmame precoce 
e a desnutrição das crianças, que, às vezes, ao tomar 
a mamadeira, com água não adequada, acabam con-
traindo doenças e aumentando a mortalidade.

Portanto, encaminho o relatório do Dr. Paulo 
Rogério Gallo, do Departamento de Saúde Materno-
-lnfantil da Faculdade de Saúde Pública da USP, que 
acompanhou de perto isso, o qual destaca o abando-
no da referida tribo e da construção de um posto de 
atendimento médico-social no meio da floresta, que se 
encontra apenas com as paredes erguidas, mas que 
poderia representar um grande avanço na prestação 
de serviços essenciais a esses brasileiros.

Tenho certeza de que a Ministra Tereza Campello 
tomará as medidas e poderá dialogar, sobretudo com 
o Prof. Paulo Gallo, que apresenta um relatório aqui 
mais detalhado a respeito dessas questões, inclusive 
o aumento da mortalidade, com cinco mortes, entre ja-
neiro e março, para uma comunidade de cento e trinta 
pessoas, o que infere um coeficiente próximo ou pro-
vavelmente superior à uma taxa de duzentos por mil 
nascimentos, o que nos remete a péssimas condições 
de saneamento e alimentação das crianças.

Assim, acredito que a Ministra Tereza Campello 
tomará as medidas. 

Avaliei importante registrar isso ainda hoje, pre-
zado Presidente Eduardo Lopes e querido Wellington 
Dias, que muito se preocupa com essas questões e 
certamente é solidário, nesse apelo, à Ministra Tere-
za Campello.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Lopes. Bloco/

PRB – RJ) – Convido agora o Senador Wellington 
Dias para assumir a Presidência, pois sou o próximo 
a falar, como Líder.

O Sr. Eduardo Lopes deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Welling-
ton Dias.

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT 
– PI) – Eu também quero, antes de passar a palavra 
ao Senador Eduardo Lopes, dizer ao Senador Suplicy 
que me somo a esse esforço junto à Ministra Tereza 
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Campello. Creio que é importante também fazermos 
um comunicado semelhante ao nosso ex-Senador e 
hoje Governador, Tião Viana, pela sua relevância, ain-
da mais no dia em que a Presidente da República e a 
Ministra do Meio Ambiente acabam de reconhecer e 
regularizar a situação de várias áreas indígenas pelo 
Brasil, inclusive no Acre, no Rio Grande do Norte, en-
fim. Portanto, isso é da maior importância.

Com a palavra o Senador Eduardo Lopes.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. 

Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, senhoras e senhores que acompanham agora esta 
sessão, Senadores, também os que nos acompanham 
pela televisão, pela Rádio Senado, pela Internet, enfim, 
cumprimento todos.

Quero, neste momento, da tribuna, falar sobre a 
educação no Brasil, assunto que certamente ocupa 
grande importância. E nunca é demais reconhecer que 
a educação é o único instrumento, por si só, capaz de 
alavancar e sustentar o desenvolvimento pessoal e 
social, de médio e longo prazos.

Daí a constante preocupação, em escala global, 
de governos, empresas, sociedades e cidadãos com 
a democratização do acesso e com a qualidade da 
educação ministrada aos jovens.

Estamos vivendo a era do conhecimento.
Por isso, mais do que no passado, hoje a edu-

cação é fundamental, é absolutamente necessária 
em todas as sociedades, desde as mais avançadas 
até aquelas que ainda estão sob a regência do sub-
desenvolvimento.

Por isso é que aquelas sociedades que desejam 
prover os meios que lhes permitam avançar em áreas 
dominadas pela alta competição têm que se esforçar 
e se empenhar nacionalmente pela educação de suas 
próprias crianças e jovens. Não há outro caminho.

O Brasil, graças, sobretudo, à visibilidade e inser-
ção internacionais conquistadas nas últimas décadas, 
vem sendo cobrado por seus cidadãos, no sentido de 
melhorar a qualidade do ensino, em seus vários níveis.

É bem verdade que, mesmo após alcançar con-
sistente expansão de matrículas, o País ainda precisa 
vencer o desafio qualitativo, que se impõe em todos 
os níveis da educação.

As reflexões que trago a este Plenário decorrem 
do vigoroso editorial publicado pelo jornal O Estado de 
S. Paulo, no último dia 18.

Sob o título “Os números do ensino médio”, o ma-
tutino paulista faz uma análise dos números publicados 
pelo Ministério da Educação, a partir de compilação 
de dados no ano de 2011.

Os números são inquietantes! Fiquei sabendo, 
por exemplo, que, no ano passado, o índice de repro-

vação nas redes pública e privada de ensino médio no 
País foi de 13,1%.

O percentual é o mais alto, em termos negati-
vos, dos últimos 13 anos, superando o de 2010, que 
chegou a 12,5%.

Esses números carregam um significado muito 
triste para o Brasil. Mostram que mais de 13% dos 
estudantes matriculados no ensino médio nacional 
não sabem ler, escrever e calcular com um mínimo 
de aptidão exigida.

Reforço aqui que não estamos falando apenas do 
ensino público. Nesse índice de 13,1%, também está 
inserido a ensino privado. 

Isso é cruel! É muito ruim para o País e para toda 
a sociedade brasileira!

Em 1996, portanto há 15 anos, este Parlamento 
aprovou a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção Nacional, com o propósito de estabelecer um novo 
marco regulatório para o sistema educacional do País.

A lei abrange desde o nível infantil até o univer-
sitário, inclusive a educação especial, profissional, in-
dígena e a modalidade de ensino a distância.

O ensino médio, que se segue ao nível fundamen-
tal, e que no passado era chamado de segundo grau, 
corresponde hoje à última etapa da educação básica.

É, portanto, a principal porta de entrada para a 
vida profissional da juventude, seja em nível técnico 
ou superior.

Pois bem, esses alunos que compõem essa tris-
te estatística, muito provavelmente tiveram um ensino 
fundamental precário, que não os preparou adequa-
damente para os desafios seguintes; no caso, o en-
sino médio.

E muito provavelmente também não os prepa-
rando para o outro desafio, que é o ensino superior.

Vejam!
O resultado da compilação dos dados encerra 

muitas surpresas.
O Rio Grande do Sul foi o Estado com maior ín-

dice de reprovação .
Realmente, é surpresa, porque o Rio Grande 

do Sul, um grande Estado, uma colonização diferen-
ciada, e nós temos aqui o Rio Grande do Sul, então, 
com 20,7%, seguido pelo Rio de Janeiro, tristemente, 
o meu Estado, e pelo Distrito Federal, que aparecem 
empatados, com mais de 18%. Quer dizer, o Rio de 
Janeiro e o Distrito Federal aparecem empatados com 
18% desses reprovados.

No Estado de São Paulo, motor da Federação, o 
percentual de reprovação avançou de 11%, em 2010, 
para 15,4%, em 2011. Quer dizer um crescimento de 
quase 5% de 2010 para 2011. Isso no Estado de São 
Paulo, como coloco aqui, o motor da nossa Federação.
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Já a rede municipal de ensino médio metropoli-
tana de Belém registrou o pior desempenho do País. 

O pior desempenho está na rede municipal de 
ensino metropolitana de Belém. Nada menos que ver-
goanhosos 62,5% de reprovação.

Felizmente, não tivemos apenas desapontamen-
tos. Amazonas, Ceará, Santa Catarina, Paraíba e Rio 
Grande do Norte apresentaram os menores índices de 
reprovação, com oscilações entre 6% e 8%, puxando 
para baixo a média. Esses Estados puxaram para bai-
xo a média, que está em 13,1%. O Rio de Janeiro e 
o Distrito Federal aparecem com 18%, o Rio Grande 
do Sul, com 20%. Esses Estados citados, na verdade, 
puxaram a média para baixo. Mas, repito aqui, o re-
sultado mais vergonhoso é o de Belém do Pará, com 
62,5% das reprovações. São números mais palatáveis, 
embora mereçam constante atenção.

Registre-se, ainda, em favor de um certo otimis-
mo, que a evasão escolar na escola média também 
diminuiu – diminuiu a evasão, mas aumentou a repro-
vação –, porém de forma bastante discreta.

O abandono da escola, no ano passado, chegou 
a 9,6%, quase um ponto percentual inferior aos 10,3% 
verificados em 2010.

A tendência da evasão escolar, considerado o 
período 2008-2011, mostra-se regressiva.

Creio que seria muito fácil, talvez algo simplista 
mesmo, apontar a incompetência dos últimos governos 
como argumento capaz de explicar mais este fracasso 
educacional brasileiro.

Sim, digo fracasso, e o faço de forma triste, de 
forma constrangida, porque o Brasil, apesar dos avan-
ços económicos e sociais que tem tido nos últimos 
tempos, ainda patina em problemas primários, como 
o educacional, que estamos aqui citando

Essa é uma questão que já foi equacionada satis-
fatoriamente por outras nações que há quatro ou cinco 
décadas estavam em mesmo patamar que o nosso, 
ou até mesmo pior.

O texto do Estadão lembra também que, em 2007, 
em depoimento na Câmara dos Deputados, o então 
Ministro da Educação, Fernando Haddad, reconheceu 
que o ensino médio vivia uma “crise aguda”. Admitiu, 
inclusive, que as políticas adotadas pelo Governo Fe-
deral para estimular os Estados na modernização do 
ensino médio mostravam-se inócuas.

Se esse depoimento foi em 2007 e se nós esta-
mos trazendo aqui resultados compilados em 2011, 
então a palavra, a declaração do nosso Ministro da 
Educação estavam corretas, porque, realmente, as 
medidas se mostraram inócuas.

Na sequência, mas apenas no último mês de 
março, novas diretrizes foram definidas pelo MEC, es-

tabelecendo a adoção de “procedimentos que guardem 
maior relação com o projeto de vida dos estudantes”.

A intenção é tornar o ensino médio mais atra-
ente, enfatizando a correlação entre trabalho, ciência, 
tecnologia e cultura.

De acordo com O Estado de S. Paulo, para alguns 
pedagogos, as novas diretrizes seriam mais retóricas 
do que práticas, estimulando apenas a ampliação da 
grade de disciplinas.

Ou seja, Sr. Presidente, se entregaria aos estu-
dantes mais conteúdo, em certo sentido diversionista, 
em detrimento de reforço na carga horária de discipli-
nas fundamentais, que habilitam à natural apropriação 
de qualquer outro conteúdo.

Enfim, com a constante inclusão de novas tecnolo-
gias da informação e da comunicação na vida de todos 
nós, é evidente que o ensino também precisa mudar.

O vertiginoso avanço da pesquisa científica e do 
conhecimento sugerem não apenas novos meios, mas 
novas formas de difusão e aquisição do conhecimento.

É ingenuidade imaginar que jovens acostumados 
a ficarem horas e horas ligados a redes sociais, via 
celulares, tablets e computadores – com texto, áudio, 
vídeo e animação fascinantes – deixem-se seduzir pela 
“monotonia” da velha lousa e a sempre companheira 
barra de giz. Quer dizer, os tempos mudaram. 

Inclusive, eu registro aqui que eu conheci, recen-
temente, por meio de um grupo europeu, novos mate-
riais, novas maneiras didáticas, inclusive com uma lousa 
digital, totalmente interativa. O aluno, na sua carteira, 
com o seu tablet, um visor, totalmente “linkado” com 
a lousa. Quer dizer, a professora, quando lê o livro na 
lousa, parece que a página está virando, coisa que 
eu e os jovens estamos hoje totalmente acostumados 
e totalmente adaptados. Então, realmente há que se 
pensar nisso.

Ou que se beneficiariam pela simplória variedade 
de conteúdos isentos de um mínimo de profundidade.

Então, não é apenas a variedade de conteúdos. 
Nós temos que realmente mudar a forma como se 
quer ensinar.

O Brasil detém uma certa tradição educacional a 
partir da sadia disseminação de faculdades de educa-
ção. Cabe aos nossos pedagogos e especialistas, num 
esforço multidisciplinar e em sintonia com a realidade – 
ouvidos líderes políticos e empresariais, entidades da 
sociedade civil, pais e alunos –, conceber um modelo 
educacional que orgulhe todos os brasileiros.

Não basta reconhecer que o nosso sistema é 
falho. Temos que encontrar soluções o quanto antes.

Voltando ao tema dessa lousa digital, dessas 
novas tecnologias em sala de aula, eu até propus a 
esse grupo que ele montasse uma sala modelo dentro 
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de uma escola nossa, nos moldes de hoje, para que 
as crianças começassem a se envolver com isso. Eu 
até dei como ideia – e registro isso aqui no plenário – 
que isso pudesse ser feito na cidade de São Gonçalo, 
uma cidade com um milhão de habitantes, uma cidade 
grande, mas uma cidade sofrida, um cidade pobre. E 
eu pensei numa escola de São Gonçalo para nós mon-
tarmos essa sala de aula modelo para que as crianças 
começassem a ter esse contato e para que, no futuro, 
isso seja realidade em todas as escolas brasileiras.

É claro que isso precisa de investimento. E nós 
temos que investir na educação. Precisamos fazer acon-
tecer – essa é a realidade –, de forma estratégica, a 
realização desse imenso potencial jovem do nosso País. 
Defendo um modelo capaz de estimular a formação 
de indivíduos autônomos e críticos, aptos a construir 
um Brasil verdadeiramente justo, fraterno e próspero. 

Esse é um desafio que temos que enfrentar, Sr. 
Presidente, e todos os que nos acompanham agora, 
esse é um desafio que temos que enfrentar e com a 
máxima urgência.

Concluindo, eu gostaria de registrar que, no inicio 
da sessão de hoje, no meu discurso em comunicação 
inadiável, eu falava sobre a questão dos salários dos 
servidores, sobre a exibição dos salários. Algumas 
pessoas me perguntaram, ou ficaram um pouco na 
dúvida sobre o que realmente eu quis dizer. Eu quero 
aqui reafirmar que a transparência hoje é um passo 
sem volta. Muito importante para o nosso País, muito 
importante para nossa democracia. O PRB, hoje, no 
seu plano de governo, para aqueles que vão disputar 
prefeituras em 2012, dentro do plano de governo do 
PRB, a transparência é um ponto primaz; nós zelamos e 
primamos por isso. Então, reforçando essa questão, eu 
coloquei que sou totalmente a favor da transparência. 
Como decretou o Supremo, o salário dos servidores 
deve ser exibido bruto. E segundo o Supremo isso é 
um direito do povo brasileiro.

Mas, para evitar distorções, em PLS a que dei 
entrada na Mesa, eu defendo que seja o salário líqui-
do do servidor. Ou seja, descontando o Imposto de 
Renda, descontando as obrigações legais que ele 
tem a pagar, aí, sim, ele mostra qual é o seu salário. 
Se mostrar que o salário de um servidor da Casa é, 
por exemplo, 10 mil reais, vão dizer assim: “Poxa, ele 
ganha 10 mil reais! O servidor está devorando os co-
fres públicos.” Na verdade, do salário dele de 10 mil, 
38% já fica com aquilo que são as obrigações legais. 
Então, o servidor que ganha 10 mil reais, na verdade, 
leva pouco mais que seis mil reais para casa, no bol-
so. Então, qual é o salário do servidor? O salário é os 
seis mil e duzentos reais, seis mil e quinhentos reais, 
que seja, mas é seis mil e pouco, esse é o salário com 

que ele vive. Dos 10 mil, três mil e oitocentos já voltam 
para os cofres públicos. 

É importante ressaltar isto: transparência, sim, 
total, mas vamos trabalhar para que não haja essas 
distorções que podem, de repente, trazer maus pensa-
mentos ou mau juízo a respeito dos servidores.

Então, esse é o sentido do PLS a que dei entra-
da no Senado. Logo vamos discuti-lo e espero que ele 
seja aprovado.

Sr. Presidente, obrigado. 
Era isso que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT 

– PI) – Eu é que lhe agradeço.
Parabenizo V. Exª pelo pronunciamento e gostaria 

de dizer que fizemos uma experiência, com o apoio 
do MEC e da Positivo, na cidade de José de Freitas, 
com o uso de equipamentos, como V. Exª lembra, lou-
sa digital, tablet, com a presença de formas educati-
vas de alfabetização eletrônica, enfim, e o resultado 
foi excelente tanto para prender a atenção do aluno 
como para combater a evasão e recuperar indicadores 
do aprendizado.

Então, acho que está correto. Temos de trabalhar. 
Especialmente nos Municípios mais atrasados, talvez 
essa seja uma experiência a ser feita.

Parabéns!
Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá 

como orador inscrito.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero tratar de dois 
temas nesta noite, desejando boa noite àqueles que 
nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado, 
pelas redes sociais, enfim, por todos os segmentos.

Em primeiro lugar, gostaria de tratar da Medida 
Provisória nº 568, que diz respeito ao reajuste e à re-
estruturação de carreira dos servidores públicos. Essa 
medida provisória está em discussão na comissão es-
pecial e precisa da atenção do Governo e desta Casa. 
Algumas questões foram levantadas e geraram polê-
mica, que dizem respeito a professores – os profes-
sores federais estão em greve –, que dizem respeito a 
médicos, que dizem respeito também a servidores dos 
ex-Territórios, como é o caso de Roraima.

Eu apresentei emenda para que os policiais mili-
tares dos ex-Territórios também pudessem ter reajuste 
e também servidores públicos do quadro em extinção. 
Não é justo que os servidores dos ex-Territórios conti-
nuem sem ter reajuste, da forma como vem ocorrendo.

Então, eu gostaria aqui de registrar tudo isso e 
dizer que o Governo, que o Relator, Senador Eduardo 
Braga, debatam essa questão de modo que encon-
tremos soluções para a questão da carga horária dos 
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médicos, para a questão dos professores e também a 
questão dos servidores dos ex-Territórios. 

Outra emenda que apresentei diz respeito aos 
servidores da Auditoria do Datasus, do Ministério da 
Saúde, serviço extremamente importante para a saúde 
brasileira. É preciso a saúde ser auditada permanen-
temente, é preciso que o setor de fiscalização e de 
auditoria do Ministério da Saúde seja fortalecido. Apre-
sentamos uma emenda que, efetivamente, melhora as 
condições de trabalho, amplia os cargos, o número de 
auditores da saúde e melhora as condições de trabalho. 

Então, eu gostaria de tratar dessa Medida Pro-
visória nº 568, registrando que é matéria para a qual 
precisamos dar atenção. Estou acompanhando de perto 
exatamente por todas essas questões que geram um 
debate acalorado na nossa sociedade. 

Outro assunto que eu gostaria de falar é o ranking 
de competitividade que foi publicado na imprensa 
nos últimos dias, Sr. Presidente. O Brasil diminuiu no 
ranking de competitividade no cenário internacional, 
de acordo com o Índice de Competitividade Mundial 
de 2012. O País caiu duas posições. O País caiu do 
44º para o 46º lugar entre 59. Portanto, nós estamos 
mal colocados nessa avaliação da competitividade 
levada em conta pelo IMD, International Institute for 
Management Development, que analisa dados esta-
tísticos internacionais e nacionais, como PIB, taxa de 
juros, inflação e pesquisa também a competitividade 
junto aos executivos.

Essa competitividade é calculada entre zero e 
cem pontos e leva em conta o campo do conhecimento 
econômico que analisa as condições das empresas e a 
prosperidade do seu povo. Para avaliar essa competiti-
vidade, são considerados quatro critérios: performance 
econômica – o Brasil caiu nessa edição –, eficiência 
do Governo, eficiência dos negócios e infraestrutura.

Segundo o professor de finanças do IMD Nuno 
Fernandes, as maiores quedas do País ocorreram 
em itens ligados à atividade econômica, como fluxo 
de capitais, finanças públicas, inflação, taxa de câm-
bio, exportação com valor agregado e custo de vida. 
E também foi registrada uma queda na infraestrutura.

Para o professor, as empresas do País devem 
buscar mais financiamentos via mercado de capitais, 
e não somente financiamentos via setor bancário. 
Além disso, é preciso investir na infraestrutura ligada 
à tecnologia e à produção científica além de mudar a 
cultura empresarial.

A queda do índice de competitividade do País 
vem ocorrendo desde 2010. Em comparação com a 
lista de 2010, o Brasil já caiu oito posições. Portanto, 
nós caímos seis posições de 2010 para 2011 e duas 
posições de 2011 para 2012. É um sinal de que esse 

efeito se mantém e pode continuar se não revertermos 
o quadro com essa perda de produtividade.

É importante registrar também, Sr. Presidente 
Wellington, que os Brics – Brasil, Rússia, Índia, China 
e África do Sul – obtiveram redução nos pontos dos 
índices de produtividade. Portanto, não é uma ques-
tão só do Brasil, mas é uma questão do crescimento 
desses países que não estão acompanhando o índice 
de competitividade, de efetividade e de produtividade 
das condições da economia.

É importante salientar que o primeiro lugar em 
índice de competitividade ficou com Hong Kong, que 
obteve 100 pontos; o segundo lugar, com os Estados 
Unidos, 97 pontos; o terceiro lugar, com a Suíça, 96 
pontos; o quarto lugar com Cingapura, 95 pontos; e o 
quinto lugar com a Suécia, com 91 pontos. O Brasil 
ficou em 44º lugar, como eu falei, com 56 pontos. Por-
tanto, nós temos muito que melhorar.

É importante o comprometimento de toda a so-
ciedade, do empresariado. E, nós, aqui no Congresso, 
temos que melhorar as leis para que, efetivamente, a 
competitividade possa se instalar no nosso País.

É importante dizer que a Presidenta Dilma, ontem, 
fez uma reunião com a área econômica exatamente por 
estar preocupada com essas questões. A Presidenta 
anunciou uma ação pró-cíclica de investimentos para 
buscar o crescimento econômico, a geração de em-
pregos, a competitividade, a produtividade.

O Governo quer investir em ciência e tecnologia. 
Lançou o programa Sem Fronteiras e está levando para 
o exterior 150 mil jovens, para formar talentos e para 
que possamos crescer efetivamente no caminho da 
ciência, da tecnologia e da produtividade.

É importante registrarmos esses números como 
um alerta. Nós temos que atentar para o fato de que 
o nosso índice de produtividade, o nosso índice de 
competitividade tem caído, e nós precisamos retomar 
a curva ascendente. O Brasil, que é a sexta economia 
do mundo, o Brasil. que tem dado passos importantes 
no aspecto social e no aspecto econômico, precisa 
focar esse incide de competitividade como um instru-
mento efetivo de melhoria da qualidade de vida e do 
crescimento da população.

Então, eu gostaria de fazer esse registro, ressal-
tando que nós vamos acompanhar esse índice.

Espero que, no próximo ano, efetivamente essa 
curva possa ser retomada, o Brasil possa crescer, sair 
da 44ª posição, retomar algumas posições. Espero que 
o Governo possa investir em infraestrutura, o empre-
sariado avance em novas práticas administrativas e de 
gestão para que nós possamos sair desse incômodo 
44º lugar e retomar o crescimento desse índice. O Bra-
sil deve ocupar o espaço que lhe é merecido, porque, 
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em outros setores, nós estamos crescendo em com-
paração com o resto do mundo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu gostaria de pedir a transcrição das matérias: 

“Brasil Cai em Ranking de Competitividade” e “Dilma 
Quer Ação Pro-cíclica de Investimentos”. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

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

Brasil cai para 46º em ranking mundial de com-
petitividade

O Brasil está menos competitivo no cenário inter-
nacional, de acordo com o Índice de Competitividade 
Mundial 2012. O país caiu duas posições no ranking 
e ocupa agora o 46º lugar entre as 59 economias pes-
quisadas.

O índice é desenvolvido pelo IMD (International 
Institute for Management Development) e analisa dados 
estatísticos internacionais e nacionais -como PIB, taxa 
de juros e inflação- e uma pesquisa com executivos.

É calculado em pontos, de 0 a 100, e considera 
competitividade um campo de conhecimento econô-
mico que analisa a capacidade de uma nação de criar 
mais valor para suas empresas e mais prosperidade 
para seu povo.

Para avaliá-la, são considerados quatro critérios: 
performance econômica --onde o Brasil mais caiu nesta 
edição --, eficiência do governo, eficiência dos negó-
cios e infraestrutura.

Segundo o professor de finanças do IMD Nuno 
Fernandes, as maiores quedas do país ocorreram em 
itens ligados à atividade econômica, como fluxo de 
capitais, finanças públicas, inflação, taxa de câmbio, 
exportações com valor agregado e custo de vida.

Fernandes cita ainda problemas como burocracia, 
corrupção e o protecionismo, mas afirma que houve 
melhorias em temas como coleta de impostos, desem-
prego dos jovens e reservas cambiais.

“O protecionismo mina a competitividade das em-
presas. A produtividade é baixa porque as empresas 
estão muito protegidas e não precisam competir com 
as estrangeiras, mas ficam impedidas de competir no 
mercado internacional”, diz.

Fernandes ressalta que, no Brasil, só crescem 
as exportações de commodities e não as que têm va-
lor agregado.

Para o professor, as empresas do país devem 
buscar mais financiamento via mercado de capitais e 
não somente via setor bancário.

Além disso, é preciso investir na infraestrutura 
ligada à tecnologia e à produção científica e mudar a 
cultura empresarial, afirma.

“É necessário uma nova cultura de risco. Os em-
presários brasileiros têm uma cultura empreendedora 
ainda não muito elevada.”

QUEDAS SEGUIDAS
A queda do país no ranking vem ocorrendo des-

de 2010.
Em comparação com a lista daquele ano, o Brasil 

já caiu oito posições.
“A queda é consequência do resultado do ano 

passado. É um sinal de que esse efeito se mantém e 
pode continuar se a gente não reverter o quadro do 
ano passado, que foi a perda de produtividade”, diz 
Carlos Arruda, da Fundação Dom Cabral, que capta 
e analisa os dados do Brasil.

A primeira posição do ranking permaneceu com 
Hong Kong, seguido de EUA e Suíça.

Todos os Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e 
África do Sul) obtiveram redução de pontos no índice..
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Dilma quer ação “pró-cíclica” de investimentos

Dilma convoca ministros, cobra mais investimen-
tos e promete novas medidas

O Estado de S. Paulo - 05/06/2012

A presidente Dilma Rousseff prometeu ontem 
adotar uma “política pró-cíclica de investimento”. Dilma 
afirmou que defenderá, na próxima reunião do G20, 
ações de ajuste fiscal aliadas à expansão econômica. 
No discurso, diante do rei da Espanha, Juan Carlos, 
ela disse, porém, que a retomada do crescimento 
“não pode depender apenas de medidas dos países 
emergentes”.

A presidente Dilma Rousseff prometeu ontem 
mais uma rodada de medidas para tentar acelerar a 
economia, praticamente estagnada no primeiro trimes-
tre. Ao receber o rei da Espanha, Juan Carlos I, Dil-
ma afirmou que a intenção do governo é adotar uma 
“política pró-cíclica de investimento” para enfrentar a 
piora do cenário internacional.

“O Brasil também está se preparando para ter, 
diante do acirramento da crise e dos processos recessi-
vos na economia internacional, uma política pró-cíclica 
de investimento”, disse Dilma durante almoço ofereci-
do ao rei no Palácio do Itamaraty. Há duas semanas, 
o governo lançou um pacote de medidas, centrado no 
aumento do consumo.

Pela manhã, Dilma convocou uma reunião com 
ministros para discutir o que pode ser feito para au-
mentar os investimentos e garantir, ao menos, uma 
expansão maior do que a verificada no ano passado, 
quando a economia cresceu 2,73%.

Os ministérios com baixo desempenho nos inves-
timentos terão que correr para acelerar a execução dos 
projetos prioritários. Os titulares das áreas mais críti-
cas serão chamados a apresentar um plano de ação 
e dar uma resposta rápida. Dilma quer ver resultados 
já no início do terceiro trimestre.

Participaram do encontro Guido Mantega (Fa-
zenda), Fernando Pimentel (Desenvolvimento), Miriam 
Belchior (Planejamento), Gleisi Hoffman (Casa Civil), 
além do presidente do BNDES, Luciano Coutinho, e 
o secretário do Tesouro, Arno Augustin. No início da 
noite, Dilma convocou nova reunião. Até o fechamento 
desta edição o encontro ainda não havia terminado.

Dilma está bastante irritada com os números dos 
investimentos apresentados pelo Ministério da Fazenda. 
O diagnóstico apresentado pela equipe econômica é de 
que não há falta de recursos, mas a máquina adminis-
trativa não responde a contento. A maior insatisfação 
é com o Ministério dos Transportes.

Ontem, no discurso no Itamaraty, Dilma deixou 
claro que na reunião do G-20, o grupo das 20 maiores 

economias, nos dias 18 e 19 no México, vai insistir na 
necessidade de adotar medidas de ajuste fiscal aliadas 
a incentivos ao crescimento. “A saída da crise passa, 
fundamentalmente, pelo crescimento econômico com 
distribuição de renda, pela criação de empregos e pelos 
esforços de combater a pobreza e promover a justiça 
social. Tal esforço não é compatível com a paralisia, 
nem tampouco é incompatível com a necessária busca 
do equilíbrio macroeconômico.”

“A retomada do crescimento em nível global não 
pode depender apenas de medidas adotadas pelos 
países emergentes. Em um momento de crise é fun-
damental insistir em uma ação coordenada e solidária 
entre todos os grandes atores da economia mundial”, 
disse a presidente.

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT 
– PI) – V. Exª será atendido na forma do Regimento.

Pediria ao meu companheiro Romero Jucá a 
gentileza de presidir, enquanto faço aqui um rápido 
pronunciamento. 

Parabenizo V. Exª pela importância do tema que 
traz, para a reflexão de todos nós brasileiros, especial-
mente do governo.

O Sr. Wellington Dias deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Ro-
mero Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – Com a palavra o Senador Wellington Dias.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Senador Romero Jucá, todos que nos 
acompanham pelo Brasil, no Nordeste, no meu Piauí, os 
que fazem esta Casa, devo fazer aqui alguns registros.

Estive, na última quinta, sexta e sábado, numa 
agenda intensa, no meu Estado, visitando a região de 
São Miguel do Fidalgo e Paes Landim, com lideranças 
de Simplício Mendes, São José do Peixe, Ribeira do 
Piauí, Socorro do Piauí e também São João do Piauí. 
Tive oportunidade de participar da posse da nossa 
Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargadora 
Eulália Pinheiro; da inauguração do nosso Fórum Cível 
pelo ex-presidente, Desembargador Edvaldo Moura; da 
posse da Central Única dos Trabalhadores, com a pre-
sidência do meu querido sindicalista Manoel Rodrigues.

Estive no Rio de Janeiro, na última segunda-feira, 
participando de um debate importante sobre o tema do 
pré-sal. Aliás, se eu soubesse que era esse o tema, teria 
ido antes, porque acho que quando a gente esclarece 
a nossa posição, a nossa defesa, mais pessoas veem 
com maturidade as alternativas que temos. 
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Quero também comemorar hoje o Dia Mundial do 
Meio Ambiente, como todos fizeram aqui neste marco, 
tão próximo da semana em que ocorrerá a Rio+20.

Estive, Sr. Presidente, com o Governador Wilson 
Martins e lideranças na região de Picos, onde também 
tive um encontro com lideranças do meu partido. 

Estive também na cidade de Marcolândia e na 
cidade de Simões, onde tratamos sobre o tema dos 
programas relacionados à estiagem e aos financiamen-
tos pelo Banco do Brasil e pelo Banco do Nordeste, 
além de lançar e visitar obras como o asfaltamento que 
está sendo recuperado em Simões. Ainda lançamos 
o programa de Barraginhas e outras obras naquela 
comunidade do Estado.

Foi em Simões que me inspirei para fazer o pro-
nunciamento que trago hoje. Ver a autoestima elevada 
de uma cidade de 14 mil habitantes, ali na região da 
Serra dos Cláudios, onde tenho um grande amigo, o 
João Cláudio.

Sr. Presidente, hoje quero tratar de um tema que 
me traz muito orgulho, a mim e a todos os piauien-
ses. Vou falar de uma coisa simples. Vou falar de uma 
equipe de futebol de salão do meu Estado, da cida-
de de Simões, da escola pública Raul Sérgio, que foi 
vice-campeã brasileira nos jogos estudantis, e ver a 
importância disso, Sr. Presidente Romero Jucá, para 
motivar o esporte numa região.

Nas últimas olimpíadas escolares brasileiras, rea-
lizadas na cidade de Curitiba, no Paraná, em dezembro 
último, essa equipe sagrou-se vice-campeã brasileira 
de futebol de salão no desafio entre muitas escolas em 
todo o Brasil. Foi um acontecimento memorável não 
só para Simões, como para todo o Estado do Piauí.

Antes das olimpíadas, nossos garotos foram cam-
peões de futebol de salão na etapa regional. Posterior-
mente, vice-campeões dos jogos das escolas públicas 
do Estado do Piauí e campeões dos jogos escolares 
piauienses.

Por trás desse time, que saiu do interior do Piauí 
para se tornar referência no esporte estudantil, te-
mos, Sr. Presidente, grandes educadores, pessoas 
que acreditam que o esporte pode mudar a vida de 
uma criança, de um jovem. É o caso do nosso querido 
Adalberto Carvalho Simões, atual supervisor de ensi-
no em Simões. Ele e o técnico Tarcísio Alves Carvalho 
estão de parabéns. 

Mesmo sem poder oferecer uma estrutura de 
treino – pude ver lá as quadras naquela cidade, nas 
escolas, o campo de futebol, onde tivemos a abertura; 
aliás, o Governador Wilson Martins, o Secretário Átila 
Lira e o Secretário de Esporte fizeram abrir em Simões, 
em homenagem a esses jovens, a Copa Piauiense de 
Futebol, evento que sai no Guinnesd Book por ser um 

dos maiores eventos dessa modalidade em todo Pla-
neta – mesmo sem poder oferecer uma estrutura de 
treino tão boa quanto a de outros colégios públicos e 
particulares do Brasil que com eles disputaram o título, 
conseguiram esse resultado impressionante.

O povo de Simões também teve seu papel fun-
damental na vitória desses meninos, pois se mobilizou 
na torcida por essa equipe. A cada vitória, soltavam 
fogos, mandavam mensagem de incentivo pelos celu-
lares, oravam e, quando o time retornou à cidade, foi 
recepcionado com uma grande carreata e uma grande 
festa, com banda na praça. 

Houve missa em ação de graças, para agrade-
cer. A Câmara de Vereadores convidou a equipe para 
participar de sessão com o objetivo de homenageá-la. 
O Prefeito Edilberto Abdias de Carvalho, com a sua 
equipe, ofereceu um jantar para os atletas e familiares. 
Essa equipe contou também com o apoio da Gerente 
Regional Eva Arrais e do professor Moacir, da Secre-
tária Educação do Estado e teve apoio, também, da 
Fundação de Esportes do Piauí (Fundespi)

Além de incentivar o time de futsal, os professo-
res de Simões estão empenhados em levar o esporte 
para a vida de todos os jovens do Município, que tem 
cerca de 14 mil habitantes. 

O Secretário Átila e o Governador Wilson Martins 
também participaram desse processo.

A supervisão de Ensino, gerenciada pelo pro-
fessor Adalberto, juntamente com as quatro escolas 
estaduais - Luis Lopes, José Bento, Raul Sérgio Sílvia 
Coutinho – do Município realizam os Jogos da Ami-
zade quase todos os anos como forma de integrar as 
escolas, promover o entretenimento e o bem-estar, 
além de fomentar o surgimento de talentos.

Quero aproveitar o meu discurso para parabeni-
zar cada um dos atletas – que fiz questão de conhecer 
– e a seus familiares. Fui a Simões e vi ali a imensa 
torcida em um jogo de abertura em que disputaram a 
cidade de Simões e Padre Marcos, com a presença 
de diversas lideranças.

Os titulares desse time são:
1- Renandro Carvalho (goleiro);
3- Simão Pedro;
7- Osmar Vítor (capitão); 
9- Luan Ramos; 
10-Raí John;
Reservas:
2- José Vieira Júnior;
4- Fillipe Araújo Carvalho;
5- Gian Gabriel;
6- Simão António;
8- Renan Igor.
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Fiz questão de fazer esse destaque, Sr. Presi-
dente, porque esses garatos inspiram outros jovens e 
os motivam, inclusive quanto à educação. 

Técnico: Tarcísio Alves Carvalho, competente pro-
fessor de educação física que acompanhou os garotos 
na função de técnico.

Supervisor de ensino: Adalberto António de Car-
valho, que coordenou todo o processo de preparação 
da equipe para a competição.

E quero parabenizar também a diretora da Escola 
Raul Sérgio, Maria Aparecida de Carvalho e Silva, por 
mais essa conquista.

Em nome da Cidoca, que é uma companheira do 
meu partido, saúdo todo o povo de Simões pela ale-
gria, num momento de tristeza, porque é uma região 
do semiárido, que enfrenta um momento difícil, visto 
que essa região é grande produtora de mandioca, 
criadora de caprino e ovino, produtora de mel e sofre 
muito nesse momento.

O Jornal Nacional, da Rede Globo de Televisão, 
fez, recentemente, uma série de reportagens sobre as 
olimpíadas escolares e o poder de transformação que 
elas têm nas vidas de crianças e adolescentes brasi-
leiros. O time de futsal, campeão de Simões, apareceu 
na matéria, que foi ao ar no dia 17 de maio, mostrando 
como um time de futsal composto de alunos de uma 
escola pública do Piauí conseguiu aumentar a auto-
estima de uma cidade inteira; aliás, eu diria, de uma 
região, mesmo de um Estado.

Nós tivemos agora uma comemoração importan-
te no nosso Estado quando a nossa judoca, a nossa 
Sarah Menezes, ganhou medalha de ouro, num even-
to mundial, e representará o Brasil nos nossos Jogos 
Olímpicos. E os meninos do semiárido do Piauí que-
rem e vão conquistar o título de campeões em 2012 
nas Olimpíadas Escolares.

Histórias como a do time de futebol de salão de 
Simões se repetem em todo o País. Com o apoio do 
MEC, Secretarias de Educação dos Estados e dos 
Municípios, as Olimpíadas Escolares mobilizam cerca 
de três milhões de crianças e adolescentes no Brasil 
todos os anos. São organizadas pelo Comitê Olímpico 
Brasileiro e tem a colaboração do Ministério do Esporte 
e dos Governos Estaduais e Municipais.

Portanto, Sr. Presidente, era esse singelo pro-
nunciamento a forma que encontro de homenagear 
a juventude no nosso País através desses atletas de 
Simões. Parabéns para nossos jovens atletas que re-
presentam o futuro do Brasil nos esportes. Está aqui o 
Senador Magno Malta que é um apaixonado apoiador 
do esporte, sabe a importância do que trato aqui, para 
evitar a droga, a prostituição, para evitar o descaminho 
da nossa juventude.

Era isso que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 

– RR) – Parabenizo a equipe de jovens de Simões. 
Quero parabenizar o Senador Wellington Dias e dizer 
que as Olimpíadas Escolares são uma atividade impor-
tante. É muito importante registrar a vitória de jovens 
e a participação de cidades com essa de 14 mil habi-
tantes e que consegue um feito como esse.

Quero que V. Exª leve à população de Simões o 
nosso parabéns também.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Com certeza, ficarão muito honrados.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 

– RR) – A Presidência designa a Deputada Aline Cor-
rêa, como membro titular, em substituição à Deputa-
da Iracema Portella, para integrar a Comissão Mista 
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 
570, de 2012, conforme Ofício nº 353, de 2012, da 
Liderança do Partido Progressista – PP, na Câmara 
dos Deputados.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 353

Brasília, 5 de junho de 2012

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência a Deputada Aline Cor-

rêa (PP – SP) como Titular na Comissão Mista desti-
nada a emitir parecer sobre a MPV nº 570, de 14 de 
maio de 2012, em substituição a Deputada Iracema 
Portella (PP – PI).

Atenciosamente, Deputado Arthur Lira, Líder 
do PP.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – Com a palavra o Senador Magno Malta.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Senador Romero Jucá, aqueles que nos 
veem e nos ouvem pelos meios de comunicação des-
ta Casa, mais uma vez, o que me traz a esta tribuna 
é dividir com o Brasil as mazelas do abuso contra a 
criança neste País. E lembrar que, antes da CPI da Pe-
dofilia desta Casa, na Presidência do então Senador, 
hoje Ministro, Garibaldi Alves; V. Exª, na ocasião Líder 
de Governo, tivemos o apoio de 81 Senadores para 
que aquela CPI pudesse meter o dedo numa ferida 
e descortinar para o País a podridão de uma Nação 
voltada e com gosto apurado pelo abuso de criança. 

O Brasil está entre os três maiores abusadores do 
Planeta e, em consumo de crime na Internet, consumo 
de pedofilia na Internet, o número um do Planeta. A 
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nossa situação é degradante. O Brasil viu quando nós 
corremos este País. Estive lá no Estado de V. Exª, no 
episódio daquele procurador que ia para o motel três, 
quatro vezes por dia, com criança de sete, oito anos de 
idade, aquele desgraçado; aqueles empresários mal-
feitores. E a reação positiva, o bonito foi o movimento 
que nasceu lá no seu Estado, chamado Mães contra 
Pedofilia, que foi tomando corpo pelo Brasil. Não sei 
se V. Exª tinha essa informação, mas esse movimento 
nasceu lá, no seu Estado. 

Pois bem, a CPI se encerrou. A Comissão de 
Direitos Humanos cria uma Subcomissão de Enfren-
tamento à Pedofilia, Trabalho Escravo, indicado pelo 
Senador Paim – e sou seu Presidente –, para que a 
sociedade desesperada, porque hoje não tem mais 
uma CPI com poder investigativo, mas nós temos leis, 
temos um Ministério Público ávido, policiais ávidos, um 
Justiça ávida, alguns momentos cometendo deslizes, 
mas ávida pela questão do abuso de crianças. Ninguém 
neste País quer conviver com pedófilo e com pedofilia. 
O País está pautado. Se existe um benefício que essa 
CPI fez ao País foi o benefício de pautar o País. Hoje 
todos falam desse tema o tempo inteiro, sejam douto-
res, sejam analfabetos, seja nas instituições, seja nas 
ONGs, no meio da rua. Todos falam do mesmo tema 
e com a mesma propriedade.

Os casos vão aparecendo, porque a sociedade 
se encorajou, a sociedade fala, não tem mais medo 
e quer proteger. Na semana próxima passada, fiz um 
seminário em Laranjeiras, em Sergipe, sob a batuta do 
nosso querido Senador Lauro, do seu filho Gustavo; 
na terça-feira, fiz também em Sooretama; tenho feito 
em Minas Gerais, como tenho feito no Brasil inteiro.

Chegam-me casos que me assombram, e, quando 
cito nomes, é porque já estão na Internet. E os casos 
são cabeludos.

Há o caso de um pai da Bahia, um médico cha-
mado Márcio Café, e vi o processo inteiro de abuso 
do filho, tenho todos os laudos periciais que provam o 
abuso desse pai que é o médico Márcio Café. A crian-
ça, quando descreve o abuso e como o pai começou 
abusar – tenho aqui e não vou mostrar –, a criança 
mostra com o lápis, Sr. Presidente, mostrando como 
o pai fazia a introdução de um coito anal com a crian-
ça, mostrando com um lápis, e tenho todas as fotos 
de sequência, mostrando e contando como acontecia 
o abuso.

Há um DVD, que foi periciado pelo Molina, e falei 
pessoalmente com o Molina ao telefone, porque tenho 
por ele muita admiração, e o Molina é competente e 
inquestionável nessa questão dos laudos e dá como 
absoluto e verdadeiro o vídeo que essa criança mostra 
como o pai praticava o abuso.

Como acontecia antigamente, e infelizmente ain-
da acontece hoje, se você é poderoso, tem dinheiro, 
como existe no parlamento, na política, como existe 
no Ministério Público e na polícia, como existe dentro 
da igreja, seja de qualquer confissão, existe gente do 
bem e existe gente do mal.

Um dia desses, uma Ministra do STJ disse que 
o estuprador estava certo ao estuprar uma menina de 
13 anos, porque ela já se prostituía. Mas, doutora, ela 
tinha 13 anos! 

Um desembargador de Goiás deu uma senten-
ça esdrúxula para salvar um prefeito pedófilo aqui do 
interior de Goiás. É uma verdadeira piada dizer que 
vagabundas, prostitutas, meninas de 12 anos de ida-
de deixaram seu Município para virem corromper um 
homem de bem. As meninas de 12 anos é que cor-
romperam aquele prefeito pilantra.

Então, de vez em quando, sai uma sentença 
dessas. Mas a sociedade está muito ávida, esperta 
e não quer conviver com isso. Cada caso desses que 
acontecer vamos denunciar.

Então, com os laudos periciais, com tudo na cara, 
o Ministério Público da Bahia faz a denúncia – e o meu 
respeito ao Ministério Público da Bahia –, a juíza Drª 
Janete Fadul de Oliveira rejeita a denúncia do Ministério 
Público. E chamo a atenção desse glorioso Ministério 
Público. Sr. Procurador, uma denúncia feita com base 
pericial, e, aliás, criança abusada não mente. E esse 
não é um caso, Senador Romero Jucá, de alienação 
parental. É um caso cheio de laudos e verídico.

O Ministério Público denuncia, a juíza rejeita! 
Sr. Procurador, é preciso que o Ministério Público da 
Bahia tenha uma reação. Uma reação em nome da 
Justiça, em nome das crianças, em nome da vida! O 
Ministério Público não pode se calar. Esse Ministério 
Público que, em momentos significativos da vida da 
Bahia e da vida do Brasil, tem honrado a Bahia, e este 
País não pode fechar os olhos para uma decisão ab-
surda de uma juíza que, felizmente, já foi denunciada 
ao Conselho Nacional de Justiça.

A Drª Janete foi afastada pelo Conselho Nacional 
de Justiça por suspeita de participação em esquema 
de venda de sentença. E a denúncia foi feita pelo Mi-
nistério Público da Bahia, por esse mesmo ministério 
que apontou o envolvimento também de funcionários do 
TJ da Bahia, de advogados e de outros juízes. O órgão 
é a 1ª Vara de Feitos Relativos aos Crimes Praticados 
contra a Criança e o Adolescente em Salvador. O Pro-
cesso é 031271214.2012.8.05001, ação penal contra 
Márcio, estupro de Marcinho. É vulnerável! E simples-
mente, absurdamente, a doutora rejeita a denúncia.

Espero, Sr. Procurador, que o Ministério Público 
reaja. E reaja encaminhando ao CNJ esse inquérito. 
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Encaminhe ao CNJ as provas periciais e também a 
decisão da juíza, a Drª Janete, para que o CNJ, que 
tem sido tão implacável e importante para a vida do 
País no controle das ações judiciais injustas e crimi-
nosas no País, que tem prestado grande trabalho ao 
Conselho Nacional do Ministério Público deste País...!

Senador Romero Jucá, o grande acerto deste 
Senado, deste Parlamento, foi ter criado esses dois 
Conselhos para o Brasil. Penso que duas ações pre-
cisam ser feitas, Procurador: a primeira é rejeitar esse 
arquivamento e rejeitar a maneira como a juíza con-
duziu; a segunda é encaminhar todo o processo ao 
Conselho Nacional de Justiça, para que proceda a 
uma investigação, porque é uma criança. É a honra! 
É o emocional! É o moral! É o psicológico! É o familiar 
de uma criança! 

Assistimos há um mês, quase um mês, a Xuxa, 
que está nos Estados Unidos, porque sua mãe foi 
operada ontem. Que sua mãe se recupere rápido, 
Xuxa! Xuxa é convidada nossa para estar aqui numa 
sessão solene no dia 11. É possível que tenhamos de 
alterar, na próxima segunda-feira, porque ela não vai 
conseguir chegar. A sessão será junto com a Joanna 
Maranhão. Estive falando com o Nuzman, as atletas 
do Cob (Comitê Olímpico Brasileiro) estarão aqui, 
porque a Joanna é uma atleta olímpica. Vencedora! 
Atleta do Flamengo, que está treinando na Espanha. 
É um orgulho do Brasil e que foi abusada na infância! 
Ao denunciar o seu técnico, foi processada, porque a 
lei protegia ele, e não protegia ela.

E nós aqui, eu tive orgulho, o prazer que Deus me 
deu de assinar essa lei, a Lei chamada Joanna Mara-
nhão, e a feliz ideia de dar o nome Joanna Maranhão 
a essa lei. Aqui teremos uma sessão muito bonita. A 
mãe de Joanna, uma médica, disse: “Ela me deu sinal, 
e eu não entendi. Minha filha tinha medo de nadar, ti-
nha medo de tudo, não queria mais ir à casa dele, no 
carro do seu professor, do seu mestre de natação, que 
ela tanto gostava, porque ele abusou dela”.

Uma criança abusada se comporta como a Xuxa, 
que chega aos 49 anos de idade e diz: “Olha, as pes-
soas acham que eu sou uma pessoa emocionalmente 
desequilibrada, não consegue se casar, não consegue 
se relacionar bem com alguém, mas todos os dias da 
minha vida eu sinto o bafo de álcool do primeiro abu-
sador, daqueles que me abusaram na infância até os 
13 anos de idade”. 

Isso é muito duro, ô Senador Romero Jucá. E 
não é possível, quando uma criança faz uma denún-
cia, despachar essa denúncia para o arquivo, como 
se nada tivesse acontecido. Infelizmente, o poder, o 
dinheiro ainda tem valor neste País.

Por isso, eu conclamo o Ministério Público: Sr. 
Procurador, pelo amor de Deus! Reaja a isso, Minis-
tério Público da Bahia!

Sr. Procurador, que esse caso seja conduzido ao 
CNJ, para que o CNJ, mais uma vez, examine a con-
duta da juíza, porque, se ela tivesse o cuidado de ver 
as imagens do garoto, mostrando, com um lápis, como 
o pai tocava o ânus dele, e como acontecia o abuso, 
com um pouco de sensibilidade, ela entenderia. E, se 
olhou e não entendeu, é porque sensibilidade não tem.

Para tanto, eu faço esse apelo ao Ministério Pú-
blico da Bahia, e eu faço o apelo em nome de uma 
criança de onze anos, para que o arquivo não abrigue, 
como letra morta, insignificante, insensível, a dor, o 
emocional de uma criança, para que o CNJ vá fundo 
nessa questão e puna quem tem de ser punido, por-
que não há que se tolerar abuso de criança neste País.

Senador Romero, tenho um segundo assunto 
a tratar: as páginas amarelas da Veja, deste final de 
semana, trazem o Pastor Silas Malafaia, em um país 
que discrimina evangélicos, uma massa – uma mas-
sa – que hoje pensa, não é mais massa de manobra, 
mas mesmo assim é discriminada. E penso até que 
uma justa razão faz com que as pessoas, os meios de 
comunicação, os políticos e aqueles que têm poder 
discriminem esse povo. Acho até que eles têm razão, 
porque esses pastores e esse povo vivem pregando 
tráfico de drogas; são eles que incentivam o pessoal a 
roubar, a fumar crack; são os pastores. E já disse aqui 
desta tribuna que os moteis, as revistas pornográficas 
– tudo pertence a eles –, os bordeis, a sacanagem da 
estrada, tudo pertence à igreja! A cachaçada, os alam-
biques, os uísques caros na madrugada, os – como é 
que se fala? – vinhos caros desses que o Cachoeira 
dava para o pessoal aí, tudo é dos crentes! Então, eles 
têm razão de discriminar. São todos baderneiros! Onde 
vão, quebram, fazem saque, roubam carga, quebram 
loja, roubam o mostruário. Então, têm toda a razão em 
discriminar crentes.

E Silas Malafaia está nas páginas amarelas da 
Veja. Eu nunca vi um crente lá não. Estou até feliz da 
vida. Mas é um homem de posição, que não tem medo 
do debate, que não tem medo do embate e, por suas 
posições, o Silas está aqui, e fala a verdade o tempo 
inteiro, fala de um Evangelho de poder, que transforma, 
que muda a vida das pessoas, do Evangelho de Jesus, 
que tem poder para curar, que tem poder para levan-
tar, para erguer; do Evangelho que cura, que enxuga 
lágrimas, que refaz a vida, que mostra caminhos de 
um Deus que dá alternativas e saída para o homem, 
embora estendendo a mão para aqueles que precisam 
fazer a sua parte.
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Não é um Evangelho onde você senta esplendi-
damente em uma rede, e Deus vai fazer tudo por você 
se você se submeter a alguns sacrifícios. É preciso 
que você, no Evangelho verdadeiro, faça a sua parte. 
Deus põe 70 na mesa, você precisa se esforçar para 
botar 30, porque aí se fazem 100%, e você realiza o 
seu sonho.

Deus é um Deus ajudador. Ele fala desse Evange-
lho poderoso, que tem mudado a realidade do Brasil, um 
Evangelho poderoso, em que onde se planta uma igre-
ja tem menos tráfico – aliás, as igrejas são ex-alguma 
coisa. As igrejas evangélicas no Brasil são ex-alguma 
coisa. As igrejas estão aí cheias de ex-drogados, ex-
-prostitutas, ex-assaltantes, ex-quebrados, ex-desi-
ludidos, ex-suicidas, ex-desesperados, ex-remédios 
controlados, ex-alguma coisa. Você entra numa igreja 
evangélica, e está cheia de ex-alguma coisa. Alguém 
que veio de algum lugar, de uma confissão de fé que 
não respondeu pelos seus problemas. E o Evangelho 
alcançou. Então, a igreja está cheia.

Aí eu fico pensando que, se esse povo ficasse tão 
triste e revoltado com o que falam, com o que discri-
minam, iam dizer: “Vamos fechar as igrejas todinhas...” 

Ô Silas Malafaya, vamos propor que feche tudo, 
baixe as portas de tudo, Senador Romero, e fale para 
esse povo: Volta todo mundo para o lugar de onde vo-
cês saíram. Milhões e milhares nos guetos, nos crimes, 
nas ruas, avassalando a violência do País. E o País há 
que reconhecer o valor desse povo, no enfrentamento 
à violência, às drogas e ao álcool neste País.

Você não vê ninguém sair da igreja e ser obrigado 
a fazer bafômetro. Você não vê ninguém sair da igre-
ja e atropelar ninguém alcoolizado na calçada. Você 
não vê isso, porque o Evangelho propõe uma vida 
diferente. E o Evangelho muda o homem por dentro, 
não é na fachada. É por dentro. E é mais ou menos 
isso. Não esconde a realidade aqui do seu Ministério. 
Fala absolutamente claro, não de um Evangelho de 
prosperidade, em que você se sacrifica e que Deus 
te dá. Não! Até porque prosperidade... A mulher mais 
próspera que eu já conheci na vida, a mais próspera, 
a criatura mais próspera que eu conheci foi a minha 
mãe, e morreu ganhando meio salário mínimo por mês.

Aí se fala: “Mas como a mulher era próspera e ga-
nhava meio salário mínimo por mês? Que prosperidade 
é essa? Prosperidade é casa na praia, prosperidade 
é BMW, prosperidade é dinheiro na Caixa, prosperi-
dade é apartamento novo.” Não é não! Prosperidade 
é ter de Deus o privilégio de não conhecer a miséria. 
Minha mãe era pobre, mas não era miserável. Misé-
ria é demérito; pobreza, não. Jesus disse: “os pobres 
sempre tereis convosco”. 

O pobre tem sempre comida na mesa. Não é ca-
viar, não é lagosta, porque é até um trem muito ruim, 
eu até nem nunca comi esse caviar. “Não comi, eu só 
ouço falar”, dizia Zeca Pagodinho. Mas disse que é ruim. 
Tem coisa melhor do que um ovo frito com arroz? Do 
que carne no feijão? Tem? Pobre tem carne no feijão, 
pobre tem ovo para comer, tem carne para comer. E 
hoje já melhorou muito o Brasil, não é? Já esquenta 
tudo no microondas, já tem fogão com duzentas bocas. 
Porque melhorou mesmo. E hoje eles até debocham 
chamando de “pobre emergente”. Olha, que bacana. 
Estão todos viajando para Disney, comendo nas pra-
ças de alimentação dos shoppings.

E o Lula fez uma opção boa, fez uma opção pelos 
pobres. Isso é bacana. Jesus também fez! “Os pobres 
sempre tereis convosco.”

Então, pobreza não é demérito; miséria, sim. 
Minha mãe não era miserável, ela ganhava meio sa-
lário mínimo, mas era próspera porque não conheceu 
a miséria. 

Ele fala desse evangelho aqui, desse tipo de 
prosperidade. Abre o jogo sobre o seu ministério. Fala 
de algumas coisas polêmicas também, de aborto. Diz 
que o Brasil é um País homofóbico. E não é, porque 
homofobia é uma doença em que o indivíduo vê o ho-
mossexual e ele quer matar, ele quer destruir, ele quer 
jogá-lo debaixo de um caminhão, ele quer esganar. 
Esse é um desgraçado doente. Agora, querer banalizar 
essa palavra e dizer que o Brasil é homofóbico, criar 
kit gay para orientar as crianças a não serem homo-
fóbicos?! Não, esse kit gay era para criar um império 
homossexual no Brasil. As escolas seriam verdadeiras 
academias de homossexuais.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – O Brasil 
não é homofóbico, porque o sujeito que mata um gay 
mata um aposentado, mata um negro. Um sujeito que 
assalta um homossexual assalta um deficiente físico, 
assalta um índio.

Até porque ele teve coragem de abrir o jogo nesse 
debate. E está aqui ainda o PL 122, que nós, a Frente 
da Família, vamos trabalhar para nunca acontecer e 
nunca passar.

O que a Senadora Marta fez, aprovando ali na 
CDH uma lei que é inócua, porque foi o que o Supre-
mo decidiu. Mas não tem futuro na CCJ. O senhor é da 
CCJ, Senador Romero Jucá. O senhor é um homem 
que tem família, tem filhos. O senhor acredita em família 
como nós acreditamos, no princípio de Deus, macho e 
fêmea. Estou certo ou estou errado?! Não estou certo? 
Quando a mulher está grávida, fala-se está grávida de 
um menino, ou de menina. Ou fala: estou grávida de 
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um homossexualzinho? Não existe! Não existe! Não 
existe isso. É macho e fêmea. É inócuo, e nós vamos 
derrubar na CCJ, Senadora Marta. Isso nem vai che-
gar aqui, porque nós estamos de olhos abertos para 
essa questão.

E o Silas fala, com muita propriedade aqui, a res-
peito desse assunto, e depois fala da discriminação 
conosco. E aí fala: um metalúrgico pode virar presi-
dente e influenciar; um sociólogo pode. Por que é que 
alguém que confessa a fé, um pastor, por exemplo, não 
pode? Um padre não pode? Por que é que um mon-
ge budista não pode? Pode, sim. Pode, sim. Por que 
discriminar aqueles que estão pregando outro tipo de 
comportamento na sociedade? 

A Folha de S.Paulo publica que a Presidente 
da República, a nossa querida Presidente Dilma, por 
quem tenho o maior respeito, está preparando um 
pacote de cerceamento de liberdade para a mídia e 
vai proibir as redes de televisão ou canais que têm 
concessão pública – é o interesse – de vender espa-
ço na sua programação. Sabe por que isso? É porque 
tem muito pastor pregando com espaço de televisão 
comprado. Tem muito padre pregando com espaço de 
televisão comprado.

Quando eu li essa entrevista, entendi por que o Sr. 
Gilberto Carvalho, lá no Fórum Social, no Rio Grande 
do Sul, falou para abortistas, achando que ninguém 
estava ouvindo: “A próxima meta do Governo é enfren-
tar esses evangélicos, que são comandados” – gente, 
que mente vazia! – “por esses pastores de televisão.”

Dois dias depois, eu vim aqui e fiz um discurso, 
chamei a atenção para o comportamento desse cidadão 
chamado Gilberto Carvalho. A Presidente Dilma, três 
dias depois, mandou-o pedir perdão. Reuniu a bancada, 
os evangélicos e tantos outros. E foi tão interessante 
que até Chico Alencar foi lá defendê-lo. Ele chegou lá 
e alguns Deputados Federais evangélicos – tinha até 
pastor – ficaram tão eufóricos na frente do Ministro que 
eles é que pediram perdão para o Ministro, como se a 
Igreja Evangélica tivesse cometido algum crime contra 
esse Ministro. O crime que cometeu foi, no segundo 
turno, ter mudado de lado e ter feito Dilma Presidente, 
ó Gilberto Carvalho.

Então, nós estamos acordados. No Congresso 
do Cimeb, agora, em Belém, um manifesto foi feito e 
assinado por uma infinidade de líderes deste País, de 
denominações diversas, que vão se politizando e aten-
tando para as manobras que tentam fazer, no sentido 
de tirarem esses homens do trilho, ou seja, mudar o 
foco do que tem sido feito neste País para transformar a 
vida do homem, fazendo as pessoas entenderem que a 
pregação do evangelho é absolutamente maior do que 
uma obra social. Não é obra social, é o resgate que é 

feito por dentro, a partir do coração, e não pelo exte-
rior; é o resgate que não pode ser feito com redução 
de danos, que é a maior piada que eu já vi na minha 
vida; que não se pode fazer oferecendo cachimbo, ou 
uma praça, ou crack para que o viciado possa fumar ali 
mesmo sob a proteção do Estado. Redução de danos! 
Isso é aumento de danos, gente! É aumento de danos!

O Evangelho está acima de tudo isso. Não se 
pode fazer com um decreto, com uma lei. E ninguém 
vai mudar essa violência neste País fazendo legaliza-
ção de drogas, como tem pregado por aí o Presiden-
te Fernando Henrique Cardoso; e este conselho que 
está trabalhando para mudar o Código Penal, que eu 
já pedi uma audiência ao nosso querido Senador Pe-
dro Taques, que é o Presidente, para que receba a 
Frente da Família, para que possa nos ouvir em todos 
esses temas.

E os caras falam: legalizar a droga, Senador Ro-
mero. Vão legalizar a droga. O sujeito vai poder plantar 
até 600 gramas, só para ele. Quem vai fiscalizar isso? 
E se ele for pego com essa plantação, não será trafi-
cante. Ele pode plantar só para o uso dele. Quem vai 
dizer que é só para o uso dele? Olha que engenharia 
mais malfeita, mais besta que eu já vi na minha vida! O 
Brasil nem tem vocação, e isso nem se trata de vocação.

Nós não vamos permitir que a droga seja lega-
lizada neste País. Este debate nós temos que fazer. 
Um país com fronteiras abertas, e gente que fala em 
legalização de drogas! É porque não conhece os pre-
sídios, nunca foi a um presídio domingo visitar alguém. 
Nunca foi a um cemitério visitar alguém, para ver mãe 
chorando em cima de túmulo de meninos de 10, de 11, 
de 12, de 13 anos de idade, uma população carcerária 
de meninos de 17, de 18, de 20 que se envolveram 
com o crime a partir dessa inofensiva maconha.

Ô senhores do conselho, nós vamos reagir, es-
tamos prontos para reagir a tudo isso!

E é isso que esta carta traz, esse manifesto lá do 
Cimeb feito em Belém, assinado e, aliás, comandan-
do pelo seu presidente, o nosso querido Pastor Silas 
Malafaia, que é um homem absolutamente politizado 
e que merece o respeito desta Nação.

Encerro meu pronunciamento, até porque falei 
de dois assuntos muito pesados, Sr. Presidente, mas 
eu precisava, mais uma vez, voltar a esta tribuna para 
poder tratar desse assunto.

Agora, com a criação da Subcomissão de Com-
bate à Pedofilia e ao Trabalho Escravo, de que sou 
Presidente, juntamente com o Senador Eduardo, que 
é Vice-Presidente, eu estarei nesta tribuna denuncian-
do graves erros ou maldades errôneas da Justiça para 
proteger um adulto em detrimento de uma criança. 
Eu estarei aqui para atender mães chorando, filhos 
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sofridos, que estão sendo rejeitados e estão sendo, 
de uma maneira ou de outra, subjugados no reclame 
dos seus direitos, quando violentados, para poder de-
nunciar, chamar atenção da Justiça; quando envolver 
o Judiciário, chamar atenção do CNJ; se envolver o 
Ministério Público, a atenção do Conselho Nacional 
do Ministério Público. Doa em quem doer.

A causa da vida, a causa da criança é uma cau-
sa de todos nós. Esse garoto da Bahia não é filho só 
desse Márcio. Não é filho só da mãe dele. Um garoto, 
uma garota, independentemente da cor, do credo, in-
dependentemente de onde tenha nascido, do Estado 
ou do País, seja ele oriental, russo, americano, seja 
ele baiano, seja ele piauiense, seja ele pernambucano, 
seja ele rio-grandense, toda e qualquer criança, neste 
País e no mundo, elas são filhas de todos nós.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – Senador Magno Malta, todo Senado reconhece 
e o País também a luta de V. Exª contra a pedofilia. V. 
Exª tem conseguido avanços importantes e terá sem-
pre o apoio desta Casa nesta luta que é uma luta de 
toda a sociedade brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – A Mesa recebeu comunicado de instalação 
da Comissão Mista destinada a apreciar a Medida 
Provisória nº 571, adotada em 25 de maio de 2012, 
publicada no dia 28 e retificada no dia 29 do mesmo 

mês e ano, em reunião realizada nesta data, com o 
seguinte resultado:

Presidente: Deputado Bohn Gass (PT)
Vice-Presidente: Senador Jorge Viana (PT)
Relator: Senador Luiz Henrique (PMDB)
Relator Revisor: Deputado Edinho Araújo (PMDB).

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 1/2012-MPV571

Brasília, 5 de junho de 2012

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a instalação da Co-

missão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória 
nº 571, adotada em 25 de maio de 2012, publicada no 
dia 28 e retificada no dia 29 do mesmo mês e ano, em 
reunião realizada nesta data, com o seguinte resultado:

Presidente: Deputado Bohn Gass (PT)
Vice-Presidente: Senador Jorge Viana (PT)
Relator: Senador Luiz Henrique (PMDB)
Relator Revisor: Deputado Edinho Araújo (PMDB)
Respeitosamente, – Senador Luiz Henrique, 

Presidente Eventual.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 

– RR) – 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 (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – Os pareceres lidos vão à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 66 e 67, 
de 2012, do Presidente da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, que comunicam a apreciação, em 
caráter terminativo, dos Projetos de Lei do Senado nºs 
362, de 2009; e 369, de 2008.

São os seguintes os Ofícios:

Ofício nº 66/12 – PRESISDÊNCIA/CCJ

Brasília, 30 de maio de 2012.

Assunto; decisão terminativa.

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º 

do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa 
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta 
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 
pela rejeição do Projeto de Lei do Senado nº 362, de 
2009, que “Acrescenta § 2º ao art. 87 da Lei nº 7.210, 
de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), para 
estabelecer que a pena pelo cometimento de crime 
hediondo será cumprida em penitenciária federal de 
segurança máxima, até a progressão para o regime 
semiaberto”, de autoria do Senador Marcelo Crivella.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Eunício Oliveira, Pre-
sidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania.

Ofício nº 67/12-PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 30 de maio de 2012.

Assunto: decisão terminativa.

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º, 

do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa 
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta 
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 
pela aprovação, com a Emenda nº 1-CCJ, do Projeto 
de Lei do Senado nº 369, de 2008, que “Veda a reali-
zação de concurso público exclusivo para a formação 
de cadastro de reserva”, de autoria do Senador Ex-
pedito Júnior.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Eunício Oliveira, Pre-
sidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) Com referência aos Ofícios nºs 66 e 67, de 

2012, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para in-
terposição de recurso, por um décimo da composição 
da Casa, para que os Projetos de Lei do Senado nºs 
362, de 2009; e 369, de 2008, sejam apreciados pelo 
Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regi-
mento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 522, DE 2012

Requeiro, nos termos do art. 255, inciso II, alí-
nea “c”, item 12 do Regimento Interno, que o PLS nº 
487, de 2011, que “Altera o art. 3º da Lei nº 6.321, de 
14 de abril de 1976, e acrescenta art. 2º-A à Lei nº 
7.418, de 16 de dezembro de 1985, para excluir do 
salário-de-contribuição do empregado valores pagos 
em indenização de alimentação e transporte de em-
pregados.”, de autoria do Senador Blairo Maggi, além 
da Comissão de Assuntos Sociais, constante no des-
pacho inicial de distribuição, seja remetida, também, 
à Comissão de Assuntos Econômicos. 

Justificação

A proposta legislativa em epígrafe visa excluir 
do salário-contribuição do empregado os valores pa-
gos em indenização de alimentação e transporte de 
empregados. 

Considerando que a mesma gera impactos a fa-
zenda pública, é imprescindível a análise da Comissão 
de Assuntos Econômicos em relação a matéria. – Se-
nador Clésio Andrade.

REQUERIMENTO Nº 523, DE 2012 

Requeiro, nos termos do art. 255, inciso II, alínea 
“c”, item 12 do Regimento Interno, que o PLS nº 487, 
de 2011, que “Altera o art. 3º da Lei nº 6.321, de 14 de 
abril de 1976, e acrescenta art. 2º-A à Lei nº 7.418, de 
16 de dezembro de 1985, para excluir do salário-de-
-contribuição do empregado valores pagos em indeni-
zação de alimentação e transporte de empregados.”, 
de autoria do Senador Blairo Maggi, além da Comissão 
de Assuntos Sociais, constante no despacho inicial de 
distribuição, seja remetida, também, à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania.

Justificação

A proposta legislativa em epígrafe visa excluir 
do salário-contribuição do empregado os valores pa-
gos em indenização de alimentação e transporte de 
empregados. 

Além disso, as modificações propostas na legis-
lação do Vale-Transporte devem estar em consonância 
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com a Constituição Federal, cabendo assim a manifes-
tação da Comissão de Constituição de Justiça nessa 
discussão. – Senador Clésio Andrade.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – Os requerimentos que acabam de ser lidos 
serão incluídos em Ordem do Dia oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 524, DE 2012

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento 

Interno do Senado Federal, que seja encaminhado Voto 
de Congratulação à ACESE – Associação Comercial e 
Empresarial de Sergipe, pela passagem dos 140 anos 
de sua fundação, que ocorreu no último dia 26 de maio.

A homenagem do Senado Federal deverá ser 
encaminhada ao Presidente da ACESE, Dr. Alexandre 
Santana Porto, no endereço Rua José do Prado Fran-
co, 557 – Centro – Aracaju – SE, CEP 49.010-010, e 
é extensiva a todos os associados.

Sala das Sessões, 5 de junho de 2012. – Sena-
dor Eduardo Amorim , Líder do PSC.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – A Presidência encaminhará o voto de congra-
tulações solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 525, DE 2012

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado 
Federal, Senador José Sarney,

Com fundamento no disposto no art. 255, inciso 
II, alínea c , item 12 do Regimento Interno do Senado 
Federal, requeiro a Vossa Excelência que o Projeto 
de Lei do Senado nº 8, de 2012, que “altera a Lei nº 
11.326, de 24 de julho de 2006, que estabelece as 
diretrizes para a formulação da Política Nacional da 
Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares 
Rurais, para dispor sobre a distribuição entre os es-
tados de recursos públicos federais para a agricultura 
familiar e para os empreendimentos familiares rurais” 
seja apreciado, também, pela Comissão de Assuntos 
Econômicos – CAE.

Sala das Sessões, 31 de maio de 2012. – Sena-
dor Valdir Raupp.

REQUERIMENTO Nº 526, DE 2012

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado 
Federal, Senador José Sarney

    Com fundamento no disposto no art. 255, in-
ciso II, alínea c, item, 12, do Regimento Interno do 
Senado Federal, requeiro a Vossa Excelência que o 
Projeto de Lei do Senado nº 8, de 2012, que “altera a 
Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, que estabelece 
asa diretrizes clara a formulação da Política Nacional 
da Agricultura familiar e Empreendimentos familiares 
Rurais para dispor sobre a distribuição entre os esta-
dos de recursos públicos federais para a agricultura 
familiar e para os empreendimentos familiares rurais” 
seja apreciado, também, pela Comissão de Desenvol-
vimento Regional e Turismo – CDR.

Sala das sessões, 31 de maio de 2012. – Sena-
dor Valdir Raupp.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – Os requerimentos que acabam de ser lidos 
serão incluídos em Ordem do Dia oportunamente.

Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que 
será lido.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 190, DE 2012

Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) 
para possibilitar a aplicação de pena pre-
vista no Código Penal para o adolescente 
infrator, no caso de reincidência na prática 
de infração grave.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Es-

tatuto da Criança e do Adolescente), passa a vigorar 
acrescida do seguinte art. 122-A:

“Art. 122-A. Em se tratando da reincidên-
cia em infração grave de que trata o inciso II 
do art. 122, ao infrator será aplicada a pena 
prevista no Decreto-Lei n.º 2.848, de 7 de de-
zembro de 1940 (Código Penal) para crime 
de mesma natureza e gravidade da infração 
cometida, independentemente da idade.

Parágrafo único. Se a pena a que se re-
fere o caput exceder o tempo previsto nesta 
Lei, o infrator reincidente de que trata este ar-
tigo a cumprirá, primeiramente, em entidade 
prevista no art. 123 deste Estatuto até com-
pletar dezoito anos de idade, após o que será 
transferido para estabelecimento penal onde 
será cumprida o restante da pena de acordo 
com a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.”

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

Atualmente no Brasil, vivemos uma situação de 
pânico com relação à falta de segurança nas cidades, 
no meio rural, nas ruas ou até mesmo dentro de nossas 
próprias residências. A violência tem, de fato, emergido 
em vários setores sociais, deixando marcas profundas 
por onde passa. E é a família brasileira que mais sofre 
diária e diretamente com esse grave problema social.

Em particular, vemos adolescentes repetidamente 
cometer infrações graves, invadindo a vida de milhares 
de brasileiros, empunhando armas, vendendo drogas, 
suprimindo vidas, destruindo famílias inteiras. Tudo 
isso, embalados pelo falso entendimento de que há, 
no ECA, uma velada promessa da impunidade. Afinal, 
após completarem 18 anos, estarão livres da interna-
ção e, mais ainda, sem registro nos arquivos policiais.

O Congresso Nacional há muito vem debatendo 
este tema sem, contudo, chegar a um consenso: por 
um lado há os que defendem a diminuição da idade 
penal de forma drástica e generalizada; por outro os 
que defendem, de forma veemente, que reduzir a ida-
de penal não é o melhor caminho.

O objetivo do presente projeto de lei é justamente 
apresentar ao debate uma proposta mediadora, em que o 
Legislativo brasileiro caminhe no sentido de atender ao cla-
mor da sociedade, punindo com mais rigor os menores que 
cometem infrações equiparadas a crimes graves, mas sem 
contudo implicar redução imediata da maioridade penal.

Por essa razão, o projeto prevê que os adoles-
centes responsáveis por infrações equiparadas a cri-
mes graves continuem com as garantias processuais 
já previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), recebendo as medidas socioeducativas e de 
internação, se for o caso. Mas na hipótese de reinci-
dência nessas infrações graves, deverão ser tratados 
de forma diferenciada: deve ser-lhes aplicada a pena 
prevista no Código Penal para crime de mesma natu-
reza e gravidade da infração cometida.

Entendemos que essa medida possibilitará uma 
melhor reflexão ao adolescente infrator, na hora de 
deparar-se com a chance de cometer nova infração. 
Em face desse entendimento, esperamos contar com o 
apoio dos nobres Pares para aprovação do projeto que 
ora submetemos a esta Casa. – Senador Sérgio Souza.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990

Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e dá outras providências.

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

Art. 122. A medida de internação só poderá ser 
aplicada quando: 

I - tratar-se de ato infracional cometido mediante 
grave ameaça ou violência a pessoa; 

II - por reiteração no cometimento de outras in-
frações graves; 

III - por descumprimento reiterado e injustificável 
da medida anteriormente imposta. 

§ 1o O prazo de internação na hipótese do inci-
so III deste artigo não poderá ser superior a 3 (três) 
meses, devendo ser decretada judicialmente após o 
devido processo legal. 

§ 2º. Em nenhuma hipótese será aplicada a in-
ternação, havendo outra medida adequada. 

Art. 123. A internação deverá ser cumprida em 
entidade exclusiva para adolescentes, em local distin-
to daquele destinado ao abrigo, obedecida rigorosa 
separação por critérios de idade, compleição física e 
gravidade da infração. 

Parágrafo único. Durante o período de interna-
ção, inclusive provisória, serão obrigatórias atividades 
pedagógicas. 
....................................................................................

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

Código Penal.

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

LEI Nº 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984

Institui a Lei de Execução Penal.

(Às Comissões de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa; e de Constituição, 
Justiça e Cidadania, cabendo à última a deci-
são terminativa)

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – O projeto que acaba de ser lido será publicado 
e remetido às Comissões competentes.

Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:

Ofício nº 105/2012

Brasília, 05 de junho de 2012.

Senhor Presidente,
Tendo sido autorizado por meio do Requerimen-

to nº 469/2012, para desempenhar missão no exterior, 
no período de 9 a 15 de junho do ano em curso, em 
representação do senado Federal na 101ª Conferência 
Internacional do Trabalho da Organização Internacional 
do Trabalho – OIT, a realizar-se em Genebra-Suiça, 
informo quem infelizmente, não poderei devido a com-
promissos surgidos em meu Estado.
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A par de agradecer-lhe toda a confiança em mim 
depositada, solicito dispensa de integrar a representa-
ção do Senado Federal.

Atenciosamente,– Senador Eduardo Amorim, 
Líder do PSC.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – O Sr. Senador Romero Jucá enviou discurso 
à Mesa, para ser publicado na forma do disposto no 
art. 203 do Regimento Interno.

S. Exª será atendido.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, eu gostaria de deixar registrado meu 
reconhecimento a um trabalho que recebi pouco tem-
po atrás, e que seguramente será de grande utilidade 
para todos aqueles que se preocupam com o desen-
volvimento econômico e a justiça social em nosso País.

Refiro-me, Senhor Presidente, ao documento 
Progressividade da tributação e desoneração da folha 
de pagamentos - elementos para reflexão, publicado 
conjuntamente pelo Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada, o Ipea, o Sindicato Nacional dos Auditores-
-Fiscais da Receita Federal do Brasil, o Sindifisco Na-
cional, e o Departamento Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos, o Dieese.

A bem da verdade, Senhoras e Senhores Sena-
dores, cabe dizer que o Ipea, o Sindifisco Nacional e 
o Dieese - instituições de reconhecida competência e 
grande respeitabilidade quando se discute a questão 
tributária no Brasil -já vêm atuando em conjunto há al-
gum tempo, no âmbito do Observatório da Equidade 
do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social.

Especificamente sobre os temas da equidade tri-
butária e da desoneração da folha de pagamentos, as 
três entidades cuidaram de organizar no ano passado 
um ciclo de seminários, que alcançou quatro regiões 
brasileiras e propiciou discussões bastante férteis.

Mas não apenas discussões, Senhor Presiden-
te. De fato, o ciclo de seminários teve resultados bem 
mais concretos, bem mais palpáveis, como a publica-
ção de uma cartilha instrumental sobre a progressivi-
dade tributária destinada a tornar o tema acessível ao 
grande público.

Pois bem. Todo esse histórico de reflexão conjunta 
das três entidades sobre o tema produz agora o livro 
objeto de meu pronunciamento. Um livro, Senhoras e 
Senhores Senadores, cujos artigos refletem posições 
variadas, mas todas muito bem fundamentadas, sobre 
a justiça tributária no Brasil. Um livro que busca - e pen-
so que também nesse aspecto foi muito bem sucedido 
-fugir à armadilha das soluções apressadas que tantas 

vezes nos tentam impingir como social, econômica e 
administrativamente viáveis.

Na publicação patrocinada pelo Ipea, pelo Sin-
difisco Nacional e pelo Dieese, o primeiro artigo cuida 
de apresentar várias propostas para reduzir as iniqui-
dades do sistema tributário brasileiro.

Temos também um caudaloso estudo sobre o 
impacto da tributação e dos gastos públicos sociais 
na distribuição de renda do Brasil.

Outro texto descreve a participação do Dieese 
na experiência coletiva de construção da ferramenta 
de acompanhamento da política tributária no Brasil.

Seguem-se, Sr. Presidente, três artigos que focam 
o tema da desoneração da folha salarial. O primeiro re-
visita a antiga polêmica referente aos encargos sociais 
e à desoneração da folha. O segundo busca descons-
truir o que chama de mitos da formalização da mão-
-de-obra e da competitividade industrial. E o terceiro 
elenca uma série de lembretes e comentários sobre 
a desoneração da folha de pagamentos.

Finalmente, como anexo, é apresentado um re-
lato das oficinas sobre progressividade na tributação 
e desoneração da folha de pagamentos realizadas no 
âmbito do ciclo de seminários organizado pelas três 
instituições.

O tempo, infelizmente, não me permite citar – e 
eu gostaria muito de citar - os nomes de todos os au-
tores desses belíssimos trabalhos. Até porque muitos 
deles, Srªs e Srs. Senadores, foram feitos a quatro, 
seis e até oito mãos.

Permito-me, porém, homenagear todos esses 
brilhantes pesquisadores nas pessoas dos três organi-
zadores da publicação: José Aparecido Carlos Ribeiro, 
Álvaro Luchiezi Jr. e Sérgio Eduardo Arbulu Mendonça.

Aproveito, também, para cumprimentar os Pre-
sidentes das três instituições que patrocinaram a ela-
boração do trabalho: Mareio Pochmann, do Ipea; Pe-
dro Delarue Tolentino Filho, do Sindifisco Nacional; e 
Zenaide Honório, do Dieese.

Documentos desse nível, Senhor Presidente - 
documentos que se debruçam sobre o cenário socioe-
conômico de nosso País, que discutem conceitos, que 
apresentam propostas, que contribuem, enfim, para 
o debate dos grandes temas nacionais – são sempre 
bem-vindos.

Por isso, recomendo às Senhoras Senadoras e 
aos Senhores Senadores a sua leitura. Seguramente, 
será um tempo muito bem empregado.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 

– RR) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. 
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Senadores que constará da próxima sessão deliberativa 
ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

1 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 63, DE 2011 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 63, de 2011, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Valdir Raupp, que altera a redação do art. 
3º da Emenda Constitucional nº 62, de 9 de 
dezembro de 2009, para ampliar o prazo de 
adesão ao regime especial de precatório até 
a data de 31 de dezembro de 2012.

Parecer sob nº 689, de 2011, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Demóstenes Torres, 
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ 
(Substitutivo), que oferece.

2 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 33, DE 2009

Terceira sessão de discussão, em segun-
do turno, da Proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 33, de 2009, tendo como primeiro sig-
natário o Senador Antonio Carlos Valadares, 
que acrescenta o art. 220-A à Constituição 
Federal, para dispor sobre a exigência do di-
ploma de curso superior de comunicação so-
cial, habilitação jornalismo, para o exercício 
da profissão de jornalista.

Parecer sob nº 1.354, de 2011, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador João Ribeiro, 
oferecendo a redação para o segundo turno.

3 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 103, DE 2011 
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda à 

Constituição nºs 56, 103 e 113, de 2011)

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 103, de 2011, tendo como primeiro 
signatário o Senador Delcídio do Amaral, que 
acrescenta o inciso VIII-A ao § 2º do art. 155 
da Constituição Federal, para modificar a sis-
temática de cobrança do imposto sobre ope-
rações relativas à circulação de mercadorias 
e sobre prestações de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal e de comuni-
cação incidente sobre as operações e pres-
tações realizadas de forma não presencial e 
que destinem bens e serviços a consumidor 
final localizado em outro Estado.

Parecer sob nº 486, de 2012, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Renan Calheiros, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), 
que oferece, com votos contrários da Senadora 
Marta Suplicy e dos Senadores Eduardo Su-
plicy e Aloysio Nunes Ferreira.

4 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 56, DE 2011 
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda à 

Constituição nºs 56, 103 e 113, de 2011)

Proposta de Emenda à Constituição nº 
56, de 2011, tendo como primeiro signatário o 
Senador Luiz Henrique, que altera os incisos 
VII e VIII do § 2º do art. 155 da Constituição 
Federal para dispor sobre a alíquota interes-
tadual do Imposto sobre Operações Relativas 
à Circulação de Mercadorias e sobre Presta-
ções de Serviços de Transporte Interestadual 
e Intermunicipal e de Comunicação, quando 
a operação ou a prestação ocorrer no âmbito 
do comércio eletrônico.

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 113, DE 2011 
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda à 

Constituição nºs 56, 103 e 113, de 2011)

Proposta de Emenda à Constituição nº 
113, de 2011, tendo como primeiro signatário 
o Senador Lobão Filho, que altera o inciso VII 
do § 2º do art. 155 da Constituição Federal 
para dispor sobre a alíquota interestadual do 
Imposto sobre Operações Relativas à Circu-
lação de Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual e Inter-
municipal e de Comunicação nas operações 
e prestações de serviços interestaduais que 
destinem bens e serviços a consumidor final 
não contribuinte.

6 
REQUERIMENTO Nº 114, DE 2012

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 114, de 2012, do Senador Eduardo 
Suplicy, solicitando que sejam transmitidos ao 

551ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



23934 Quarta-feira 6 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012

Governo dos Estados Unidos da América o 
apelo e a manifestação do Senado Federal, no 
sentido de que os Estados Unidos da América 
suspendam o bloqueio econômico e comercial 
a Cuba, libertem os presos políticos, bem como 
fechem definitivamente a prisão instalada na 
base de Guantânamo.

Parecer sob nº 335, de 2012, da Comis-
são de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
Relator: Senador Pedro Simon, favorável, com 
a alteração que propõe.

7 
REQUERIMENTO Nº 115, DE 2012

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 115, de 2012, do Senador Eduardo 

Suplicy, solicitando sejam transmitidos ao Go-
verno de Cuba o apelo e a manifestação do 
Senado Federal, no sentido de que Cuba pro-
videncie o indulto geral aos aprisionados por 
posicionamentos políticos ou de consciência e 
autorize todos os seus habitantes a poderem 
entrar e sair de seu país, mesmo aqueles que 
criticam o regime político estabelecido na ilha.

Parecer contrário, sob nº 227, de 2012, da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional, Relator: Senador Randolfe Rodrigues.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 20 horas e 46 
minutos.) 
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Ata da 98ª Sessão, Deliberativa Ordinária 
em 6 de junho de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. Waldemir Moka, Benedito de Lira e da Sra. Ana Amélia
(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-

-se às 18 horas e 41 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.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência informa ao Plenário que 
a sessão da próxima segunda-feira, dia 11, às 14 ho-
ras, será deliberativa ordinária. Peço à Secretaria da 
Mesa que dê essa informação a todos os gabinetes, 
aos chefes de gabinete. Normalmente, os Senadores 
têm em mente que a sessão de segunda-feira não é 
deliberativa, mas, na segunda-feira próxima, a sessão 
será deliberativa.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Sobre a mesa, requerimentos que 
serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 527, DE 2012

Requeiro nos termos do artigo 55, III, da Consti-
tuição Federal, combinado com o disposto no art. 40, § 
1º, inciso II, alínea c do Regimento Interno do Senado 

Federal, autorização para ausentar dos trabalhos, no 
dia 14 de junho do corrente ano, com vista a participar, 
como membro da Comissão Externa para represen-
tar o Senado na Conferência da ONU – Rio + 20, da 
solenidade de abertura do Encontro da Indústria para 
a sustentabilidade, evento preparado pela indústria 
brasileira, que ocorrerá pela ocasião da Conferência 
das Nações Unidas sobre o meio ambiente – Rio + 
20. – Senador Luiz Henrique da Silveira.

REQUERIMENTO Nº 528, DE 2012

Nos termos do art. 40 do Regimento Interno do Se-
nado Federal, requeiro seja autorizada minha ausência 
dos trabalhos do Senado Federal, com ônus para esta 
Casa, no período de 18 a 22 de junho de 2012, por ter 
sido designado membro titular da Comissão Externa 
destinada a representar o Senado Federal no âmbito 
da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvi-
mento Sustentável, a Rio + 20, no Rio de Janeiro/RJ.

Brasília, 5 de junho de 2012. – Senador Sérgio 
Souza.
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Os requerimentos que acabam de ser 
lidos serão votados oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:

Of. GLPMDB nº 146/2012

Brasília, 6 de junho de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, o Bloco Parlamentar da 

Maioria cede uma vaga como Suplente ao Bloco de 
Apoio ao Governo, na Comissão Externa para represen-
tar o Senado Federal na Conferência da ONU – Rio+20.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência 
votos de apreço e consideração. – Senador Renan 
Calheiros, Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O ofício que acaba de ser lido vai à 
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência designa o Senador Iná-
cio Arruda, para integrar, como suplente, a Comissão 
Temporária Externa, criada nos termos dos Requeri-
mentos nºs 39 e 40, de 2012, destinada a represen-

tar o Senado Federal no âmbito da Conferência das 
Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, 
a Rio+20, em vaga cedida pelo Bloco Parlamentar da 
Maioria conforme o Ofício nº 81/2012, da Liderança 
do Bloco de Apoio ao Governo. 

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 81/2012 – GLDBAG

Brasília, 6 de junho de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Inácio 

Arruda como membro suplente na Comissão Tempo-
rária Externa para Representar o Senado na Confe-
rência da ONU – Rio + 20 em vaga cedida pelo Bloco 
Parlamentar da Maioria (PMDB, PP e PV) ao Bloco de 
Apoio ao Governo.

Senador Walter Pinheiro, Líder do PT e do Bloco 
de Apoio ao Governo.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência recebeu, da Câmara 
dos Deputados, os seguintes Projetos de Decreto Le-
gislativo:

JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL556



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24041 557ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24042 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL558



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24043 559ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24044 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL560



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24045 561ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24046 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL562



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24047 563ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24048 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL564



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24049 565ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24050 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL566



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24051 567ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24052 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL568



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24053 569ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24054 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL570



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24055 571ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24056 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL572



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24057 573ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24058 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL574



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24059 575ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24060 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL576



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24061 577ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24062 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL578



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24063 579ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24064 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL580



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24065 581ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24066 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL582



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24067 583ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24068 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL584



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24069 585ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24070 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL586



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24071 587ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24072 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL588



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24073 589ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24074 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL590



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24075 591ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24076 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL592



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24077 593ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24078 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL594



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24079 595ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24080 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL596



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24081 597ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24082 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL598



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24083 599ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24084 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL600



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24085 601ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24086 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL602



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24087 603ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24088 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL604



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24089 605ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24090 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL606



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24091 607ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24092 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL608



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24093 609ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24094 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL610



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24095 611ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24096 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL612



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24097 613ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24098 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL614



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24099 615ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24100 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL616



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24101 617ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24102 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL618



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24103 619ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24104 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL620



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24105 621ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24106 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL622



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24107 623ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24108 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL624



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24109 625ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24110 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL626



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24111 627ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24112 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL628



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24113 629ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24114 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL630



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24115 631ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24116 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Os Projetos de Decreto Legislativo 
nºs 278 a 289; e 291 a 298, de 2012, em conformida-
de com o inciso III do art. 91 do Regimento Interno, 
serão apreciados terminativamente pela Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Infor-
mática, onde poderão receber emendas pelo prazo 
de cinco dias úteis, nos termos do art. 122, II, “c”, da 
Norma Interna.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – 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, dos seguintes Projetos de Decreto 
Legislativo:

– Nº 10, de 2011 (nº 2.447/2010, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga au-
torização à Associação Cultural, Esportiva e 
Artesanal de Carapajó para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Cametá, 
Estado ao Pará;

– Nº 56, de 2011 (nº 2.781/2010, na Câmara dos De-
putados), que aprova o ato que outorga permis-
são ao Sistema Arizona de Comunicação Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada na cidade de Moju, Esta-
do do Pará;

– Nº 298, de 2011 (nº 2.173/2009, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga con-
cessão à Beija-Flor Radiodifusão Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em ondas 
médias na cidade de Itaituba, Estado do Pará.

– Nº 304, de 2011 (nº 2.580/2010, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga au-
torização à Associação de Moradores do Jardim 
Cristina, Ouro Preto e Portal de Minas para execu-
tar serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de São José dos Campos, Estado de São Paulo;

– Nº 336, de 2011 (nº 120/2011, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Sociedade Rádio Peperi Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em on-
das médias na cidade de São Miguel do Oeste, 
Estado de Santa Catarina; 

– Nº 350, de 2011 (nº 198/2011, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rede Integridade de Radiodifusão 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada na cidade de Taubaté, 
Estado de São Paulo;

– Nº 356, de 2011 (nº 267/2011, na Câmara dos De-
putados), que aprova o ato que outorga autoriza-
ção à Associação Comunitária de Quatituba para 

executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Itueta, Estado de Minas Gerais; 

– Nº 357, de 2011 (nº 269/2011, na Câmara dos De-
putados), que aprova o ato que outorga autori-
zação à Associação Comunitária Senadorense 
para executar serviço de radiodifusão comuni-
tária na cidade de Senador José Bento, Estado 
de Minas Gerais; 

– Nº 358, de 2011 (nº 302/2011, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Transamérica de São Paulo 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em frequência modulada na cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo;

– Nº 359, de 2011 (nº 315/2011, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga autorização 
à Associação Sanraimundense de Comunicação 
para executar serviço de radiodifusão comunitá-
ria na cidade de São Raimundo Nonato, Estado 
do Piauí;

– Nº 361, de 2011 (nº 2.009/2009, na Câmara dos De-
putados), que aprova o ato que outorga autoriza-
ção à Associação de Radiodifusão Comunitária 
Voz Livre para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de São Ludgero, Estado 
de Santa Catarina; 

– Nº 364, de 2011 (nº 2.682/2010, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga per-
missão à Rádio Timbó Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada 
na cidade de Rodeio, Estado de Santa Catarina; 

– Nº 369, de 2011 (nº 2.906/2010, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a per-
missão outorgada à Rádio Difusora de Pirassu-
nunga Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada na cidade de 
Pirassununga, Estado de São Paulo; 

– Nº 370, de 2011 (nº 2.918/2010, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a per-
missão outorgada à Fênix Radiodifusão Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada na cidade de Itajobi, 
Estado de São Paulo; 

– Nº 375, de 2011 (nº 2.937/2010, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga au-
torização à Associação Comunitária da Cidade 
de Aricanduva de Radiodifusão para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Aricanduva, Estado de Minas Gerais; 

– Nº 376, de 2011 (nº 2.939/2010, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga au-
torização à Associação de Difusão Comunitária 
Benevides FM para executar serviço de radio-
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difusão comunitária na cidade de Benevides, 
Estado do Pará; 

– Nº 377, de 2011 (nº 2.940/2010, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga au-
torização à Associação Amigos da Rádio de 
Veredinha para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Veredinha, Estado de 
Minas Gerais; 

– Nº 378, de 2011 (nº 2.945/2010, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga autori-
zação à Associação Beneficente Educativa Novo 
Horizonte para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Guarulhos, Estado de 
São Paulo; 

– Nº 379, de 2011 (nº 2.951/2010, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga au-
torização à Associação Comunitária de Rádio 
São João para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Torres, Estado do Rio 
Grande do Sul; 

– Nº 385, de 2011 (nº 2.983/2010, na Câmara dos De-
putados), que aprova o ato que outorga permis-
são à Terra FM Ltda. – ME para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada 
na cidade de Tailândia, Estado do Pará;

– Nº 390, de 2011 (nº 1.882/2009, na Câmara dos De-
putados), que aprova o ato que renova a permis-
são outorgada à Rádio Emissora da Barra Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada na cidade de Barra Bonita, 
Estado de São Paulo; 

– Nº 393, de 2011 (nº 2.936/2010, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga au-
torização ao Instituto de Promoção e Ação So-
cial Francisco Pereira dos Santos para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Pilõezinhos, Estado da Paraíba;

– Nº 395, de 2011 (nº 2.960/2010, na Câmara dos De-
putados), que aprova o ato que renova a permis-
são à Moreira Comunicações Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada na cidade de Campo Belo, Estado de 
Minas Gerais;

– Nº 396, de 2011 (nº 2.974/2010, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a per-
missão à Rádio FM Concórdia Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada na cidade de Três Lagoas, Estado de 
Mato Grosso do Sul;

– Nº 397, de 2011 (nº 2.976/2010, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a per-
missão outorgada à Sociedade Rádio Clube de 
Osvaldo Cruz Ltda. para explorar serviço de ra-

diodifusão sonora em frequência modulada na 
cidade de Osvaldo Cruz, Estado de São Paulo;

– Nº 400, de 2011 (nº 2.999/2010, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a con-
cessão outorgada à Rádio e TV Bandeirantes de 
Campinas Ltda. para explorar serviço de radiodi-
fusão de sons e imagens na cidade de Campinas, 
Estado de São Paulo;

– Nº 401, de 2011 (nº 3.003/2010, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga autori-
zação à Organização dos Moradores de Pirituba 
para executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo;

– Nº 402, de 2011 (nº 3.009/2010, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga au-
torização à Associação Comunitária Cultural Ra-
malhense de Comunicação para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de João 
Ramalho, Estado de São Paulo;

– Nº 405, de 2011 (nº 3.043/2010, na Câmara dos De-
putados), que aprova o ato que outorga permis-
são à Rádio Querência de Santo Augusto Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de São Martinho, Estado 
do Rio Grande do Sul.

– Nº 412, de 2011 (nº 2.384/2009, na Câmara dos De-
putados), que aprova o ato que outorga autoriza-
ção à Associação Farroupilha de Comunicação 
Comunitária para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Farroupilha, Estado do 
Rio Grande do Sul;

– Nº 421, de 2011 (nº 2.778/2010, na Câmara dos De-
putados), que aprova o ato que outorga permissão 
à SBC – Radiodifusão Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada 
na cidade de Ipixuna do Pará, Estado do Pará;

– Nº 423, de 2011 (nº 2.852/2010, na Câmara dos De-
putados), que aprova o ato que renova a conces-
são outorgada ao Governo do Estado de Goiás 
– Agência Goiana de Comunicação – AGECOM 
para explorar serviço de radiodifusão de sons e 
imagens na cidade de Goiânia, Estado de Goiás;

– Nº 432, de 2011 (nº 88/2011, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Paraíso FM Ltda. para explorar ser-
viço de radiodifusão sonora em frequência mo-
dulada na cidade de São Sebastião do Paraíso, 
Estado de Minas Gerais;

– Nº 443, de 2011 (nº 203/2011, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
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frequência modulada na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo;

– Nº 458, de 2011 (nº 73/2011, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Empresa Radiofônica Ouro Branco 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada na cidade de Teutônia, 
Estado do Rio Grande do Sul;

– Nº 460, de 2011 (nº 330/2011, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Clube de Valença Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
quência modulada na cidade de Valença, Estado 
do Rio de Janeiro;

– Nº 4, de 2012 (nº 2.038/2009, na Câmara dos De-
putados), que aprova o ato que outorga permis-
são à Ponto Norte Rádio FM Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada na cidade de Frederico Westphalen, 
Estado do Rio Grande do Sul;

– Nº 6, de 2012 (nº 2.344/2009, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga autorização 
à TV e Rádio Cidade FM para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Ceres, 
Estado de Goiás;

– Nº 12, de 2012 (nº 2.814/2010, na Câmara dos De-
putados), que aprova o ato que renova a conces-
são outorgada à Rádio Imigrantes de Turvo Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
ondas médias na cidade de Turvo, Estado de 
Santa Catarina; 

– Nº 13, de 2012 (nº 2.922/2010, na Câmara dos De-
putados), que aprova o ato que renova a conces-
são outorgada à TV Subaé Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão de sons e imagens na 
cidade de Feira de Santana, Estado da Bahia;

– Nº 15, de 2012 (nº 2.949/2010, na Câmara dos De-
putados), que aprova o ato que outorga autori-
zação à Associação Sócio-Cultural Ibipetuba-
-ASCIB para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Santa Rita de Cássia, 
Estado da Bahia;

– Nº 18, de 2012 (nº 3.048/2010, na Câmara dos De-
putados), que aprova o ato que outorga permis-
são à Akatu FM Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada na 
cidade de Sapeaçu, Estado da Bahia;

– Nº 25, de 2012 (nº 110/2011, na Câmara dos De-
putados), que aprova o ato que renova a con-
cessão outorgada à Rádio Independente Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
ondas médias na cidade de Lajeado, Estado do 
Rio Grande do Sul;

– Nº 29, de 2012 (nº 206/2011, na Câmara dos De-
putados), que aprova o ato que renova a per-
missão outorgada à VIP Rádio e Televisão Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em 

frequência modulada na cidade de Itanhaém, 
Estado de São Paulo;

– Nº 30, de 2012 (nº 212/2011, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Itapema FM de Santa Maria 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sono-
ra em frequência modulada na cidade de Santa 
Maria, Estado do Rio Grande do Sul; e

– Nº 137, de 2012 (nº 415/2011, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Centroeste Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modula-
da na cidade de Cantagalo, Estado do Paraná.

Tendo sido aprovados terminativamente pela 
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comuni-
cação e Informática, as matérias vão à promulgação.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência recebeu os Ofícios n°s 
944 e 945/12/SGM-P, da Câmara dos Deputados, que 
encaminham as Medidas Provisórias n°s 557 e 556, 
de 2011, respectivamente, tendo em vista o término 
do prazo de sua vigência, em 31 de maio deste ano.

São os seguintes os Ofícios:

Of. nº 944/12/SGM-P

Brasília, 5 de junho de 2012

Assunto: Encaminha processado de Medida Provisória 
(perda de eficácia)

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para os fins do 

disposto no art. 11, combinado com o parágrafo único 
do art. 14, da Resolução nº 1, de 2002-CN, o processa-
do da Medida Provisória nº 557, de 2011, que “Institui 
o Sistema Nacional de Cadastro, Vigilância e Acom-
panhamento 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 se-
tembro de 1990, e a Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 
1999”, tendo em vista o término do prazo de vigência em 
31-5-12, nos termos do art. 62 da Constituição Federal.

Atenciosamente, – Deputada Rose de Freitas, 
Primeira-Vice-Presidente no exercício da Presidência. 

Of. nº 945/12/SGM-P

Brasília, 5 de junho de 2012

Assunto: Encaminha processado de Medida Provisória 
(perda de eficácia)

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para os fins do 

disposto no art. 11, combinado com o parágrafo único 
do art. 14, da Resolução nº 1, de 202-CN, o proces-
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sado da Medida Provisória nº 556, de 2011, que “Al-
tera a Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, relativa 
à contribuição do Plano de Seguridade do Servidor 
Público, prorroga a vigência do Regime Tributário para 
Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura 
Portuária, de que trata a Lei nº 11.033, de 21 de de-
zembro de 2004, e dá outras providências”, tendo em 
vista o término do prazo de vigência em 31. 5.12, nos 
termos do art. 62 da Constituição Federal.

Atenciosamente, – Deputada Rose de Freitas, 
Primeira Vice-Presidente no exercício da Presidência.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência da Mesa do Congresso 
Nacional, nos termos do art. 14, parágrafo único da 
Resolução n° 1, de 2002 – CN, comunicará o fato à 
Senhora Presidente da República e fará publicar no 
Diário Oficial da União o ato declaratório de encer-
ramento do prazo de vigência das referidas Medidas.

As matérias vão à Comissão Mista, nos termos 
do art. 11 da Resolução n° 1, de 2002 – CN.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Como primeiro orador inscrito, con-
cedo a palavra ao Senador Sérgio Souza, do PMDB 
do Paraná.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Obrigado, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, caros teles-
pectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, 
funcionários, assessores, todos que acompanham esta 
sessão em véspera de feriado, ontem, discursei desta 
tribuna, exaltando o trabalho da Marinha nas enchentes 
que assolam a região Norte do nosso País. Hoje, venho 
tratar de outra intempérie climática que tem provocado 
danos irreparáveis na economia nacional: a seca que 
afeta, há pelo menos dois anos, os agricultores brasi-
leiros, em especial aqueles localizados no sul do País.

Desde que o relatório de 2007 do Painel Intergo-
vernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) con-
firmou o aquecimento global decorrente das emissões 
de gases de efeitos estufa e sentenciou mudanças 
desastrosas no clima do Planeta caso a elevação das 
temperaturas se mantivesse nos mesmos patamares, 
a comunidade internacional passou a acompanhar 
de forma ainda mais atenta os fenômenos climáticos.

No Brasil, independentemente de concordar com 
o diagnóstico do IPCC, nos últimos anos, foi possível 
constatar ocorrências climáticas extremas em várias 
regiões deste País.

Especificamente na região Sul, convivemos no 
último biênio, com tempestades e enchentes e também 
com a seca extrema. O problema, Srªs e Srs. Senado-O problema, Srªs e Srs. Senado- problema, Srªs e Srs. Senado-
res, é que os prejuízos acumulados pelo setor agrícola 

nos três Estados da minha região não podem mais ser 
negligenciados.

No Estado do Paraná, considerando as culturas 
de feijão, de milho, de soja e de trigo, Sr. Presidente, 
a perda de produção da safra 2011/12, em função da 
estiagem, foi a segunda maior perda de uma série 
histórica de 26 safras a partir de dados da Secretaria 
da Agricultura e Abastecimento do Estado do Paraná 
(Seab). Houve um decréscimo na produção do meu 
Estado, nessa safra 2011/12, de 21,5% da produção. 
Imaginando que o Estado do Paraná representa qua-
se 25% da produção nacional destinada ao agrone-
gócio, à agroindústria, à produção da agricultura e da 
pecuária, a perda foi substancial no Estado do Paraná 
para o Brasil.

A cultura da soja, por exemplo, registrou perda 
de produção de 24%, sendo que, nas regiões noroeste 
e oeste do Estado, a perda foi superior a 40%. A cul-
tura de milho registrou perda de 17%, com perda de 
39%, só na região sudoeste do Estado. E as perdas 
das culturas da segunda safra correspondem apenas 
às estimativas iniciais em função da estiagem. Essas 
culturas ainda podem ser afetadas pela geada, as 
culturas de inverno, principalmente. A primeira geada 
pode prejudicar, significativamente, a cultura do milho 
da segunda safra. Segundo dados da Seab, pelo menos 
44% da área plantada estão na fase de enchimento 
dos grãos. E estamos passando agora por uma frente 
fria que assola toda a região Sul e que pode ter uma 
consequência drástica no que diz respeito à produção 
desse cereal importante para a cadeia alimentar ani-
mal e humana.

Os valores do prejuízo econômico causado pela 
seca que atingiu o meu Estado, de dezembro de 2011 
a meados de fevereiro, somam cerca de R$3,3 bilhões 
em poucos meses.

A estimativa da safra de verão era a de colher 
22,34 milhões de toneladas de grãos, mas, agora, a 
produção deve ser de apenas 17,3 milhões. De acordo 
com a Seab, todas as culturas juntas registraram per-
das de 5,03 milhões de toneladas, no meu Estado do 
Paraná. E o pior, Srªs e Srs. Senadores – na sequên-
cia, concederei um aparte à Senadora Ana Amélia –, 
é que, na safra anterior, o Paraná já havia acumulado 
perdas de R$1 bilhão em decorrência da seca.

Em Santa Catarina, a estiagem provocou preju-
ízos de R$777 milhões à agricultura. A falta de chuva 
atingiu principalmente a safra de grãos (milho, soja e 
feijão) e a produção de leite. De acordo com último re-
latório do Centro de Socioeconomia e Planejamento 
Agrícola (Epagri/Cepa), o maior impacto foi sentido na 
safra de milho em grão, com perda de 48% da produção 
e prejuízo de R$372,5 milhões. A soja, que aparece 
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em seguida, registrou queda de 24,8% na produção e 
prejuízo de R$192,6 milhões. A produção de leite foi a 
terceira mais impactada, com perda de 7,4%.

Do seu Estado, Senadora Ana Amélia, antes de 
conceder-lhe o aparte, eu trouxe os seguintes dados: 
no Rio Grande do Sul, no início do ano, cerca de 300 
Municípios chegaram a decretar situação de emergên-
cia em decorrência da seca. Segundo a Defesa Civil 
estadual, mais de 1,6 milhão de pessoas estão sendo 
afetadas. De acordo com a Federação da Agricultura 
do Rio Grande Sul, as culturas de arroz, de fumo, de 
milho e de soja no Estado acumulam prejuízos supe-
riores a R$6 bilhões em função da estiagem.

Com muita honra, concedo um aparte à Sena-
dora Ana Amélia.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Caro Sena-
dor Sérgio Souza, V. Exª acaba de mostrar os números 
do prejuízo causado por essa estiagem, que foi uma 
das mais dramáticas no meu Estado e no seu Estado. 
Eu estava ouvindo V. Exª pela Rádio Senado. O pro-
blema é que esse prejuízo econômico, num Estado 
já com dificuldades sérias decorrentes dessa relação 
complicada com a União em relação à dívida, acaba 
comprometendo ainda mais as finanças do Estado e a 
própria economia do Rio Grande, que é, como o Paraná, 
um Estado exportador. O problema se agrava com as 
barreiras comerciais da Argentina e ainda pelo fato de 
que, mesmo conhecendo essa tragédia da seca, nós 
não nos preparamos para enfrentá-la adequadamente, 
com a questão das barragens e da irrigação ordena-
da e planejada, com as questões de preservação am-
biental. Isso tem se agravado nos últimos tempos. Os 
zoneamentos agrícolas funcionam, mas precisamos 
investir maciçamente na prevenção, para fazer frente 
a esses números que V. Exª apresenta nesse balanço 
dramático e trágico dessa situação. Também a pecuária 
leiteira sofreu consequências: 40% do que consumimos 
em laticínios são importados do Uruguai. Precisamos 
urgentemente rever isso. Vou ocupar a tribuna em se-
guida para abordar outra crise, que é a crise que vive 
a suinocultura do Rio Grande do Sul, do Paraná, de 
Santa Catarina e de outras regiões do Brasil. Cumpri-
mentos a V. Exª! Precisamos dar visibilidade a esse 
drama que vive a produção agropecuária brasileira.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 
Obrigado, Senadora Ana Amélia. Há pouco, por telefone, 
V. Exª e eu falamos de uma audiência na próxima se-
mana com o Ministério para tratarmos da suinocultura.

Mas, Senadora Ana Amélia, trago esses dados 
para sugerir soluções.

Sr. Presidente, peço dois minutos a mais para 
concluir meu pronunciamento.

Todos esses números citados representam tão 
somente as perdas diretas dos produtores rurais da 
região Sul, ou seja, é razoável crer que, indiretamente, 
as perdas para as economias dos três Estados e para 
o País sejam ainda maiores, especialmente quando se 
trata de unidades da Federação cujo peso do agrone-
gócio nos respectivos PIBs é muito expressivo.

Diante dessa realidade de intempéries constantes 
no clima, de ocorrência frequente de estiagens com 
impacto predominante na agricultura, eu gostaria de 
chamar a atenção desta Casa, Senador Blairo Maggi, 
e, sobretudo, do Governo Federal para a importância 
de atuarmos de forma estratégica e preventiva no setor.

O Estado do Paraná é abençoado com todas as 
principais bacias hidrográficas do continente, como a 
Bacia do Prata. Cinco grandes rios cortam o Estado do 
Paraná, e, ainda assim, praticamente inexiste agricul-
tura irrigada em propriedades no meu Estado.

Penso que passou da hora de tratarmos da irri-
gação como ação de desenvolvimento e de incentivo 
para a produção rural. É salutar verificar a transposição 
do São Francisco como obra fundamental para alguns 
Estados do Nordeste do País. Porém, pergunto se não 
seria um investimento também estratégico promover a 
irrigação a partir dos grandes rios que existem em todo 
o Paraná, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no 
Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, Senador Blairo.

Vejam só: os prejuízos somados nesses Estados 
ultrapassaram, na última safra, R$20 bilhões. Quanto o 
Governo deixou de arrecadar na cadeia de impostos? 
Bilhões e bilhões de reais! Se criarmos mecanismos 
para financiar a irrigação neste País, haverá maior 
competitividade por parte do produtor. Com a produti-
vidade podendo até dobrar, com a segurança da pro-
dutividade não correndo risco, não teremos maiores 
perdas no que diz respeito à seca, não utilizaremos 
o seguro agrícola, não baratearemos de certa forma 
o custo da produção de forma indireta, é claro. Mas, 
de forma direta, a produtividade será muito maior, e o 
custo da produção será muito menor.

Sr. Presidente, peço para que faça constar em 
Ata o restante do meu pronunciamento.

Trago essa sugestão à Casa e ao Governo Fede-
ral. Nós somos um País abençoado por Deus. Temos 
a maior bacia hidrográfica do mundo. Doze por cento 
da quantidade de água potável de superfície estão no 
Brasil. Não podemos perder a oportunidade de fazer 
com que essa água seja mais bem aproveitada, como 
indutor de desenvolvimento econômico ou até mesmo 
de segurança alimentar para o País e para o Planeta. 
Esse é um dos principais temas da Rio+20. Acho que 
é o momento de enfrentarmos debates dessa enver-
gadura, Sr. Presidente.
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Era o que tinha a dizer.
Solicito a V. Exª, Sr. Presidente, a transcrição in-

tegral do meu pronunciamento.
Muito obrigado.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR SÉRGIO SOUZA.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ontem discursei nesta Tribuna exaltando 
o trabalho da marinha nas enchentes que assolam a 
região norte do país.

Hoje venho tratar de outra intempérie climática 
que tem provocado danos irreparáveis na economia 
nacional: a seca que afeta há pelo menos dois anos 
os agricultores brasileiros, em especial aqueles loca-
lizados no sul do Brasil.

Desde que o relatório de 2007 do Painel Inter-
governamental sobre as Mudanças do Clima (IPCC) 
confirmou o aquecimento global decorrente das emis-
sões de gases de efeitos estufo e sentenciou mudanças 
desastrosas no clima do planeta caso a elevação das 
temperaturas de mantivesse nos mesmos patamares, 
a comunidade internacional passou a acompanhar 
de forma ainda mais atenta os fenômenos climáticos,

No caso do Brasil, independentemente de con-
cordar com o diagnóstico do IPCC, nos últimos anos 
foi possível constatar ocorrências climáticas extremas 
em várias regiões do país.

Especificamente na região sul, convivemos no 
último biênio com tempestades e enchentes e também 
com a seca extrema.

E o problema, Srªs e Srs. Senadores é que os pre-
juízos acumulados pelo setor agrícola nos três Estados 
da minha região não podem mais ser negligenciados,

No estado do Paraná, considerando as culturas 
de feijão, milho, soja e trigo, a perda de produção da 
safra 2011/12, em função da estiagem, foi a segun-
da maior perda de uma série histórica de 26 safras a 
partir de dados da Secretaria da Agricultura e Abas-
tecimento – SEAB, acarretando houve um decréscimo 
de 21,5% na produção.

A cultura da soja registrou perda de produção 
de 24%, sendo que nas regiões Noroeste e Oeste do 
estado a perda foi superior a 40%, a cultura de milho 
registrou perda de 17% com perda de 39% na região 
Sudoeste do estado.

Isso sem falar que as perdas das culturas da 
segunda safra correspondem apenas às estimativas 
iniciais em função da estiagem, e Essas culturas ain-
da podem ser afetadas pela geada. A primeira geada 
pode prejudicar, significativamente, a cultura do milho 

2o safra. Segundo dados da SEAB, pelo menos 44% da 
área plantada está na fase de enchimento dos grãos.

Os valores do prejuízo econômico causado pela 
seca que atingiu o meu estado de dezembro de 2011 
a meados de fevereiro somam cerca de R$ 3,3 bilhões.

A estimativa da safra de verão era colher 22,34 
milhões de toneladas de grãos, mas agora a produ-
ção deve ser de 17,3 milhões. De acordo com a Seab, 
todas as culturas juntas registraram perdas de 5,03 
milhões de toneladas.

E pior, Srªs e Srs. Senadores é que na safra an-
terior o Paraná já havia acumulado perdas de R$ 1 
bilhão em decorrência da seca.

Em Santa Catarina a estiagem provocou prejuí-
zos de R$ 777 milhões à agricultura. A falta de chuva 
atingiu principalmente a safra de grãos (milho, soja e 
feijão) e a produção de leite. De acordo com último re-
latório do Centro de Socioeconomia e Planejamento 
Agrícola (Epagri/Cepa), o maior impacto foi sentido na 
safra de milho em grão, com perda de 48% da produção 
e prejuízo de R$ 372,5 milhões. A soja, que aparece 
em seguida, registrou queda de 24,8% na produção e 
prejuízo de R$ 192,6 milhões. A produção de leite foi 
a terceira mais impactada, com perda de 7,4%.

No Rio Grande do Sul, no início do ano, cerca de 
300 chegaram a decretar situação de emergência em 
decorrência da seca. Segundo a Defesa Civil estadual, 
mais de 1,6 milhão de pessoas estão sendo afetadas.

De acordo com a Federação da Agricultura do 
Rio Grande Sul, as culturas de arroz, milho e soja no 
Estado acumulam prejuízos superiores a R$ 6 bilhões 
em função da estiagem.

Srªs e Srs. Senadores, todos os números citados 
representam tão somente as perdas diretas dos pro-
dutores rurais da região sul. Ou seja, é razoável crer 
que indiretamente as perdas para as economias dos 
três estados seja ainda maiores. Especialmente por 
se tratarem de unidades da federação cujo peso do 
agronegocio nos respectivos PIBs é muito expressivo.

Diante desta realidade de intempéries constantes 
no clima, de ocorrência frequentes de estiagem com 
impacto predominante da agricultura, gostaria de cha-
mar atenção da Casa e, sobretudo, do governo federal, 
para a importância de atuarmos de forma estratégica 
e preventiva no setor.

Srªs e Srs. Senadores, o estado Paraná é aben-
çoado com uma das principais bacias hidrográficas do 
continente, a Bacia do Prata. Cinjfo grandes rios cor-
tam meu Estado e ainda assim praticamente inexiste 
agricultura irrigada nas nossas propriedades.

Penso que passou da hora de tratarmos da irri-
gação como ação de desenvolvimento e de incentivo 
para produção rural. É salutar verificar a Transposição 
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do São Francisco como obra fundamental para alguns 
estados do Nordeste do país, porém, eu pergunto se 
não seria um investimento também estratégico, pro-
mover a irrigação em todo Paraná a partir dos grandes 
rios que já existem.

Assim evitaríamos as perdas de safra a partir da 
dependência exclusiva do clima na região. Desta forma, 
ampliaríamos a arrecadação de impostos a partir da 
geração de mais riquezas e mais postos de trabalho.

O Brasil já é um dos maiores produtores de ali-
mentos do mundo e a perspectiva para o futuro é cres-
cermos ainda mais nesse setor. Para tanto é funda-
mental pensarmos a agricultura de forma estratégica.

Penso, inclusive, ser essencial incluir no âmbi-
to das ações do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento os investimentos e o planejamento em 
irrigação. Assim teríamos condições de ampliar ainda 
mais nossa produção rural e, em especial, evitar os 
dissabores do clima e o impacto negativo que pode 
causar na vida de milhares de famílias brasileiras.

Não se trata de defender apenas investimentos 
federais em irrigação, mas, pelo menos, trabalhar para 
concessão de crédito barato e amplo para que os pró-
prios produtores possam promovê-la.

Deixo essa mensagem para reflexão de todos 
os meus pares, chamando atenção, sobremaneira, do 
governo federal para a importância dos investimentos 
em irrigação para o futuro da agricultura brasileira.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – V. Exª será atendido na forma do Re-
gimento.

Como orador inscrito, concedo a palavra ao Se-
nador Mozarildo Cavalcanti. 

Senador Sérgio, antes, porém, a Senadora Ana 
Amélia levantou um assunto, e acho que está na hora 
de nós discutirmos aqui, que é essa questão dos juros 
no setor da agricultura.

Nós estamos vendo a falta de investimento. O 
Governo está preocupado em aquecer a economia, e, 
a meu juízo, não tem nada que dê um resultado mais 
imediato do que estimular esse setor de agricultura. 
Nós ainda estamos com juros de 6,75%, da época em 
que a taxa Selic ainda batia 13 pontos percentuais. Os 
juros baixaram nos bancos estatais e privados, mas 
nada aconteceu com relação a esse setor tão impor-
tante para aquecer a economia no nosso País, que é 
o setor da agricultura.

Concedo a palavra ao Senador Mozarildo Ca-
valcanti. 

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 
– RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Senador Waldemir Moka; 

Srs. Senadores; Srªs Senadoras; telespectadores da 
TV Senado; ouvintes da Rádio Senado, anteontem eu 
falei aqui sobre o caos da saúde pública e também da 
saúde chamada suplementar, dos planos de saúde, 
no Brasil. 

Ontem, mostrei um exemplo de como um estabe-
lecimento ou uma rede de estabelecimentos de saú-
de pode prestar bons serviços à população, como é o 
caso da rede Sarah de hospitais. E, ontem, comentei 
o anúncio, divulgado pelo Ministério da Educação, de 
se criar mais 2.500 vagas para os cursos de Medici-
na até 2014. 

É verdade que o problema da saúde exige real-
mente vários remédios, ou a doença do atendimento 
à população exige vários remédios. Um deles, não há 
dúvida, é a oferta de mais médicos.

Para se ter uma ideia, para ilustrar e para que a 
população tome conhecimento, a Organização Mun-
dial da Saúde estabelece que o ideal para um país ou 
para uma região é que haja um médico para mil habi-
tantes. Pois bem, vamos pegar pelo menos o exemplo 
dos dez principais países, até chegar ao Brasil, lógico, 
que é o décimo.

Em primeiro lugar, nós temos Cuba, com 6,4 
médicos por mil habitantes. Em segundo lugar, temos 
a Espanha, com 4,0 médicos por mil habitantes. Em 
terceiro, Portugal, com 3,9; depois, o Uruguai, com 
3,7; depois, a Alemanha, com 3,6; a França, com 3,5; 
a Austrália, com 2,8; o Reino Unido, com 2,7; os Esta-
dos Unidos, com 2,4; e o Brasil aparece em 10º lugar, 
com 1,8 médicos por mil habitantes.

Mas, o pior é que, teoricamente, estaríamos bem 
de médicos, não é, Senador Rollemberg? Se fôsse-
mos só olhar o número do Brasil como um todo. Só 
que, na verdade, acontece que esses médicos estão 
concentrados nas regiões metropolitanas, nas grandes 
cidades, principalmente no Sul e no Sudeste. 

Eu trouxe aqui, inclusive, uma distribuição de 
médicos por mil habitantes. O Brasil tem, como eu dis-
se – esta média, aqui, neste quadro, está em 1,95 – a 
seguinte distribuição: no Distrito Federal, que é onde 
há mais médicos por mil habitantes, há 4,02; depois, 
vem Rio de Janeiro, com 3,57; depois, São Paulo, com 
2,58; depois, Rio Grande do Sul, com 2,31; Espírito 
Santo, com 2,11; Minas Gerais, com 1,97; em seguida, 
Santa Catarina, com 1,89; depois, o Paraná, com 1,82.

Então, como se vê, Senador Waldemir, é só pra-
ticamente no Sul e no Sudeste que se atinge esse 
número ideal ou que se supera esse número ideal. 
Só que, mesmo nesses Estados, onde há o número 
ideal ou mais do que o número ideal, a distribuição 
também é de maneira concentrada. Portanto, existem 
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Municípios, no interior de São Paulo, que não têm um 
número de médicos adequado.

Eu quero dizer, inclusive, já chamando a atenção 
de antemão, de como é importante a medida que o 
Ministro da Educação vai tomar ou já tomou de criar, 
até 2014, mais 2.500 vagas para médicos. 

Quero citar o exemplo do meu Estado, Senador 
Waldemir, que criou um curso de Medicina, na Uni-
versidade Federal de Roraima, em 1974, e que, hoje, 
ocupa uma posição, eu diria, privilegiada, porque há 
1,32 médicos por mil habitantes, estando bem acima, 
ocupando o 14º lugar, portanto, no ranking nacional, 
tendo abaixo dele 13 outros Estados. Estão abaixo de 
Roraima, por exemplo, a Paraíba, o Tocantins, o Mato 
Grosso, de V. Exª, a Bahia, Alagoas e, imaginem, o 
Pará, onde me formei. E só existia curso de Medicina, 
em toda a Amazônia, no Pará. Hoje, ocupa a penúlti-
ma colocação na distribuição de médicos por mil ha-
bitantes. Então, é preciso, realmente, haver mudança 
nessa distribuição.

Existem, como eu disse, várias possibilidades de 
tratamento para isso. Uma delas seria – e eu tinha um 
projeto nesse sentido, que, infelizmente, está engave-
tado – que o médico, ao se formar, onde ele se formas-
se, seria obrigado a ir para um Município em que não 
existisse essa correlação de um para mil. E ali ficaria, 
por dois anos, sendo bem remunerado, fazendo uma 
pós-graduação no Brasil. Inclusive, o Governo elaborou 
um plano no sentido de que esse período em que ele 
ficasse lá contaria como ponto para a sua residência.

Mesmo assim – esse é um item –, é muito im-
portante essa iniciativa do Ministério da Educação de 
criar novas vagas. Dei o exemplo de Roraima, que, 
hoje, era de se esperar que fosse, talvez, o último em 
distribuição de médico por habitante. Felizmente, não 
é – infelizmente, para outros. Roraima ocupa, como 
eu disse, nessa distribuição, uma posição privilegia-
da, porque está acima de vários Estados importantes. 
Poder-se-ia dizer que jamais acreditariam que isso pu-
desse acontecer. E isso aconteceu. Por que, Senador 
Waldemir Moka? Porque há um curso de Medicina lá. 
Então, hoje, a maioria dos alunos que ingressam no 
curso de Medicina, em Roraima, é oriunda de Rorai-
ma, mas, no início, só eram pessoas que iam de ou-
tros lugares para lá e que terminavam ficando por lá.

É importante, portanto, que esse anúncio feito 
ontem pelo Ministro da Educação seja concretizado 
no mais curto espaço de tempo. Ele fala em 2014. 
Realmente, é um prazo razoável. E a proposta é que, 
hoje, existem 355 cursos, vagas nas universidades 
federais. Elas aumentariam para 1.260. Criar-se-iam 
1.260 cursos novos, e passaria a haver 1.615 cursos na 

região toda. E, nas instituições de ensino privado, nas 
faculdades privadas, seriam criadas novas 800 vagas.

Ao todo, daria, portanto, 2.415 vagas.
Veja, Senador Moka, que está sendo priorizado 

o ensino público nas universidades federais. Acho isso 
fundamental, e é muito importante, por exemplo, cha-
mar a atenção para alguns dados que estão também 
nesse mapa. O meu Estado, hoje, oferece 28 vagas a 
cada vestibular e passará a ofertar 52 vagas. Em Ma-
naus, onde se oferecem 112 vagas, serão acrescenta-
das mais 48 vagas. O Acre, que hoje oferece 40 vagas, 
oferecerá mais 40. Ao todo, vamos ter um acréscimo 
de 355 novas vagas em vários Estados.

É muito importante que seja levado em conta 
esse detalhe fundamental. Você não leva médico, por 
exemplo, do Rio de Janeiro ou de São Paulo para tra-
balhar no interior da Amazônia, mesmo oferecendo, 
como é oferecido, duas ou três vezes o salário que ele 
ganharia no Rio ou em São Paulo.

Ainda me lembro, Senador Moka, quando assu-
mi a Secretaria de Saúde, pouco tempo depois de ter 
me formado. Eu estava em Roraima, e precisavam de 
anestesista em Roraima. Liguei para alguns colegas; 
colegas que moravam em Belém, e não em São Paulo 
ou no Rio. Disseram-me que preferiam ganhar menos 
lá, no asfalto, do que ganhar mais no mato. Imaginem, 
os de Belém tinham essa visão do que é a Amazônia. 
Imaginem isso partindo de um aluno que se forma em 
São Paulo, no Rio de Janeiro. A visão ainda é pior.

Então, é muito importante, repito, que essa ini-
ciativa seja concretizada. Confio muito que haja um 
casamento perfeito entre o Ministério da Educação e 
o Ministério da Saúde, para que ações conjuntas se-
jam feitas no sentido de que esse incremento de vagas 
para médicos seja priorizado.

Aqui, disse o Ministro, com muita propriedade, que 
todo o Brasil vai ser beneficiado, mas notadamente as 
regiões Norte e Nordeste, que são aquelas que mais 
sofrem com a carência de médico. E o que é pior: se 
não há médico, às vezes, em determinado Município... 

Vamos falar do entorno de Brasília. O que aconte-
ce? O prefeito de uma cidade vizinha não cuida de fazer 
um posto médico, um hospital. Ele cuida de comprar 
ambulância, porque ele pega o doente, com qualquer 
problema, e o coloca numa ambulância para vir para 
cá. E assim se repete Brasil afora.

Então, quero dizer que, na condição de médico, 
fico muito feliz em comentar essa notícia auspicio-
sa que o Ministério da Educação traz a público, da 
criação de mais 2.500 vagas novas para o curso de 
Medicina. E repito: mais concentradas no Norte e no 
Nordeste, mas também beneficiando alguns Estados 
das outras regiões.
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E quero pedir a V. Exª autorização para a trans-
crição desses quadros que tenho aqui, porque é mui-
to importante que isso fique registrado nos Anais do 
Senado. São Raios X da realidade brasileira, no que 
tange à existência de profissionais médicos, mas tam-
bém o quadro não é muito diferente, se analisarmos 
a situação de profissionais como os enfermeiros, os 
bioquímicos, os odontólogos. 

Como o assunto, objeto do meu pronunciamen-
to, é a criação das 2.500 novas vagas para os cursos 
de Medicina, quero me congratular com o Ministro da 
Educação e dizer que é muito importante que iniciati-
vas como essa sejam tomadas, mas muitas outras, no 
âmbito dos Ministérios da Saúde, da Ciência e Tecnolo-
gia e de outros, devem ser tomadas, para que, de fato, 

a população pare de sofrer com o mau atendimento, 
o péssimo atendimento de saúde como vemos hoje.

Aliás, ontem, a Rede Globo apresentou um grande 
programa que mostrou a realidade nua e crua do que 
se passa no Brasil, no que tange ao atendimento de 
saúde à população. E digo população de modo geral. 
A população carente é a que mais sofre, mas aquela 
que paga plano de saúde sofre também.

Então, encerro, reiterando o pedido de transcri-
ção dos documentos a que me referi.

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

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador Mozarildo, V. Exª será aten-
dido na forma do Regimento.

Concedo a palavra à Senadora Ana Amélia.
Senador Mozarildo, tenho uma filha que se forma 

como médica neste ano e tenho dito para ela que os 
alunos, nos grandes centros, contam com um monte de 
recursos para fazer diagnósticos e exames, mas que a 
realidade no interior é muito diferente. Além do que V. 
Exª disse, também deve ser nossa preocupação dotar, 
sobretudo, os pequenos Municípios de infraestrutura, 
de bons aparelhos de raios X, de coisas básicas. Às 
vezes, o jovem médico se angustia, principalmente se 
for o único profissional médico na cidade. Quis dizer 
isso somente para fazer um acréscimo à argumenta-
ção de V. Exª.

Concedo a palavra à Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Muito 
obrigada, Presidente Waldemir Moka.

Srªs e Srs. Senadores, nossos telespectadores 
da TV Senado, tenho ocupado esta tribuna com fre-
quência para chamar a atenção para problemas que 
testemunho nas constantes viagens que faço ao meu 
Estado, Rio Grande do Sul, e também a outros Esta-
dos, como fiz recentemente a Rondônia e que farei 
ao Mato Grosso do Sul, do Senador Waldemir Moka.

Quando falo com produtores rurais e empresários 
gaúchos, ou brasileiros de outros Estados, é nítido o 
problema que ainda enfrentamos com o chamado Custo 
Brasil. Quero colocar aqui, mais uma vez, o peso que 
as tarifas de energia elétrica e de telefonia têm sobre 
os consumidores e sobre as empresas.

No caso da energia elétrica, Sr. Presidente, os 
impostos cobrados na conta de luz são uma verdadeira 
dor de cabeça para industriais, comerciantes e con-
sumidores. O peso dos encargos dos impostos chega 
a ser de 45% na conta de luz. Somos o terceiro país 
do mundo que mais tributa energia. A elevada carga 
tributária também gera distorções que comprometem 
o desenvolvimento não apenas do setor elétrico, mas 
da própria economia de nosso País, porque encare-
ce a energia para todos os consumidores e reduz os 
recursos disponíveis para investimentos na expansão 
das redes e na qualidade da energia produzida. 

Já o serviço de telefonia, um dos setores que 
mais investem em propaganda, não em melhorias e 
mais investimentos, e disputam consumidores em todo 
o País, é também um dos campeões de reclamações 
nos Procons por cobrança irregular, serviço deficiente 
e, muitas vezes, até a falta desse serviço – como aqui, 
com frequência, o Senador Mozarildo fala a respeito 
da questão da telefonia. 

Tenho batido nessa tecla aqui no plenário porque 
considero um absurdo termos dois Brasis: um que na-
vega na Internet 3G e outro que não consegue usar o 
telefone em uma situação de emergência na área rural.

Recente reportagem do jornal O Globo ilustra 
bem essa divisão. Apesar de contarmos com quase 
100% de serviços de telefonia em algumas cidades do 
sudoeste brasileiro, como é o caso de São Caetano do 
Sul, na região do ABC paulista, ainda temos, em outras 
regiões, como o Nordeste, milhões de excluídos. Ou 
seja, ainda temos no Brasil milhões de pessoas sem 
telefone fixo ou celular. Mesmo em regiões próximas 
à área metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande 
do Sul, há falta de telefonia móvel.

No meu Estado, as produtoras rurais da região 
da fronteira oeste, entre as cidades de Santana do 
Livramento, Quaraí, Alegrete, até Uruguaiana, recla-
mam, há quatro anos, da falta de sinal no serviço de 
telefonia móvel. O celular, em muitos casos, não é um 
artigo de luxo. Aliás, na maioria das vezes, não é ar-
tigo de luxo, é a única possibilidade de contato com a 
Polícia Rodoviária Federal mais próxima ou com um 
pedido de socorro, possibilidade de acesso a novas 
tecnologias rurais e também a possibilidade de evitar 
o êxodo para as grandes cidades.

Não é possível, Sr. Presidente, admitir que as 
empresas de telefonia invistam apenas nos mercados 
considerados mais lucrativos. No momento da conces-
são do serviço ou da renovação dessa concessão, o 
Governo deve garantir, sim, a qualidade nas capitais, 
mas também garantir serviço nas áreas mais remotas 
do interior. 

Quando falamos em adotar a nova tecnologia, 
chamada 4G, tão necessária para as transmissões de 
dados para a Copa do Mundo, em 2014, ainda temos 
consumidores que não têm sequer acesso ao serviço 
comum de telefonia. Quando leio que o Governo estu-
da a troca de dívidas decorrentes de multas aplicadas 
contra as empresas de telefonia por investimentos ligo 
o sinal de alerta. Essas multas até podem ser nego-
ciadas por investimentos, mas é preciso garantir um 
mecanismo para que esse dinheiro realmente financie 
melhorias não só no serviço de telefonia dos lucrati-
vos centros urbanos ou metropolitanos, mas em pon-
tos que precisam ao menos de uma forma de contato 
para garantir a segurança da família e também acesso 
às informações.

O custo é alto para investir no interior do Brasil, 
onde estão os consumidores que trabalham nas lavou-
ras ou em pequenas empresas familiares, por exemplo. 
Mas quanto essas empresas de telefonia estão lucran-
do em cidades como o Rio de Janeiro, em São Paulo, 
em Belo Horizonte ou na minha querida Porto Alegre? 
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Como disse, esse assunto não é novidade nos meus 
pronunciamentos e fico animada ao ver nos jornais que 
o Governo está dando atenção a esses problemas que 
coloco aqui com alguma insistência.

A Presidente Dilma Rousseff já determinou que 
estudos sejam feitos para baixar os tributos que inci-
dem nas tarifas de energia elétrica. O mesmo pode ser 
feito com as tarifas de telefonia. Esse é o caminho para 
a redução do Custo Brasil para as empresas e para a 
redução do custo familiar dos brasileiros, que, assim, 
terão uma sobra no orçamento mensal para a compra 
de remédio e melhoria da sua alimentação.

Sensibilidade é o que acredito que o Ministro da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Mendes Ribei-
ro Filho, irá ter na reunião que solicitei. Está marca-
da, como já falou aqui o Senador Sérgio Souza, para 
a próxima semana, quarta-feira, dia 13, para discutir 
os problemas enfrentados pelos produtores de carne 
suína. Estarão presentes os representantes da suino-
cultura do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná 
e de outros Estados. 

Há a possibilidade de falência de inúmeras em-
presas ligadas à produção de suínos. Essas empre-
sas, localizadas, em sua maioria, no sul do País, dão 
o tom de urgência desse encontro. A drástica redução 
das exportações para a Rússia, que alega problemas 
sanitários, Senador Luiz Henrique, e também para a 
Argentina, que aplica embargos constantes ao produto 
brasileiro, é o principal fator da possível quebradeira 
dos suinocultores.

Os produtores de carne suína precisam retomar 
as vendas e reanimar o setor, que vem, há mais de 
cinco anos, sofrendo com a queda dos negócios in-
ternacionais e amargando prejuízo de mais de R$30 
milhões nos últimos três anos, ou, pelo menos, nos 
últimos três meses, o que é muito pior.

Falando em negócios ligados à nossa agrope-
cuária, Sr. Presidente, quero ressaltar a aprovação 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 277, de 2012, de 
minha autoria e do Senador Paulo Bauer, que dá um 
fôlego aos produtores rurais. O projeto permite que as 
agroindústrias – Deputado Luis Carlos Heinze, a Câma-
ra vai ter essa responsabilidade – voltem a aproveitar o 
crédito presumido de um período de quase seis meses, 
quando a Medida Provisória nº 552, de 2011, estava 
em vigor. Esse crédito está ligado à contribuição para 
o PIS/Pasep e à contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social, o Cofins.

Quero aqui publicamente agradecer ao Consultor 
Legislativo do Senado Federal, Alberto Zouvi, que me 
alertou sobre essa omissão na lei, que seria um pro-
blema sério para a produção agropecuária.

O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – V. Exª 
me permite um aparte?

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Agora 
a proposta vai para a análise da Câmara dos Deputa-
dos, onde espero que tenha o mesmo rumo que teve 
no plenário dessa Casa ontem, com exemplar relatoria 
do Senador Blairo Maggi, ontem, nesta Casa.

Queria renovar o agradecimento ao Senador Blai-
ro Maggi pelo que fez ontem, defendendo o PDS 277.

Com muita alegria, concedo o aparte ao Sena-
dor Luiz Henrique.

O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – Nobre 
Senadora Ana Amélia, V.Exª...

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador Luiz Henrique, só para não 
perder o momento. Quero informar – e é uma coincidên-
cia – que a Cláudia me coloca aqui e estou assinando 
para encaminhar o Projeto de Decreto Legislativo para 
a Câmara dos Deputados.

Parabéns a V. Exª, ao Senador Blairo Maggi.
Quero registrar a presença do Heinze, que man-

dou V. Exª para cá, tenho certeza disso. Ele era aquele 
que pegava lá e nós temos hoje aqui V. Exª. 

Parabéns.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Quero 

agradecer à Drª Cláudia Lyra também pela providên-
cia rápida e ao Presidente José Sarney por ter esse 
cuidado.

Com isso, concedo um aparte ao Senador Luiz 
Henrique.

O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – No-
bre Senadora Ana Amélia, V. Exª tem se comportado 
nesta Casa como uma verdadeira guerreira: estudiosa, 
aplicada, assídua, trabalhadora e, o que é importante, 
abordando as questões sempre com grande profun-
didade. Relativamente à crise do setor de produção 
suína, quero dizer a V. Exª que já enfrentei um inverno 
russo, em 2008, que equivalia àquele inverno rigoro-
so da Segunda Guerra Mundial, para tentar reabrir o 
mercado russo para a nossa carne suína. Trabalhamos 
com o Japão, e o Governador Raimundo Colombo me 
deu uma boa perspectiva de começarmos a exportar 
para o Japão muito brevemente. Trabalhamos com os 
Estados Unidos, onde já foi feita audiência pública, e 
há grande perspectiva de nós abrirmos aquele merca-
do. Conseguimos abrir o mercado para o Chile, con-
seguimos abrir o mercado para a China. E com essa 
perspectiva de Japão e Estados Unidos, eu acredito 
que deixaremos de sentir tão fortemente essa decisão 
do governo russo de fazer embargo à nossa carne 
suína, mas acredito que também a federação russa 
haverá de reabrir esse mercado, como já aconteceu 
por duas vezes. Por duas vezes o mercado foi fechado 

647ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24132 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012

e por duas vezes os russos voltaram a abri-lo. Apro-
veito inclusive, desta tribuna, para reiterar apelos que 
tenho feito às autoridades russas para que normalizem 
o acesso do nosso produto àquele grande mercado. 
Parabéns a V. Exª.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Eu que-
ria agradecer imensamente por essas informações 
que traz o Senador Luiz Henrique, ex-Governador de 
Santa Catarina, vinculadíssimo, e talvez o Parlamen-
tar que tenha a maior e mais íntima relação com a co-
munidade da Rússia e as autoridades, porque Santa 
Catarina tem, em Joinville, uma unidade do Ballet Bol-
shoi, o único exemplo no mundo que tem o privilégio 
de dispor dessa qualidade cultural. Por isso a capaci-
dade e a competência do Senador Luiz Henrique no 
alcance dessas medidas de abrir o mercado interna-
cional, não só da Rússia, mas de outros países, para 
a carne suína brasileira.

Quero agradecer a V. Exª, e vamos intensificar, 
aqui, algumas medidas internas para resolver essa 
crise que vive a suinocultura.

Enquanto faço este balanço da semana que tive-
mos no Senado, interrompida pelo feriado de amanhã 
em todo o Brasil, quero também lembrar o que teremos 
pela frente na próxima semana.

O destaque para mim é a votação das propostas 
de emenda à Constituição que tratam da extinção ou 
limitação do voto secreto, até mesmo em votações que 
envolvam cassação de mandatos de parlamentares.

São as PEC nº 50, de 2006, do Senador Paulo 
Paim, a PEC nº 38, de 2004, do ex-Senador Sérgio 
Cabral, agora Governador do Rio de Janeiro, e a PEC 
nº 86, de 2007, do Senador Alvaro Dias, todas elas 
aguardando pela apreciação nesta Casa.

Penso que esse verdadeiro mutirão pela trans-
parência dos votos dos parlamentares, proposto pelo 
Presidente José Sarney, que incluiu na agenda de vo-
tações da próxima semana, está absolutamente sin-
tonizado com os interesses da sociedade, que exige 
essa transparência no Congresso.

Especialmente o nosso Presidente da Comissão 
de Constituição e Justiça, aqui presente, Eunício Oli-
veira, que certamente, nessa matéria, dará também, 
pelo conceito que tem e pelo conhecimento de causa, 
apoio nessas votações.

Creio que o caráter secreto do voto parlamentar 
deveria ser mantido apenas no caso de indicação para 
o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal – por-
que, eventualmente, eles serão julgadores dos membros 
do Congresso – e na análise dos vetos presidenciais.

Fora esses casos, todos os votos deveriam ser 
abertos para que possam revelar as posições e princí-

pios de vida dos parlamentares e, é claro, assumirem as 
consequências dessas posições diante da sociedade.

Na próxima semana também, no dia 13, quarta-
-feira ,o mundo inteiro estará discutindo aqui no Brasil, 
no Rio de Janeiro, uma forma possível de desenvolvi-
mento sustentável. Será aberta, oficialmente, a Rio+20, 
conferência organizada pelas Nações Unidas, que vai 
reunir 130 chefes de Estado e seus representantes e 
mais de 50 mil pessoas representando organismos 
não governamentais e empresas.

Queria agradecer aos Senadores pela compre-
ensão. Estou terminando aqui, caro Presidente Wal-
demir Moka.

Discutir o crescimento sustentável, modelo eco-
nômico proposto há 20 anos, durante a ECO92, rea-
lizada também no Rio de Janeiro, não é uma tarefa 
fácil. Hoje, a grande questão é como consumir menos, 
economizando os recursos naturais, mantendo o cres-
cimento econômico e garantindo emprego e alimento a 
bilhões de pessoas; e, ao mesmo tempo, preservando 
o meio ambiente de forma sustentável em um mundo 
onde faltam empregos e onde o abismo entre ricos e 
pobres é cada vez maior.

Esta visão fica bem clara quando sabemos que, 
em 30 anos, o mundo vai precisar aumentar a pro-
dução de alimentos em mais de 75%, para garantir 
alimentos para uma população que hoje já é de sete 
bilhões de pessoas.

Como fazer isso em uma realidade como a que 
vivemos hoje?

Mudanças climáticas provocam catástrofes am-
bientais, como as enchentes e a seca, reduzindo as 
áreas de plantio, como no Rio Grande do Sul, e como 
falou há pouco o Senador Sérgio Souza, do PMDB – PR.

Mesmo com um cenário adverso, a eficiência do 
produtor brasileiro é indiscutível. De 1999 a 2010, a 
área cultivada aumentou pouco mais de 30% e a pro-
dução de alimentos cresceu mais de 170%. Sabemos 
que novas tecnologias, baseadas na sustentabilidade, 
podem permitir o aumento da produtividade.

Na audiência pública conjunta das Comissões de 
Meio Ambiente e de Relações Exteriores que aconteceu 
ontem, aqui no Senado, a Ministra do Meio Ambiente, 
Izabella Teixeira, foi enfática e disse que o Brasil tem 
medidas concretas que atestam nosso respeito pelo 
meio ambiente, mas também precisa atender às ne-
cessidades de crescimento e de inclusão social.

O Brasil precisa de garantias para vender seus 
produtos primários em igualdade de condições dadas 
aos países desenvolvidos, usufruindo dos mesmos sub-
sídios que são dados aos produtos agrícolas e, assim, 
garantir a competitividade no mercado internacional.
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Foi muito feliz o Senador Blairo Maggi ontem ao 
dizer que a Ministra Izabella Teixeira fala com autorida-
de, merecendo o respeito desta Casa pelas posições de 
Estado que toma em defesa da produção com susten-
tabilidade. Foi muito bom ouvir suas palavras, Senador 
Blairo Maggi, em relação à Ministra Izabella Teixeira.

Precisamos intensificar os diálogos, dar valor ao 
papel dos jovens e das mulheres, parte da socieda-
de essencial na conciliação da economia e do meio 
ambiente.

Os governos precisam criar políticas em longo 
prazo, para garantir a mudança definitiva da consciên-
cia preservacionista. Não podemos perder mais tempo. 
A proteção ao meio ambiente não é mais um projeto a 
ser aplicado. Trata-se de uma necessidade. Produzir e 
crescer precisam ser práticas íntimas de outras duas 
ações: a de preservar e a de proteger.

Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Senadores.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 

– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Pela ordem, Senador Eunício Oliveira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
eu só gostaria que V. Exª me inscrevesse para uma 
comunicação inadiável. Assim que possível, eu queria 
usar da palavra.

A Senadora Ana Rita não está presente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Senador Blairo Maggi.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT. Fora 

do microfone.) – Eu pedi para me inscrever antes, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Sim, o Senador Blairo Maggi está ins-
crito para uma comunicação inadiável.

V. Exª tem a palavra, Senador, pela liderança.
Senador Eunício, há um orador inscrito e depois 

V. Exª.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Sr. 

Presidente, Srªs... 
O SR. PRESIDENTE (Bloco/PMDB – MS) – Se-

nador Blairo Maggi, deixe-me... Parece que não ficou...
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Pois 

não.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – O Senador Blairo Maggi estava inscrito 
pela liderança do seu partido, e nós temos que revezar. 
Então ele tem a preferência. Aí V. Exª será chamado 
logo após o próximo orador inscrito. É para que fique 
claro o critério da Mesa.

V. Exª tem a palavra.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 
Fora do microfone.) – O Senador Blairo tem a prefe-
rência sempre. 

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, Srªs Senadoras, eu ocupo a tribuna nesta 
quarta-feira, véspera de feriado, para fazer um comu-
nicado à Nação brasileira e a todos aqueles que nos 
ouvem, principalmente no Estado de Mato Grosso.

Na semana que findou, no sábado, nós tivemos a 
oportunidade de participar, lá em Mato Grosso, da inau-
guração de parte de uma grande obra que o Governo 
Federal vem realizando, através de uma concessionária 
de trens, a ALL, que tem a concessão da linha férrea 
que vai desde Santos até a cidade de Rondonópolis, 
no Estado de Mato Grosso, passando pelo Estado do 
Mato Grosso do Sul, do querido colega, Senador Moka, 
que preside a sessão neste momento.

No sábado, então, juntamente com o Governa-
dor Silval Barbosa, com o Presidente da ALL, o Sr. 
Eduardo, com Deputados Federais, com o Prefeito 
Nani, da cidade de Itiquira e com o Prefeito Ananias, 
da cidade de Rondonópolis, tivemos a oportunidade 
de acrescentar à malha ferroviária brasileira mais 250, 
240 quilômetros de ferrovia, desde Alto Araguaia, no 
sul do Estado de Mato Grosso, até a cidade de Itiquira.

Nesse local, tivemos, então, a oportunidade de 
inaugurar não só os trilhos até ali, Senador Moka, mas 
um complexo já de um porto para embarque da soja 
e do milho produzidos ali no Estado de Mato Grosso, 
feito pela família Zanin, da empresa Seara, que fez 
um grande investimento naquela região. Já começou, 
então, o embarque da soja e do milho da região sul do 
Estado de Mato Grosso por essa linha férrea, que a ALL 
inaugurou, com a presença do Ministro Paulo Sérgio.

Então, queria fazer esse registro importante para 
o Estado de Mato Grosso e também dizer que é com-
promisso da ALL, compromisso do Governo fazer com 
que essa ferrovia chegue à cidade de Rondonópolis 
em janeiro ou fevereiro de 2013. Portanto, a safra que 
iremos transportar a partir de 2012 será feita a partir 
do terminal de Rondonópolis, que está sendo cons-
truído e que será o maior e mais moderno terminal de 
embarque de grãos e de líquidos da América Latina. 
Trata-se de um grande investimento que está sendo 
feito nessa região.

Gostaria de fazer aqui uma menção à Presidenta 
Dilma sobre essa ferrovia. Lembro-me de que, quando 
ainda Governador, a Presidenta, ainda Chefe da Casa 
Civil, envolveu-se pessoalmente para resolver os proble-
mas que havia entre a concessionária ALL, o BNDES 
e também os fundos de pensão, que são responsáveis 
hoje, os acionistas majoritários dessa ferrovia. Quero 
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deixar, em nome de todos os mato-grossenses, o meu 
agradecimento a então Ministra, hoje Presidenta da 
República, Dilma Rousseff, porque, se não fora o em-
penho pessoal da Ministra, hoje Presidenta, nós não 
teríamos essa ferrovia adentrando o Estado de Mato 
Grosso; estaria ainda parada muito provavelmente em 
Alto Taquari ou Alto Araguaia.

Portanto, Senador Moka, faço esse comunicado 
que é de extrema importância para um Estado que 
produz hoje em torno de 36 milhões de toneladas de 
grãos e que tem os seus caminhos ainda deficitários. 
Então, qualquer conquista que tenhamos é importan-
te, deve ser comemorada e, claro, nunca devemos es-
quecer de fazer aqui da tribuna as cobranças, como 
as que tenho feito ao Governo Federal, não só para o 
meu Estado, como também para o seu Estado, o Mato 
Grosso do Sul, para o Estado de Goiás, para Tocantins, 
para o Piauí, para o Maranhão, Estados da fronteira 
oeste, nordeste e norte do País, que produzem muito 
grão, produzem muita riqueza para o País, mas que, 
infelizmente, têm recebido poucos investimentos por 
parte do Governo Federal. Mas reconheço aqui que, 
nesta questão da ferrovia que liga desde o porto de 
Santos até a cidade de Itiquira, e chegando, no ano 
que vem, até a cidade de Rondonópolis, tivemos uma 
vitória importante para a produção brasileira.

Então, Sr. Presidente, era esse o registro que 
queria fazer. O meu agradecimento ao Ministro Paulo 
Sérgio por ter estado em Mato Grosso e, principalmen-
te, ter garantido, em Rondonópolis, em um evento do 
qual participou, que, em junho agora, lançará o edital 
da duplicação da rodovia, desde Cuiabá até a cidade 
de Rondonópolis, onde mais de 15 mil veículos pas-
sam todos os dias, caminhões carregados. Lá é uma 
verdadeira rodovia de pneus. É um caminhão atrás do 
outro até Cuiabá até a cidade de Rondonópolis.

Portanto, quero aqui deixar registrado o meu 
agradecimento ao Ministro Paulo Sérgio, à Presidente 
Dilma e a ALL, que está colocando os recursos, mas 
também saudar os produtores, que são os que paga-
rão a conta no final; do couro sai a correia; do frete, 
quem vai pagar é quem produz.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Agradeço ao Senador Blairo Maggi, 
lembrando que o frete ferroviário será mais barato 
que o transporte rodoviário. Nós estamos ainda no 
aguardo, de Maracaju até Cascavel, dessa ferrovia, 
Senador Blairo Maggi.

Concedo a palavra, como orador inscrito, ao Se-
nador Luiz Henrique.

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-

dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a 
tribuna, Senador Waldemir Moka, para expor à Casa 
e à Nação a metodologia que vamos utilizar na condi-
ção de relator da Medida Provisória que foi editada por 
Sua Excelência, a Senhora Presidente da República, 
Dilma Rousseff. A mesma metodologia, Sr. Presiden-
te, que adotamos quando da tramitação do projeto de 
lei de origem da Câmara, relatado pelo hoje Ministro 
Aldo Fagundes. A mesma metodologia de buscar a 
convergência, de buscar a conciliação.

Hoje, um grande jornal de circulação nacional, 
não sei se O Globo, faz uma ampla matéria sobre a 
Medida Provisória e sobre o processo de votação que 
se dará dentro de pouco tempo. Estabelece ali uma 
divisão entre ruralistas e ambientalistas; rotula uns de 
ambientalistas e outros de ruralistas, e o faz ora com 
acerto, ora com erro, já que nem eu sou ambientalis-
ta nem o Senador Aloysio Nunes Ferreira é ruralista, 
como fomos ali rotulados.

Quero dizer, Sr. Presidente, que, nessa matéria, 
não tenho parti pris. Quero a produção de um projeto 
que sirva...

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador Luiz Henrique, desculpe-me 
interrompê-lo, mas quero fazer uma saudação espe-
cial ao nosso Deputado Federal Mauro Benevides, que 
presidiu esta Casa...

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – 
Carlos Mauro Cabral Benevides...

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – ...é um grande representante...

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – 
...ex-Senador da República, ex-Presidente desta Casa...

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – ...do Estado do Ceará. Queria fazer 
esta homenagem...

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) 
– ...tesoureiro do meu antigo MDB, do grande MDB, 
durante anos e anos, décadas a fio, como escudeiro 
de Ulysses Guimarães.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 
Fora do microfone.) – E meu líder.

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – E 
líder do nosso Presidente da Comissão de Constitui-
ção e Justiça, Eunício Oliveira. Bem-vindo, Senador! 
Sempre Senador!

Eu dizia que o nosso norte é buscar um meio-
-termo nessa matéria, é buscar o que é possível, é 
buscar o que é factível, o que é realizável, o que vai 
servir, ao mesmo tempo, para manter regras fortes de 
preservação das nossas florestas e regras factíveis que 
permitam o desenvolvimento do País, que permitam 
que o Brasil continue seguindo, cada vez mais forte-
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mente, na sua missão de supridor alimentar do mundo. 
Esse é o diapasão.

Eu disse, Sr. Presidente, no início da tramitação 
dessa matéria no Senado, que buscaria dialogar com 
todos, que não praticaria um gesto inútil e que, na con-
dução do processo da minha relatoria, ouviria sempre 
os Senadores, o Governo, a sociedade organizada, 
por intermédio de suas diversas corporações, e os 
Srs. Deputados Federais, principalmente aqueles que 
comandam a Frente Parlamentar da Agricultura. E foi 
assim, Sr. Presidente. Aquele projeto que aprovamos 
com quase 80% dos votos não era um projeto do Sena-
do, era um projeto desse conjunto, que envolvia os Srs. 
Deputados Federais, especialmente a grande maioria 
dos Líderes da Frente Parlamentar da Agricultura, os 
Srs. Senadores, o Governo Federal e entidades como as 
grandes organizações não-governamentais nacionais 
e internacionais, com as quais nos sentamos à mesa 
com o texto na mão para dialogar e obter subsídios.

Assim será, não haverá clima de confrontação, 
até porque todos, Deputados e Senadores, os 13 De-
putados e os 13 Senadores que integram a Comis-
são, o seu Presidente, Deputado Bohn Gass; o seu 
Vice-Presidente, Senador Jorge Viana; e seu Relator 
revisor, Deputado Edinho Araújo, todos estarão em-
penhados na busca desse consenso, desse processo 
convergente. Isso é fundamental para o nosso País, 
isso é essencial para o futuro da nossa Pátria.

Este talvez seja o projeto mais importante em 
relação a um balizamento da capacidade brasileira de 
crescer, de desenvolver-se, de adentrar esse fechado 
Primeiro Mundo. Este é o processo mais importante, 
este é o projeto mais fundamental, por isso, ele não 
pode ser conduzido com paixões, ele não pode ser 
conduzido pela emoção, pela turbulência. Ele deve, 
sim, ser conduzido pelo bom senso, pelo equilíbrio, 
pela busca do melhor.

Foram produzidas e apresentadas, Sr. Presiden-
te, emendas que já ultrapassam o número 700. Fui 
abordado por vários jornalistas que queriam saber 
se isso seria um problema. Eu respondi que não, que 
isso é uma solução, porque, dentre essas emendas, 
nós haveremos de identificar contribuições valiosas 
para aprimorar o texto de Sua Excelência, a Senhora 
Presidente.

A Presidente Dilma Rousseff deu um grande pas-
so para facilitar esse grande acordo quando reduziu 
as áreas ripárias de preservação ambiental para os 
pequenos agricultores, quando ela fez o gesto para 
os agricultores familiares, quando estabeleceu um 
diferencial em favor desses agricultores que, no meu 
Estado, representam, os de um módulo, 86% e, os de 
até dois módulos, 92%. Ou seja, no gesto da Senhora 

Presidente, ela já estabeleceu uma norma privilegia-
dora dos pequenos produtores. E eu fico muito feliz por 
isso porque esse processo foi desencadeado em San-
ta Catarina, na minha gestão de governador, quando 
a assembleia legislativa votou por unanimidade e nós 
sancionamos o Código Ambiental Catarinense.

Ali se estabeleceu uma coerência com a histó-
ria, com a cultura da produção rural do Brasil, preser-
vando os 5 metros em relação às margens dos rios 
para preservação da mata ciliar; os mesmos 5 metros 
configurados pela comissão de cientistas, de notáveis 
que elaboraram o Código de 65, os mesmo 5 metros; 
quando nós estabelecemos em Santa Catarina essa 
metragem, nós estávamos pensando nos mesmos agri-
cultores a quem socorreu, na sua Medida Provisória, 
a Presidente da República.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, ainda há pouco, 
conversava com o ilustre membro da Frente Parlamen-
tar da Agricultura, Deputado Heinze; ontem estive com 
o Ministro da Agricultura, dialogava com ele e conclu-
ímos os dois que falta muito pouco para construirmos 
um projeto convergente, com detalhes que atendem 
a realidades diversas deste Brasil tão cheio de brasis 
diferenciados.

O Sr. Sérgio Souza (Bloco/PMDB – PR) – V. Exª 
me concede um aparte, Senador?

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – 
Concedo um aparte, com grande honra, ao nobre Se-
nador Sérgio Souza.

O Sr. Sérgio Souza (Bloco/PMDB – PR) – Se-
nador Luiz Henrique, é uma oportunidade dada nova-
mente ao Congresso Nacional apreciar dispositivos 
próprios de uma legislação que está vindo para causar 
uma sustentabilidade entre produção de alimentos e 
conservação do meio ambiente. Eu acho que a função 
primordial, sob a batuta de V. Exª na relatoria, desse 
importante projeto dentro dessa Comissão Mista para 
análise da MP nº 571 é produzirmos um texto num 
consenso, como V. Exª está colocando, para que não 
haja vetos, porque o veto sempre trará a inseguran-
ça jurídica e talvez a instabilidade dentro das Casas, 
tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados, 
no sentido de que esse fato desagrada algum setor da 
sociedade. Nós todos aqui somos representantes ou 
das nossas unidades federativas ou das populações 
dos nossos Estados. Então, é uma oportunidade do 
Congresso Nacional e tenho muita fé em V. Exª, que 
saberá conduzir esse processo com mão firme, para 
buscarmos o consenso bom para o País.

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) 
– Agradeço a V. Exª. A sua intervenção me ajuda no 
meu raciocínio.

651ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24136 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012

Eu disse, no início do meu pronunciamento, que 
os 42 anos de vida pública e os 12 mandatos que tenho 
exercido desde 1970, sem interrupção, ensinaram-me 
que não se deve praticar gestos inúteis. E o que V. Exª 
diz é exatamente isso.

(Interrupção do som.)

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – 
Não adianta nós fazermos um texto contra o Governo, 
que será vetado. Nem adianta fazer um texto que não 
seja em entendimento com os Deputados, porque esse 
texto será alterado na Câmara, quando da tramitação 
da Medida Provisória ali.

Então, é preciso construir um texto em que cada 
um ceda um pouco, para que se construa aquilo que os 
alemães chamam de Realpolitik. Entre o ideal, ficarmos 
com o possível. O possível é o que nós construímos 
juntos aqui, e V. Exª contribuiu muito.

Lembro o Senador Eunício Oliveira na questão 
dos apicuns e salgados; nós construímos, dialogando, 
um texto primoroso, que a Presidente acabou de re-
constituir na medida provisória.

Então, dialogando, a gente vai construir para não 
praticar um gesto isolado, um gesto inútil que seja der-
rubado, ou pela Câmara, ou pelo veto presidencial.

Se V. Exª ainda me conceder algum tempo, eu 
concederia um aparte à Senadora Ana Amélia.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Bem, ra-
pidamente, porque eu sei que os oradores estão com 
viagem marcada. Bem rapidinho...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Eu queria 
cumprimentá-lo, Senador Luiz Henrique, especialmente 
porque confio em V. Exª, nessa habilidade que houve 
na articulação na votação do Código, aqui no Sena-
do, com o Senador Jorge Viana e os Presidentes das 
Comissões de Constituição e Justiça, de Agricultura, 
de Ciência e Tecnologia, de Meio Ambiente, e quando 
foi possível realmente produzir um Código Florestal 
adequado à realidade do País, mostrando a capaci-
dade do Parlamento, da Casa da República com essa 
matéria. Eu queria cumprimentá-lo também, porque, 
enquanto muitos vão descansar no feriado, V. Exª vai 
concentrar o seu trabalho na avaliação de mais de 600 
emendas que recebeu, na relatoria, e em que vai ter 
muito trabalho. Mas eu tenho a convicção de que a sua 
capacidade, o que foi feito anteriormente na votação, 
no Senado, não terá nenhum problema de construir ...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – ...essa Re-
alpolitik, como dizem os alemães, em relação a esse 
Código, que terá certamente o bom senso e essa ra-

cionalidade para atender às necessidades dos produto-
res com a preservação ambiental. Parabéns, Senador 
Luiz Henrique!

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – 
Agradeço a V. Exª.

Hoje, no final da tarde, a Secretaria das Comis-
sões Mistas me prometeu entregar todas as emendas 
já catalogadas e relacionadas com os dispositivos que 
pretendem alterar. E eu vou me debruçar, nesse feria-
dão, analisando uma a uma. Eu não vou delegar essa 
matéria. Seria uma desatenção aos Srs. Deputados 
e aos Srs. Senadores se eu deixasse essa análise a 
cargo da assessoria. Eu vou ter comigo os assessores, 
mas eu vou analisar uma a uma ...

(Interrupção do som.)

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – 
Vou destacar aquelas que possam ser objeto do en-
tendimento para, assim, nos próximos dias, dentro do 
cronograma que haveremos de aprovar, no próximo 
dia 12, nós possamos, efetivamente, caminhar para 
essa grande convergência.

Agradeço o aparte a V. Exª.
Agradeço a consideração de V. Exª, Sr. Senador 

Waldemir Moka, que haverá de ser grande condutor 
desse entendimento, já que V. Exª está no nascedou-
ro dessa causa. V. Exª é um dos redatores do projeto 
do Código, aprovado na Câmara e sobre o qual deli-
beramos aqui no Senado, e, certamente, nos ajudará 
muito; terá um papel fundamental...

(Interrupção do som.)

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – ... 
para que construamos uma lei boa para o País e que 
garanta o seu futuro desenvolvido.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradecendo ao Senador Luiz Henri-
que, concedo a palavra ao Senador Eunício Oliveira 
para uma comunicação inadiável.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, caros colegas Senadores, Sena-
doras, o dia de hoje tem, para mim, Senador cearense 
e Presidente da CCJ, um significado todo especial.

Acabamos de aprovar o PLC nº 180, de 2008, 
que reserva vagas nas universidades públicas e esco-
las técnicas federais para alunos do Ensino Médio em 
escola pública. O texto aprovado inclui ainda critérios 
complementares de renda e étnico-raciais.

A matéria, muito bem relatada hoje pela Senadora 
Ana Rita, que teve a participação efetiva e a colabora-
ção dos Senadores Lobão Filho, Alvaro Dias e Aloysio 
Nunes Ferreira, registrou a colaboração também de 
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todos os colegas participantes das discussões que 
culminaram no relatório apresentado.

A votação teve votos em separado dos eminen-
tes Senadores Aloysio Nunes, Luiz Henrique, Alvaro 
Dias e Lobão Filho.

Este colocou, com muita propriedade, que o Bra-
sil como um todo saiu ganhando após a votação feita 
na CCJ, pois ela atendeu a reclamos históricos de 
segmentos da população brasileira tradicionalmente à 
margem do processo decisório e nunca contemplados 
com os devidos direitos de cidadania.

Essa realidade foi alterada para melhor, a partir 
do que foi aprovado na CCJ hoje, fixando cotas para 
estudantes em situação de desvantagem.

Meu orgulho e satisfação se exponenciam não 
apenas pelo fato de, honrosamente, ter presidido aquela 
histórica sessão, mas por ser também cearense. Afinal, 
o meu querido Ceará foi a primeira província do Brasil 
a abolir a escravidão.

Em 1879, os cearenses iniciaram, em Fortaleza, 
um movimento emancipador denominado “Perseve-
rança e Porvir”. Os primeiros cearenses abolicionistas 
foram José Amaral, José Teodorico da Costa, Antônio 
Cruz Saldanha, Alfredo Salgado, Joaquim José de Oli-
veira, José da Silva, Manoel Albano Filho, Antônio Mar-
tins, Francisco Araújo e Antônio Soares Teixeira Júnior.

Em 1880, esses abolicionistas fundaram a So-
ciedade Libertadora Cearense com 225 sócios cujo 
presidente provisório foi João Cordeiro. Para divulgar 
seus ideais fundaram o Jornal O Libertador.

As datas festejadas pelo Município de Reden-
ção foram marcantes no processo de libertação dos 
escravos. Em 25 de março de 1881, por exemplo, a 
sociedade alforriou os escravos que estavam no Es-
tado do Ceará.

Outra sociedade contribuiu para o movimento 
abolicionista: o Centro Abolicionista 25 de Dezembro, 
fundado em dezembro de 1882.

Os jangadeiros cearenses também aderiram ao 
movimento abolicionista e, em janeiro de 1881, fecha-
ram o porto de Fortaleza ao embarque de escravos. 
Eles eram liderados por Francisco José do Nascimen-
to, conhecido como Dragão do Mar. Antônio Martins e 
Francisco Araújo também participaram deste grande 
movimento.

Portanto, Sr. Presidente, no dia 1º de janeiro de 
1883, a Vila do Acarape, atual Redenção, emancipou 
seus escravos há menos de um ano antes da provín-
cia do Ceará.

O povo de Redenção guarda na memória o gesto 
heróico de ter libertado seus escravos. Assim, Reden-
ção é conhecida como Rosal da Liberdade, dita por 
Perboyre e Silva. 

Finalmente, no dia 25 de março de 1884, foi abo-
lida a escravidão total na Província do Ceará. 

Como disse o grande abolicionista Joaquim Na-
buco:

“O que o Ceará acaba de fazer não significa por 
certo ainda O BRASIL DA LIBERDADE, mas modifica 
tão profundamente o BRASIL DA ESCRAVIDÃO que 
se pode dizer que a sua nobre província nos deu uma 
nova pátria. A imensa luz acesa no Norte há de des-
truir as trevas do Sul. Não há quem possa impedir a 
marcha dessa claridade”.

Finalizo, Sr. Presidente, evocando algumas estro-
fes do hino à Redenção da Província, obra do inesque-
cível poeta Antônio Martins, que enaltece a abolição da 
escravidão no Estado do Ceará. O que fizemos hoje foi 
dar a oportunidade a muitos brasileiros pobres, negros, 
que não tiveram durante séculos essa oportunidade.

E Martins dizia:
“Vitória! Vitória! Bradai, cidadãos! No lar de Ira-

cema, no lar cearense, todos nós somos irmãos!
Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Agradecendo ao Senador Eunício 
Oliveira, concedo a palavra, como oradora inscrita, à 
Senadora Angela Portela. 

A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Muito obrigada, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, chamam 
a atenção da sociedade brasileira, neste momento, as 
propostas de emenda à Constituição (PECs) que trami-
tam no Senado Federal. Trata-se da PEC nº 50/06, de 
autoria do Senador Paulo Paim; da PEC nº 86/2007, pro-
posta pelo Senador Alvaro Dias; e da PEC nº 38/2004, 
formulada pelo então Senador Sérgio Cabral. Todas 
essas PECs tratam do fim do voto secreto e estabele-
cem o voto aberto como princípio geral de importantes 
decisões legislativas, notadamente aquelas referentes 
aos processos de cassação de mandato parlamentar 
e de exame de vetos presidenciais.

As PECs que estabelecem o voto aberto no Le-
gislativo brasileiro vêm à tona não por acaso. Elas 
estão em sintonia com a Lei de Acesso à Informação 
Pública, a Lei n° 12.527/2011, sancionada pela Presi-
denta Dilma Rousseff em 2011, que entrou em vigor 
em maio último.

Diante do clamor da sociedade em favor da trans-
parência, a Presidência desta Casa de Leis já deter-
minou que todas as PECs que tratam do voto secreto 
na Câmara e no Senado sejam incluídas na pauta do 
plenário a partir do próximo dia 13.

Antecipando o debate, já quero manifestar aqui 
e agora meu apoio ao voto aberto neste Congresso 
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Nacional, compreendendo que o fim do voto secre-
to vai ao encontro dos anseios populares por maior 
transparência no processo legislativo e em todas as 
atividades públicas.

Trata-se, Srªs e Srs. Senadores, de um anseio que 
prima pela postura moral e ética na política brasileira.

Nesse contexto, destaco, por oportuno, a PEC 
nº 50/2006, de autoria do Senador Paulo Paim, por 
sua amplitude, mas também pelo fato de essa PEC 
encontrar-se em tramitação na Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania. Já aprovada naquela Co-
missão, está aguardando agora a votação no plenário 
do Senado.

A PEC nº 50/2006 acrescenta artigo à Constitui-
ção, acabando com o voto secreto em processos de 
cassação de mandato de Deputado e de Senador por 
descumprimento de conduta prevista na Constituição, 
quebra de decoro ou condenação criminal. Essa PEC 
também sugere voto aberto no caso de exame de ve-
tos presidenciais em sessão conjunta do Congresso.

Srªs e Srs. Senadores, em tempos de ventos vol-
tados à transparência da coisa pública, vale destacar 
a Lei de Acesso à Informação, proposta pelo Governo 
Federal e aprovada neste Congresso Nacional. Em 
seu art. 2ª, a Lei de Acesso à Informação, preconiza:

“Os órgãos e as entidades do Poder 
Executivo Federal assegurarão, às pessoas 
naturais e jurídicas, o direito de acesso à in-
formação, que será proporcionado mediante 
procedimentos objetivos e ágeis, de forma 
transparente, clara, em uma linguagem de fá-
cil compreensão, observados os princípios da 
administração pública e as diretrizes previstas 
na Lei nº 12.527/2011.”

Essa Lei determina que todos os órgãos públicos 
do Executivo, do Legislativo e do Judiciário respondam 
a qualquer consulta dos cidadãos sobre informações 
públicas.

Ouço o aparte do Senador Mozarildo.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR) – 

Senadora Angela, quero comentar a parte do pronun-
ciamento de V. Exª que fala sobre a questão do voto 
aberto. Há muito tempo, venho falando claramente que 
duas questões não deveriam ser analisadas por voto 
fechado, e uma delas é o veto. Por que o veto? Quando 
se aprova uma matéria de interesse do nosso Estado 
ou da sua região ou de interesse nacional e o Presi-
dente ou a Presidenta a veta, ela vem para cá, e aí o 
voto é secreto. Teoricamente, o argumento que se usa 
ainda é o de que se vota secretamente para, amanhã, 
não haver a perseguição do Poder Executivo. Acontece 
que essa matéria objeto do veto é uma matéria de lei 

que interessa à população. Então, o representante da 
população não pode votar de maneira secreta. A outra 
questão é a cassação. Não há razão para, numa quebra 
de decoro, votarmos secretamente, mas, no que tange 
às autoridades, sejam elas ocupante de cargos tempo-
rários, como, por exemplo, embaixadores, diretores de 
banco, presidentes e diretores de agências regulado-
ras, sejam elas ocupantes de cargos vitalícios, como 
Ministros dos Tribunais Superiores, votar abertamente 
não faz diferença, porque não é matéria de interesse 
popular, de interesse do eleitor. Nesse caso, está se 
representando o Estado ou a população, mas um voto 
desses pode voltar como represália ao parlamentar e 
também ao seu Estado ou à sua região. Então, nes-
ses dois pontos, no que tange ao veto e à cassação, 
deve, sim, cair essa história de voto secreto. Por úl-
timo, quero cumprimentá-la também e dizer que fico 
muito feliz com a aprovação da Lei da Transparência, 
aquela que, de fato, abre para o cidadão tudo que diz 
respeito à atividade pública. Ora, se estamos numa 
República, que quer dizer “coisa pública”, não há por 
que esconder nada, nem salário nem atividade nem 
qualquer informação. Com essa Lei, o cidadão ou a 
cidadã passa a ter direito, e, portanto, as autoridades 
têm a obrigação de fornecer as informações que ele ou 
ela requerer. Portanto, quero acrescentar meu aplauso 
a V. Exª, meu apoio ao pronunciamento que faz.

A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) – 
Muito obrigada, Senador Mozarildo.

Eu gostaria de esclarecer que, na PEC nº 50, 
de autoria do Senador Paim, no que trata da nomea-
ção de autoridades, permanece o voto secreto. Então, 
não há restrição em relação a essas nomeações de 
autoridades.

Eu queria voltar a destacar aqui a Lei de Acesso à 
Informação. Considerada uma das avançadas do mun-
do, a nova Lei transforma o conceito de transparência 
em direito efetivo do cidadão brasileiro em qualquer 
parte do País.

O artigo 5º da Constituição reza que todos têm 
direito de receber dos órgãos públicos informações de 
interesse particular ou coletivo. Trata-se de um com-
promisso assumido pelo País ante a comunidade in-
ternacional em vários tratados e convenções.

Com a entrada em vigor da Lei de Acesso à Infor-
mação, entrou, enfim, em ação a regra constitucional 
da publicidade dos atos públicos, estabelecida pela 
Constituição Federal de 1988.

O art. 37 da Carta Magna brasileira diz: “A ad-
ministração pública direta e indireta ou fundacional de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
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legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência (...)”.

A propósito, vale dizer que o direito à informação 
é garantido pela Declaração Universal dos Direitos Hu-
manos, pelo Pacto de Direitos Civis e Políticos e por 
Convenções Regionais de Direitos Humanos.

Sem rodeios, a nova Lei determina, de forma 
clara e inovadora, que a transparência passa a ser a 
regra, não a exceção. Então, dessa forma, estabelece 
que nenhum documento, ato ou fato que se configure 
como ameaça aos direitos humanos pode ser tratado 
como sigiloso.

Criado por iniciativa da Controladoria-Geral da 
União (CGU), o Portal da Transparência é conside-
rado um dos mais completos e detalhados sites de 
transparência do mundo em termos de informações 
governamentais.

Com a vigência da Lei de Acesso à Informação, 
começamos a nos guiar por um novo paradigma cul-
tural no tocante à coisa pública: saímos da prática de 
sigilos para a do livre acesso.

É com este novo paradigma que o Brasil passa 
a figurar entre as cerca de 90 nações onde esta lei, 
já existente, torna os cidadãos mais conscientes de 
seus direitos humanos, sociais e políticos, bem como 
cientes de suas responsabilidades coletivas.

Já não era sem tempo. Logo no primeiro dia de 
vigência da nova Lei, nada menos que 708 pedidos 
de informação foram registrados pelo Sistema Eletrô-
nico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC), 
desenvolvido pela GGU, com o fim de organizar e fa-
cilitar o processo. Os 708 pedidos foram dirigidos à 
Presidência da República, à CGU, ao Banco Central, 
ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) e aos Ministérios do Planejamento, 
Relações Exteriores, Saúde, Justiça, Educação e Fa-
zenda, assim como a outros órgãos da esfera federal.

Na sequência, em apenas cinco dias de funcio-
namento da Lei de Acesso a Informações Públicas, o 
Poder Executivo recebeu 2.217 pedidos de informação.

Em seu último balanço, divulgado na semana 
passada, a CGU informava ter registrado 4.262 pedi-
dos no sistema on-line, tendo respondido 1.406 deles, 
algo aproximado a 33% dos pleitos solicitados.

O debate sobre a Lei de Acesso à Informação 
Pública foi iniciado em 2003. Agora, com a Lei em vigor, 
decerto, as estruturas governamentais federais, esta-
duais e municipais ainda estão passando por fases de 
adequação, de treinamento e de aperfeiçoamento para 
garantir a eficiência necessária ao cumprimento da lei.

(Interrupção do som.)

A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) – 
Para concluir, Sr. Presidente, quero dizer que a Lei de 
Acesso a Informações determina que os órgãos pú-
blicos estaduais e municipais criem seu Sistema Ele-
trônico do Serviço de Informações e regulamentem a 
forma como os pedidos dos cidadãos serão respon-
didos, mas, se em alguns Estados os portais criados 
ainda enfrentam problemas técnicos, em outros, a lei 
que garante acesso à informação não foi sequer re-
gulamentada.

No meu Estado de Roraima, a exemplo do que 
vem ocorrendo na maioria dos Estados brasileiros, a 
Lei de Acesso à Informação Pública ainda está em 
fase de implantação, por meio da Corregedoria-Geral 
do Estado.

As unidades da Federação que ainda têm pro-
blemas para disponibilizar a informação ao cidadão 
precisam resolver logo seus impedimentos, de forma 
a garantir a efetividade da nova lei.

Este País, Sr. Presidente, que superou o regime 
autoritário, que instituiu o Estado de direito, que criou 
a Comissão da Verdade, que elegeu uma mulher Pre-
sidenta, que é a sexta economia do mundo e que tem 
uma sociedade que exige sua participação no controle 
da gestão pública e transparência dos atos públicos, 
não combina com a condição de controlador e de so-
negador de informações, tampouco poderá continuar 
a caminhar contra os ventos da transparência dos 
atos públicos.

Portanto, seja bem-vinda a Lei de Acesso a In-
formações! Que essa Lei, realmente, valha! Que o de-
bate sobre o voto aberto neste Parlamento brasileiro 
seja uma realidade!

Era isso o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Agradecendo à Senadora Angela Por-
tela, concedo a palavra, para uma comunicação inadi-
ável, ao Senador Roberto Requião. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, 
é com imenso pesar que comunico, desta tribuna, o 
falecimento do Bispo Emérito da Diocese de Palmas, 
no Paraná, D. Agostinho José Sartori. Ao longo de mi-
nha vida, Senador Moka, foi um de meus amigos mais 
próximos e fraternos.

D. Agostinho não honrou apenas a Igreja Católica. 
Honrou o nosso Paraná, honrou o nosso Brasil. Foi um 
padre de verdade. Vivia o cristianismo intensamente, 
integralmente, nas suas palavras e nas suas ações. A 
doação de D. Agostinho ao seu povo não conheceu li-
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mites. Nada o continha, ele nada temia, nunca mediu 
riscos pessoais em sua ação evangelizadora.

Em 1977, as contradições então vividas pelo 
regime militar, permitiram a criação de uma inusitada 
comissão parlamentar de inquérito, a CPI da Terra. 
Sem alarde, sem pirotecnia, a CPI da Terra fez um dos 
mais completos inventários sobre a questão da terra 
em nosso País, mapeando conflitos, denunciando gri-
lagens, assassinatos de agricultores, a expulsão de 
lavradores pela construção de grandes barragens e a 
subindenização de suas terras.

Junto com outro grande bispo, D. Tomás Balduíno, 
e com os pastores luteranos Gernote Kirinus e Werner 
Fuchs, D. Agostinho Sartori foi um leão naquela CPI. 
Assumiu a causa dos agricultores com o amor e a va-
lentia do pastor em defesa de suas ovelhas.

Da defesa dos agricultores que tiveram suas 
terras inundadas pela barragem de Itaipu e que foram 
miseravelmente compensados, surge, por exemplo, o 
Mastro, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra do 
Oeste do Paraná, ponto de partida para a organiza-
ção de movimentos em defesa dos agricultores e pela 
reforma agrária no País.

A Bíblia nos fala dos homens bons, que agradam 
a Deus e a quem devemos reverenciar. D. Agostinho 
José Sartori era um desses homens bons, justos e 
honestos de que falam as Escrituras.

Que Deus o tenha e que fique registrada nos 
Anais do Senado esta nossa proclamação, esta nossa 
intervenção de dor e de luto pela morte desse grande 
Bispo do Estado do Paraná.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Concedo a palavra, como oradora ins-
crita, à Senadora Ana Rita. Logo em seguida, pela Li-
derança do Bloco da Minoria, Senador Jayme Campos.

Consulto o Senador Eduardo Suplicy sobre a 
permuta.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Sim, Sr. Presidente. É com muita honra que concedo a 
inversão de ordem com a Senadora Ana Rita, porque 
S. Exª tem uma necessidade premente de voo daqui 
a instantes.

Quero aproveitar para cumprimentar a Senadora 
Ana Rita pelo excepcional parecer que deu hoje ao pro-
jeto relativo às cotas. S. Exª impressionou muito positi-
vamente todos os seus colegas, até mesmo o Senador 
Alvaro Dias, que tinha uma proposição diferente. Foi 
um dia muito especial da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, presidida pelo Senador Eunício 
Oliveira, porque tivemos ali um diálogo com o Senador 
Roberto Requião, o Senador Pedro Taques, a Senadora 
Marta Suplicy e tantos outros que ali se pronunciaram, 

especialmente inspirados pelo seu parecer brilhante. 
Parabéns, Senadora Ana Rita.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Concedo a palavra à Senadora Ana Rita.

A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Obriga-
da, Senador Eduardo Suplicy, pelas suas palavras e 
também pelo tempo que me concedeu de poder falar 
antes de V. Exª.

Sr. Presidente Senador Moka, Srs. Senadores, 
Srªs Senadoras, eu estou ocupando a tribuna nesta 
tarde de hoje para manifestar a minha alegria, a minha 
satisfação pela aprovação da PEC nº 180 na Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania.

Eu quero aqui agradecer aos Senadores, às Se-
nadoras, a todas as pessoas que aprovaram e que tam-
bém ajudaram a construir todo esse processo, que já 
dura quase 14 anos, para que nós pudéssemos, nesta 
tarde de hoje, ter a alegria de ter a aprovação do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 180, que assegura as cotas 
étnico-raciais nas universidades públicas brasileiras.

Em particular, quero aqui agradecer ao Senador 
Eunício, Presidente da Comissão de Constituição e 
Justiça; à Senadora Marta Suplicy, que fez uma bri-
lhante defesa; à Senadora Lúcia Vânia; a todos os 
Senadores que estavam presentes na Comissão de 
Constituição e Justiça, entre eles, o Senador Eduardo 
Suplicy, o Senador Moka, o Senador Requião e tantos 
outros; enfim, a todos que ajudaram, que apoiaram a 
proposta na Comissão e que compartilham de nossa 
ideia de que as cotas sociais e raciais são fundamen-
tais para a superação das desigualdades sociais, prin-
cipalmente entre negros, índios e as camadas mais 
pobres da população considerada branca. Aprovamos 
um projeto de cotas sociais com um recorte de raça, 
pois, mesmo entre os mais pobres, a diferença entre 
brancos e negros persiste.

Sr. Presidente, é importante destacarmos aqui 
um percentual. Jovens negros têm 140% mais chance 
de serem mortos do que os brancos, e, de cada dez 
alunos presentes no Ensino Básico, oito estudam em 
escolas públicas.

O projeto que ora aprovamos na Comissão de 
Constituição e Justiça reserva 50% das vagas para 
alunos egressos de escolas públicas, que tenham 
estudado todo o Ensino Médio em escolas públicas 
– desses, 25% para quem possui renda per capita 
familiar de até um salário mínimo e meio; e 25% para 
qualquer renda.

A distribuição deverá ser um retrato da sociedade 
da unidade da Federação onde está a universidade fe-
deral, garantindo-se que o todo selecionado por cotas 
terá no mínimo o mesmo percentual de negros, pardos 
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e indígenas apontados pelo último censo do IBGE. O 
recorte racial vem apenas garantir que não haverá 
distorção na composição das universidades públicas.

Segundo estudo da Andifes de 2011, pudemos 
observar que, desde as primeiras experiências com 
cotas no Brasil, já conseguimos ampliar a participação 
de negros nas universidades publicas. As cotas vêm 
contribuir para enfrentar a exclusão a que os pobres, 
especialmente negros e índios, estão submetidos. E é 
importante lembrar que essa exclusão é histórica em 
nosso País. Lamentavelmente, entre os índices, sejam 
eles de homicídios, sejam eles de acesso às universi-
dades públicas, sejam eles de acesso ao emprego, ao 
trabalho, normalmente, os pobres que são negros estão 
fora, estão excluídos das políticas públicas. Com isso, 
o projeto faz o enfrentamento social, racial e valoriza 
a noção de direito universal ao ensino público federal. 
É uma forma contundente de combater o racismo que 
está presente em nossa sociedade. Resgatar a auto-
estima do negro e do índio reforça a cultura de convi-
vência plural de valorização das culturas e costumes.

Apesar de ainda termos um caminho a percor-
rer, porque o projeto agora ainda deve passar pela 
Comissão de Direitos Humanos e pela Comissão de 
Educação até que seja aprovado definitivamente neste 
plenário, sem dúvida – tenho absoluta convicção disso 
–, demos um passo extremamente importante e que 
tem a colaboração de vários setores e segmentos da 
sociedade.

Quero aqui, Srs. Senadores, fazer justiça a todos 
os Parlamentares, Deputados e Deputadas, Senado-
res e Senadoras, que historicamente se empenharam 
para que esse projeto fosse aprovado no dia de hoje. 
É importante lembrar que esse projeto já tramita no 
Congresso Nacional há quase 14 anos – isso é um 
tempo muito longo –, e, nesse processo, fruto das re-
flexões, das discussões, das audiências públicas que 
foram feitas, chegou-se a um produto que é o melhor 
possível diante do debate feito na sociedade.

Então, quero aqui agradecer a todas as pessoas 
que se empenharam, que ajudaram, para que o projeto 
fosse aprovado no dia de hoje. Não tenho a menor dú-
vida: é mais um momento histórico de aprofundamento 
da democracia brasileira, uma conquista do povo bra-
sileiro, uma conquista de todas as pessoas que lutam 
pela justiça social, que lutam contra a discriminação 
racial e que lutam por uma sociedade mais fraterna, 
mais humana, mais igual. Portanto, esse projeto vem 
assegurar, de fato, igualdade para aqueles que sempre 
foram tratados com desigualdade.

Então, eu quis aqui fazer esse registro, Sr. Pre-
sidente. 

Quero agradecer a V. Exª, que estava presente 
na reunião, agradecer aos demais colegas Senadores 
e Senadoras por essa importante vitória, que é uma 
vitória do povo brasileiro, é um vitória dos movimentos 
sociais, em especial dos movimentos da população 
negra que, neste País, tem lutado muito para garantir 
os seus direitos em todos os espaços.

Parabenizo todos por essa importante vitória.
É isso, Sr. Presidente.
Muito obrigada pelo espaço que me foi concedido. 
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Agradecendo e parabenizando também 
a Senadora Ana Rita pelo magnífico parecer de hoje, 
muito importante, quero conceder a palavra, pela Lide-
rança do Bloco da Minoria, ao Senador Jayme Campos.

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

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Porém, pela ordem, Senador Alvaro 
Dias.

A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Presidente, 
apenas um registro que me esqueci de fazer, gosta-
ria de fazê-lo neste momento, referente ao Senador 
Benedito de Lira, que foi o relator do nosso projeto. O 
seu parecer foi contrário, mas, no debate da Comissão 
de Constituição e Justiça, ele fez uma revisão de sua 
posição e votou favorável ao projeto. 

Então quero fazer justiça também ao Senador Be-
nedito de Lira pelo seu voto, que foi muito importante 
para que pudéssemos aprovar a matéria.

Era esse o registro que gostaria de fazer.
Muito obrigada.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ape-
nas quero comunicar o requerimento propondo voto de 
pesar pelo falecimento do Bispo Dom Frei Augustinho 
José Sartori, o Bispo de Palmas, da Cúria Diocesana 
de Palmas, no Paraná. Ele faleceu hoje, pela manhã, 
em Pato Branco, no Paraná.

O Senador Roberto Requião já fez um pronuncia-
mento a respeito. Subscrevo as suas palavras e anun-
cio o encaminhamento à Mesa desse voto de pesar.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Mesa aguarda a formalização do 
requerimento de V. Exª para tomar as devidas provi-
dências, Senador Alvaro Dias.

Com a palavra o Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela 

Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente 
Senador Waldemir Moka; caro amigo João Ribeiro, que 
estamos revendo hoje na Casa, e é uma alegria muito 
grande ver V. Exª com a saúde recuperada, o Senado 
com certeza lhe deseja boas-vindas novamente; Srªs 
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e Srs. Senadores, ocupo a tribuna na tarde hoje para 
expressar dois sentimentos contraditórios.

O primeiro é de satisfação pela autorização, por 
parte do Ministério da Educação, para a implantação 
dos cursos de Medicina nos polos de Sinop e de Ron-
donópolis da Universidade Federal de Mato Grosso. 
Serão ofertadas 100 novas vagas para os estudantes 
da região. Isso traz um alento para uma população que 
sofre com a falta de médicos.

Segundo dados do Ipea, meu caro Senador, mé-
dico, grande homem público, Senador Mozarildo Ca-
valcanti, Mato Grosso apresenta um índice alarmante, 
pois detém apenas 2,3 médicos do Sistema Único de 
Saúde para cada grupo de mil habitantes, abaixo da 
média nacional, que é de 3,1 profissionais para seme-
lhante contingente de indivíduos. O mesmo Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada ainda revela que meu 
Estado é a sexta unidade da Federação com o menor 
número de médicos credenciados no SUS.

Por isso mesmo, a notícia da abertura de novas 
turmas de Medicina é motivo de esperança, visto que, 
além das vagas em si, investimentos serão feitos para 
garantir a formação adequada desses novos profissio-
nais. Isso significa equipamentos modernos, técnicas 
inovadoras e excelência no tratamento dos pacientes 
atendidos nos hospitais-escola.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, desde que 
assumi minha cadeira neste Parlamento, venho defen-
dendo a criação de cursos de Medicina em Mato Gros-
so. Há alguns dias, acompanhei o Governador Silval 
Barbosa numa audiência com o Ministro Aloizio Mer-
cadante, ocasião em que esta autoridade assumiu o 
compromisso de instalar novas turmas em nossa região.

Volto a insistir na defesa da criação também do 
curso de Medicina da Univag, na minha querida cida-
de de Várzea Grande. É uma importante instituição de 
ensino, e, há mais de cinco anos, o Magnífico Reitor 
Drauzio Medeiros está lutando para implantar o curso 
de Medicina em nossa cidade. É importante que minha 
cidade natal, pela sua densidade demográfica e aspec-
tos sociais, também possua uma escola de Medicina. 
Continuarei lutando, desta tribuna, até a implantação 
dessa faculdade em meu Município.

Senador Mozarildo, o segundo sentimento, no 
entanto, é de perplexidade e, ao mesmo tempo, pre-
ocupação com os efeitos da Medida Provisória nº 
568/12, que aumenta a carga horária de médicos do 
serviço público federal de 20 para 40 horas semanais. 
Isso é um absurdo, um escárnio que querem fazer 
contra os médicos que trabalham nesse serviço. Na 
prática, o Executivo propõe uma drástica redução no 
vencimento desses profissionais, cortando seus salá-
rios pela metade.

Ora, Srs. Senadores, o Governo dá com uma 
mão e tira com a outra. Olhar para a saúde dos brasi-
leiros representa encarar as próprias chagas sociais 
de nosso País. Enquanto almejamos um protagonismo 
político internacional, promovendo eventos espetacula-
res e dispendiosos, como as Olimpíadas e a Copa do 
Mundo, nossos pacientes morrem nas filas do SUS por 
falta de respiradores em UTIs e gaze em ambulatórios 
públicos, como mostrou ontem à noite o programa jor-
nalístico Profissão Repórter, da Rede Globo.

Se por um lado se faz necessário o elogio ao 
comprometimento político do Ministro Aloizio Merca-
dante, que honrou sua palavra e autorizou a abertura 
de 2.415 novas vagas de Medicina em todo o País, 
inclusive em Sinop e Rondonópolis, no meu Estado; 
por outro, é nosso dever alertar para o equívoco da MP 
nº 568/12 que avilta o exercício profissional no âmbito 
do serviço federal.

Como disse, nosso modelo de saúde pública ex-
põe as contradições sociais da Nação. Os mais pobres 
são colocados em verdadeiros depósitos de enfermos, 
sem as condições mínimas de um tratamento huma-
no e decente. Na maioria, morrem nas filas à espera 
de uma cirurgia ou um exame de alta complexidade.

Não há como negar, meu caro Presidente Wal-
demir Moka, a maior parte de nossa gente vive nas 
condições médicas semelhantes a países africanos. A 
dengue mata, a gripe mata, centros cirúrgicos no interior 
do País parecem mais açougues do que propriamente 
unidades de recuperação e cura. Nesse cenário ca-
ótico, a consciência e o heroísmo de muitos médicos 
fazem a diferença entre a vida e a morte dos pacientes. 

E V. Exª, como médico, meu caro amigo Waldemir 
Moka, como também o Senador Mozarildo Cavalcanti, 
sabem perfeitamente a que estou me referindo.

Esses profissionais entregam-se ao seu ofício 
com a força de guerreiros que lutam pela saúde e pelo 
bem-estar da população. Portanto, conjurar contra a 
carreira desses médicos, dobrando sua jornada de tra-
balho e reduzindo a perspectiva de seus ganhos, pouco 
contribui para o avanço da medicina em nosso País; 
ao contrário, traz desestímulo e prostração, traz des-
confiança e, sobretudo, a amargura para profissionais 
que lidam com a vida, muitas vezes fazendo escolhas 
difíceis e sufocando a própria consciência quando se 
deparam com decisão de escolher quem deve viver ou 
morrer, pela simples falta de equipamentos nos hospi-
tais públicos e conveniados.

Temos que homenagear essa categoria, negocian-
do com o Governo a retirada dessa Medida Provisória, 
construindo um projeto de lei que garanta o reajuste 
dos 937 mil servidores federais, sem criar ilhas de in-
justiça e de exclusão. Os médicos, sobretudo aqueles 
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do interior do País, merecem ser tratados como heróis 
e não como vilões de um sistema de saúde que mal-
trata a maioria da população brasileira.

Os médicos e os profissionais da saúde são víti-
mas, como os próprios pacientes, de uma política de 
saúde mesquinha e equivocada, capaz de promover 
um verdadeiro apartheid social entre ricos e pobres, 
entre aqueles que pagam por uma medicina de alto 
padrão e aqueles que morrem nas filas.

Não podemos punir os profissionais da saúde. 
Eles são a parte boa da história deste País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Como orador inscrito, concedo a pala-
vra ao Senador Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Prezado Presidente Senador Waldemir Moka, 
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, a imprensa noticia 
hoje que a Odebrecht vai à justiça contra a lei anticu-
ba aprovada na Flórida, pois a filial norte-americana 
da empresa brasileira argumentou que a legislação do 
Estado contradiz leis federais. 

A filial nos Estados Unidos da empresa brasileira 
Odebrecht entrou esta semana com um processo con-
tra uma lei do Estado da Flórida, que proíbe empresas 
estrangeiras com investimento em Cuba de assinarem 
contratos com governos locais. Em documento entre-
gue ao tribunal de Miami, a Odebrecht dos Estados 
Unidos afirma que a lei promulgada no mês passado 
pelo Governador da Flórida, Rick Scott, é inconstitu-
cional e inaplicável, porque contradiz leis federais que 
estabelece que só o governo federal e o congresso 
podem legislar em matéria de política exterior. 

Ainda recentemente, quando a Presidente Dil-
ma Rousseff se encontrou em Havana com o colega 
cubano Raúl Castro, ela visitou as obras do porto de 
Mariel, que são objetos de investimento da Odebrecht. 
A Odebrecht processou o departamento de transporte 
da Flórida depois que foi impedida de participar de uma 
licitação pública avaliada em US$3,3 bilhões, que inclui 
a construção de rodovias e uma extensão no metrô do 
aeroporto de Miami. 

O advogado Raoul Cantero, que representa a 
filial da firma brasileira, diz que “a lei em si é ilegal, 
independentemente de quem representa ou não uma 
oferta na licitação”. E “há antecedentes jurídicos em 
nível federal que impedem leis como esta”. É o caso 
de uma decisão da Suprema Corte dos Estados Uni-
dos, que anulou em 2000 uma lei parecida, aprovada 
no Estado de Massachusetts. A legislação limitava as 
relações dos governos locais com empresas ligadas 
ao regime militar de Mianmar. 

No mesmo ano, um juiz em Miami anulou uma 
decisão do governo local que obrigava as empresas 
interessadas em negócios no Estado a assinarem 
uma declaração afirmando que não tinham relações 
comerciais com Cuba, com o argumento de que essa 
decisão competia ao governo federal. 

Cantero, que curiosamente é neto do ex-ditador 
cubano Fulgencio Batista, de Cuba, e foi juiz do Supre-
mo Tribunal da Flórida, recordou que outro magistrado 
de Miami, em 2009, também anulou uma decisão das 
autoridades locais, que decidiram aumentar os impos-
tos às agencias de viagem que atendem a comunidade 
cubana exilada.

Ora, eu trago esse assunto aqui porque avalio que 
ele estará superado no momento em que o governo 
dos Estados Unidos vier a atender o apelo que hoje é 
cada vez maior, inclusive de todos nós brasileiros, para 
que se encerre o embargo dos Estados Unidos com 
respeito a Cuba, o então denominado bloqueio contra 
Cuba. E avalio que, para que isso ocorra, é importante 
que Cuba dê alguns sinais. 

Em razão desse motivo, eu havia apresentado 
aqui os Requerimentos nºs 114 e 115, pelos quais nós, 
Senadores, apelamos para que os Estados Unidos da 
América suspendam o bloqueio econômico e comercial 
a Cuba e libertem cidadãos cubanos que se encontram 
presos em seu território por motivos políticos, inclusive 
aqueles que estão ali detidos e são considerados por 
Cuba heróis cubanos.

Por outro lado, apresentei o requerimento no sen-
tido de solicitar o indulto geral aos aprisionados por 
posicionamento político ou de consciência – isso em 
Cuba – para que as autoridades cubanas autorizem 
todos os seus habitantes a entrarem e saírem do seu 
País, mesmo aqueles como a blogueira Yoani Sánchez, 
que critica o regime político estabelecido na ilha.

Ora, atendendo às observações de inúmeros 
Senadores daqui, meus colegas, inclusive os da Co-
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, eu 
apresentei requerimentos de reexame de ambos os re-
querimentos para a Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional analisar melhor e sobretudo para 
dar o devido tempo, uma vez que o Presidente Ricardo 
Alarcón, da Assembleia Nacional de Cuba, informou, 
em 13 de abril último, conforme assinalam as agências 
de notícias, como a Folha.com, em 14 de abril último, 
que em breve Cuba aprovará nova lei que dará liber-
dade aos cidadãos cubanos de entrarem e saírem de 
Cuba. Esse passo significará uma atitude de muito 
boa vontade com respeito ao apelo da Embaixada de 
Cuba a inúmeros Senadores brasileiros. Portanto, eu 
solicito ao Senado que aguardemos um pouco mais, 
quem sabe até agosto próximo, para o exame dos re-

659ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24144 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012

querimentos que estão na pauta de hoje, como itens 
a serem examinados. 

Daí a razão desse requerimento, pois acredito 
que, possivelmente, no dia 26 de julho próximo, que 
é o dia do aniversário da Revolução Cubana, tendo 
em conta a entrevista dada pelo Sr. Ricardo Alarcón, 
da Assembleia Nacional de Cuba, poderá haver uma 
mudança na legislação de imigração de Cuba que en-
volva, inclusive, a liberdade de cidadãos cubanos de 
entrada e saída. Então, atendendo ao apelo desses 
Senadores, eu vou solicitar, Sr. Presidente, que hoje 
seja adiada a votação de ambos os requerimentos, 
tanto o apelo ao governo dos Estados Unidos, quan-
to o apelo ao governo de Cuba, para verificar se os 
sinais, que eu espero possam ser dados, venham a 
efetivamente se concretizar. 

A minha expectativa é de que, com os sinais evi-
dentes de maior liberdade para os cidadãos cubanos, 
como o direito de viajar para fora e de voltar, mesmo 
aqueles que fazem por vezes críticas a alguns aspec-
tos do regime político cubano, que isso seja um sinal 
bastante positivo para que o governo dos Estados 
Unidos, do Presidente Barack Obama, e o Congresso 
norte-americano venham a determinar o fim do em-
bargo, que já dura mais de meio século, dos Estados 
Unidos em relação a Cuba. 

Portanto, aqui coloco a importância, para os meus 
colegas, de considerarem esse prazo adicional, antes 
de votarmos esses dois requerimentos, e como um 
ato de boa vontade, para que possa haver a decisão 
anunciada pelo Presidente Ricardo Alarcón, que, no 
meu entender, significará um passo positivo para o fim 
do embargo dos Estados Unidos em relação a Cuba 
e também para a superação de problemas como esse 
que a Odebrecht está enfrentando, pelo fato de realizar 
obras ali no porto de Mariel, em Havana, em Cuba, e 
ficar, eventualmente, impedida de realizar investimen-
tos na Flórida, já que há muitos anos o vem fazendo 
e por se tratar de uma das empresas de construção 
mais importantes do Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Agradecendo ao Senador Eduardo 
Suplicy, passamos à

ORDEM DO DIA
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emen-

da à Constituição nº 63, a chamada PEC do Precatório.
Por uma questão de quórum, a Presidência vai 

retirar de pauta.
Da mesma forma, a PEC nº 33, a chamada PEC 

do Jornalista. Da mesma forma, a Presidência retira 
de pauta.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Item 3 da pauta:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
 Nº 103, DE 2011 

(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda  
à Constituição nºs 56, 103 e113, de 2011)

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 103, de 2011, tendo como primeiro 
signatário o Senador Delcídio do Amaral, que 
acrescenta o inciso VIII-A ao § 2º do art. 155 
da Constituição Federal, para modificar a sis-
temática de cobrança do imposto sobre ope-
rações relativas à circulação de mercadorias 
e sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comuni-
cação incidente sobre as operações e pres-
tações realizadas de forma não presencial e 
que destinem bens e serviços a consumidor 
final localizado em outro Estado.

Parecer sob nº 486, de 2012, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Renan Calheiros, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), 
que oferece, com votos contrários da Senadora 
Marta Suplicy e dos Senadores Eduardo Su-
plicy e Aloysio Nunes Ferreira.

A matéria constará da Ordem do Dia durante 
cinco sessões deliberativas ordinárias, em fase de 
discussão, em primeiro turno, quando poderão ser ofe-
recidas emendas assinadas por um terço, no mínimo, 
da composição do Senado, nos termos no disposto no 
art. 358, do Regimento Interno.

São os seguintes os itens que tramitam em con-
junto:

Item 4:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 56, DE 2011 

(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda  
à Constituição nºs 56, 103 e 113, de 2011)

Proposta de Emenda à Constituição nº 
56, de 2011, tendo como primeiro signatário o 
Senador Luiz Henrique, que altera os incisos 
VII e VIII do § 2º do art. 155 da Constituição 
Federal para dispor sobre a alíquota interes-
tadual do Imposto sobre Operações Relativas 
à Circulação de Mercadorias e sobre Presta-
ções de Serviços de Transporte Interestadual 
e Intermunicipal e de Comunicação, quando 

JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL660



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24145 

a operação ou a prestação ocorrer no âmbito 
do comércio eletrônico.

Item 5:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 113, DE 2011 

(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda  
à Constituição nºs 56, 103 e 113, de 2011)

Proposta de Emenda à Constituição nº 
113, de 2011, tendo como primeiro signatário 
o Senador Lobão Filho, que altera o inciso VII 
do § 2º do art. 155 da Constituição Federal 
para dispor sobre a alíquota interestadual do 
Imposto sobre Operações Relativas à Circu-
lação de Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual e Inter-
municipal e de Comunicação nas operações 
e prestações de serviços interestaduais que 
destinem bens e serviços a consumidor final 
não contribuinte.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Transcorre, hoje, a segunda sessão 
de discussão.

Há, sobre a mesa, emendas que passo a ler.

Emenda nº 2, Primeiro signatário Sena-
dor Cyro Miranda:

“Altera o §2º do art. 155 da Constituição 
Federal, para modificar a sistemática de co-
brança do imposto sobre operações relativas 
à circulação de mercadorias e sobre prestação 
de serviços de transporte interestadual e inter-
municipal e de comunicação incidente sobre as 
operações e prestações que destinem bens e 
serviços a consumidor final, não contribuinte 
do imposto, localizado em outro Estado.”

Emenda nº 3, do Senador Rodrigo Rol-
lemberg:

“Altera o inciso VII do §2º do art. 155 da 
Constituição Federal (...)

Dê-se ao art. 155 da Constituição Fe-
deral, nos termos do que dispõe o art. 1º da 
PEC 103, de 2011, na forma do Substitutivo 
(Emenda nº 1), com essa redação (...)”

Emenda nº 4:
“Dê-se à PEC 103/2011, na forma do 

Substitutivo (Emenda nº 1), com a seguinte 
redação (...)”

São as seguintes as emendas na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Todas elas propondo alterações no 
Substitutivo.

Em discussão. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima 

sessão deliberativa ordinária para o prosseguimento 
da discussão.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pois não, Senador.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Só para solicitar a V. Exª que, nesta mesma linha, se 
possível, pudesse apreciar o Requerimento nº 487, de 
nossa autoria, que já está sobre a mesa, em que solici-
tamos a junção e, portanto, a tramitação conjunta das 
diversas matérias que versam sobre o FPE, para que 
tenhamos a oportunidade de, apreciando essa matéria, 
tanto na CCJ quanto na CAE, também iniciarmos um 
processo dando cumprimento até a uma decisão do 
Supremo Tribunal Federal para que, ainda no ano de 
2012, nós tenhamos oportunidade aqui, no Senado, 
de apresentar a nossa posição para o novo Fundo de 
Participação dos Estados.

Gostaria que V. Exª pudesse apreciar esse nosso 
requerimento que está sobre a mesa para a tramita-
ção em conjunto dessa matéria, das diversas matérias 
apresentadas sobre esse tema.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência consulta se há alguma 
objeção no pedido do Senador Walter Pinheiro, para 
que esse requerimento possa, ainda hoje, constar da 
nossa pauta.

Não havendo nenhuma objeção, será votado como 
último item da pauta, Senador Líder Walter Pinheiro.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Item 6:

REQUERIMENTO Nº 114, DE 2012

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 114, de 2012, do Senador Eduardo 
Suplicy, solicitando que sejam transmitidos ao 
Governo dos Estados Unidos da América o 
apelo e a manifestação do Senado Federal, no 
sentido de que os Estados Unidos da América 
suspendam o bloqueio econômico e comercial 
a Cuba, libertem os presos políticos, bem como 
fechem definitivamente a prisão instalada na 
base de Guantânamo.

Parecer sob nº 335, de 2012, da Comis-
são de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 

Relator: Senador Pedro Simon, favorável, com 
a alteração que propõe.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Requerimento do Senador Eduardo 
Suplicy, que, nos termos do art. 279, II, do Regimento 
Interno do Senado Federal, solicita o reexame pela 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
do Requerimento nº 114, de 2012.

É o seguinte o requerimento:

REQUERIMENTO Nº 530, DE 2012

Requeiro nos termos do artigo 279, inciso II, do 
Regimento Interno do Senado Federal, o reexame pela 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
do Requerimento nº 114 de 2012.

Justificação

O Requerimento nº 114 solicita sejam transmi-
tidos ao Governo dos Estados Unidos da América o 
apelo e manifestação do Senado Federal, no sentido 
de que os Estados Unidos da América suspendem o 
bloqueio econômico e comercial a Cuba e libertem 
cidadãos cubanos que se encontram presos em seu 
território por motivos políticos.

Há mais de meio século, Cuba e os Estados Uni-
dos têm relações diplomáticas rompidas, fazendo com 
que os cubanos estejam submetidos a um rigoroso 
embargo econômico comercial, financeiro e bancário 
pelos norte-americanos. Tal situação gerou dificulda-
des internas para a economia da ilha.

No entanto, hoje, o clima de solidariedade, en-
tre as nações, impera na comunidade internacional 
e o Brasil e a maioria dos países latino-americanos 
defendem o fim do bloqueio a Cuba. Além disso, ao 
assumir o governo, o Presidente Barack Obama dis-
se que lançaria um “novo começo” nas relações entre 
os dois países.

Considerando a proximidade das eleições esta-
dunidense e considerando estar requerendo o reexame 
do Rqs nº 115, de 2012, no qual solicito sejam trans-
mitidos ao Governo de Cuba o apelo e a manifestação 
do Senado Federal, no sentido do governo cubano 
providenciar o indulto geral aos aprisionados por po-
sicionamentos políticos ou de consciência e autorizar 
todos os seus habitantes a poderem entrar e sair de 
seu país, mesmo aqueles que criticam o regime polí-
tico estabelecido na ilha, requeiro o reexame do RQS 
nº 114/2012 pela Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.

Sala das Sessões, 5 de junho de 2012. – Sena-
dor Eduardo Suplicy.
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Com a palavra o Senador Eduardo 
Suplicy, para encaminhar.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
em verdade, em meu pronunciamento há pouco, já ex-
pliquei, e eu gostaria aqui, de uma vez só, explicar que 
peço o reexame pela Comissão de Relações Exteriores 
tanto do Requerimento 114 quanto do Item seguinte, 
115, que faz um apelo ao Governo dos Estados Uni-
dos para encerrar o embargo contra Cuba, fechar a 
prisão de Guantánamo e conceder anistia aos cinco 
prisioneiros cubanos que são considerados heróis em 
Cuba e que são personagens do último livro de Fer-
nando Morais, o nosso brilhante escritor e jornalista.

E, ao mesmo tempo, o requerimento que solicita 
às autoridades cubanas que permitam a anistia aos 
prisioneiros de consciência política e que possam to-
dos os cidadãos cubanos entrar e sair livremente de 
Cuba, em função da notícia divulgada pelas agências 
internacionais, segundo as quais o Presidente da As-
sembleia Nacional de Cuba Ricardo Alarcón informou 
que, em breve, Cuba tomará a decisão sobre nova lei 
migratória, que significará maior liberdade aos seus 
cidadãos de saírem e voltarem de Cuba.

Parece-me que isso poderá ser anunciado, pos-
sivelmente, em 26 de julho, data do aniversário da 
Revolução Cubana, o que será um sinal muito posi-
tivo, inclusive para que os Estados Unidos venham 
a terminar com o embargo contra Cuba, que poderá 
beneficiar a empresa Odebrecht, que, ontem, entrou 
na Justiça norte-americana para assegurar o direito de 
realizar obras e investimentos na Flórida, nos Estados 
Unidos, porque uma lei, sancionada pelo Presidente 
Rick Scott, da Flórida, aprovada pelo Senado e Câ-
mara da Flórida, acabaram impedindo que empresas 
que porventura tenham investimentos, como é o caso 
da Odebrecht, que ali fazem as obras do porto de Ma-
riel, possam realizar investimentos também na Flórida.

Certamente, esse problema será superado no 
dia em que acabar o bloqueio, o embargo dos Esta-
dos Unidos a Cuba, que eu espero, o quanto antes, 
possa acontecer.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Em votação o Requerimento que re-
cebe o número 530, para reexame dessa matéria na 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

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

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

Em verdade, a justificativa que eu fiz era para o se-

guinte. Mas eu já expliquei o referente ao requerimento 
seguinte.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Da mesma forma, eu preciso votar, 
Senador.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Pois não.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Item 7:

REQUERIMENTO Nº 115, DE 2012

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 115, de 2012, do Senador Eduardo 
Suplicy, solicitando sejam transmitidos ao Go-
verno de Cuba o apelo e a manifestação do 
Senado Federal, no sentido de que Cuba pro-
videncie o indulto geral aos aprisionados por 
posicionamentos políticos ou de consciência e 
autorize todos os seus habitantes a poderem 
entrar e sair de seu país, mesmo aqueles que 
criticam o regime político estabelecido na ilha.

Parecer contrário, sob nº 227, de 2012, da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional, Relator: Senador Randolfe Rodrigues.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Do Senador Eduardo Suplicy, em que 
pede também para que seja retirado para reexame na 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

É o seguinte o requerimento:

REQUERIMENTO Nº 531, DE 2012

Requeiro nos termos do Artigo 279, inciso II, do 
Regimento Interno do Senado Federal, o reexame pela 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
do Requerimento n° 115 de 2012.

Justificação

O Requerimento nº 115, de 2012, solicita que 
sejam transmitidos ao Governo de Cuba o apelo e a 
manifestação do Senado Federal, no sentido de que 
Cuba providencie o indulto geral aos aprisionados por 
posicionamentos políticos ou de consciência e auto-
rize todos os seus habitantes a poderem entrar e sair 
de seu país, mesmo aqueles, como a Blogueira Yoani 
Sánchez, Que Criticam O regime político estabeleci-
do na Ilha.

Considerando que no último dia 13 de abril várias 
agências de noticias informaram que:

O Presidente da Assembléia Nacional de 
Cuba, Ricardo Alarcón, afirmou em entrevista 
que o governo de Raúl Castro implementará 
“uma reforma migratória radical e profunda 
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nos próximos meses”. Um dos temas que es-
tamos debatendo atualmente ao mais alto ní-
vel do estado se refere à questão migratória. 
Vamos fazer uma reforma migratória radical e 
profunda nos próximos meses para eliminar as 
restrições contra a emigração”.

Uma das mudanças previstas é a dis-
pensa de autorização de viagem ao exterior 
para cidadãos cubanos e a dispensa de per-
missão para emigrantes. A intenção, segundo 
Alarcón, é contemplar o número de imigrantes 
cubanos no exterior que saíram do país por 
razões econômicas e desejam manter uma 
relação pacífica com a Ilha.

“A comunidade cubana no exterior é o 
segundo grupo de pessoas em ordem de im-
portância que viaja a Cuba anualmente. Cer-
ca de meio milhão de cubanos instalados fora 
de nossas fronteiras nos visitam a cada ano. 
A imensa maioria da emigração cubana tem 
uma relação normal com sua pátria de origem”.

Dessa Forma e à luz dos novos fatos, requeiro 
o reexame do RQS nº 115/2012 pela Comissão Re-
lações Exteriores e Defesa Nacional. – Senador Edu-
ardo Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Os Srs. Senadores e as Srªs Senado-
ras que o aprovam permaneçam como se encontram. 
(Pausa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – E agora o item do Senador Walter Pi-
nheiro.

Item extrapauta:

REQUERIMENTO Nº 487, DE 2012

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 487, de 2012, de autoria do Senador 
Walter Pinheiro, que solicita a tramitação con-
junta dos Projetos de Lei do Senado nºs 192, 
289, 744, 761, de 2011; 35, 89, 100, 114, de 
2012– Complementares, por regularem matéria 
correlata (Fundo de Participação dos Estados 
e do Distrito Federal – FPE).

Votação do requerimento.
Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que con-

cordam com o presente requerimento permaneçam 
como se encontram. (Pausa.)

Aprovado, com voto contrário do Senador Ro-
berto Requião.

As matérias passam a tramitar em conjunto e vão 
a exame da Comissão de Desenvolvimento Regional 
e Turismo e de Assuntos Econômicos.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 
– Para justificar o meu voto.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Para justificar o voto, Senador Rober-
to Requião.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR. 
Sem revisão do orador.) – Há um projeto de minha au-
toria que permite que se desconte do valor a ser tribu-
tado pelo imposto de renda o salário de empregadas 
domésticas, uma vez que só temos, no Brasil, 25% das 
empregadas domésticas formalizadas.

Esse projeto foi aprovado na Comissão de Assun-
tos Sociais, por unanimidade, e ia ser votado.

O Senador Braga fez um pedido de apensamento 
a outro projeto e, com isso, vamos voltar à estaca zero. 
Houve uma oposição do pessoal da Receita, que consi-
derei pouco razoável, a Senadora Vanessa Grazziotin era 
a relatora, e esse apensamento leva à estaca zero todo 
um processo que já tem quase um ano de tramitação.

Então, lamento esse apensamento, que tira do 
projeto a possibilidade de ser analisado pelas Comis-
sões do Senado, vai ter uma mistura muito grande, e 
é uma forma de me impedir de discutir o projeto que 
apresentei, que já foi aprovado por unanimidade numa 
Comissão.

Fica o meu voto contrário, o meu protesto e a 
minha clara insatisfação com essa história de apensar 
projeto em tramitação a ponto de ser votado.

Na verdade, o prejuízo é das empregadas domés-
ticas e da formalização do trabalho no Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O Senador Roberto Requião está fa-
lando, em tese, do apensamento de projetos. Eviden-
temente, não se refere a esses projetos que estão aqui 
para tratar do Fundo de Participação dos Estados. 
Mas, entendo o protesto de V. Exª, está registrado o 
voto contrário.

Encerrada a Ordem do Dia.

São as seguintes as matérias não apre-
ciadas e transferidas para a próxima sessão 
deliberativa ordinária:

1 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 63, DE 2011 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 63, de 2011, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
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Valdir Raupp, que altera a redação do art. 
3º da Emenda Constitucional nº 62, de 9 de 
dezembro de 2009, para ampliar o prazo de 
adesão ao regime especial de precatório até 
a data de 31 de dezembro de 2012.

Parecer sob nº 689, de 2011, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Demóstenes Torres, 
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ 
(Substitutivo), que oferece.

2 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 33, DE 2009

Terceira sessão de discussão, em segun-
do turno, da Proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 33, de 2009, tendo como primeiro sig-
natário o Senador Antonio Carlos Valadares, 
que acrescenta o art. 220-A à Constituição 
Federal, para dispor sobre a exigência do di-
ploma de curso superior de comunicação so-
cial, habilitação jornalismo, para o exercício 
da profissão de jornalista.

Parecer sob nº 1.354, de 2011, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador João Ribeiro, 
oferecendo a redação para o segundo turno.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Sobre a mesa, requerimento que será 
lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 532, DE 2012

Requeiro, nos termos do art. 218 do Regimento 
Interno do Senado Federal, de acordo com as tradi-
ções da Casa, homenagem de pesar, consistente em 
inserção em ata de Voto de Pesar e apresentação de 
condolências à família e à Cúria Diocesana de Palmas, 
no Paraná, pelo falecimento do bispo dom frei Agos-
tinho José Sartori, ocorrido na manhã de hoje, dia 6, 
em Pato Branco, no Paraná.

Justificação

O Criador levou do convívio dos paranaenses, 
na manhã de hoje, urna das expressões maiores da 
fé católica em nosso estado, que foi dom frei Agosti-
nho José Sartori, Bispo Emérito de Palmas/Francisco 
Beltrão, no Sudoeste do Paraná.

Aos 83 anos de idade, que completara em 28 de 
maio, dom Agostinho encontrava-se internado desde 
26 de maio no Hospital São Lucas, em Pato Branco, 
também no Sudoeste do Paraná, com expressiva bai-
xa em seu nível de consciência por conta de sequelas 

dos males de Parkinson e Alzmeyer, que o acomete-
ram há tempos.

O corpo de dom Agostinho foi velado inicialmente 
na Paróquia de São Pedro Apóstolo, em Pato Branco; 
dali seguiu para a Catedral Nossa Senhora da Glória, 
em Francisco Beltrão para receber posteriormente uma 
última homenagem por parte dos fiéis na Catedral do 
Senhor Bom” Jesus, em Palmas.

Catarinense de Capinzal, dom Agostinho por mui-
to anos respondeu pela Pastoral Rural no Regional Sul 
2 da CNBB e foi bispo acompanhante da Conferência 
dos Religiosos do Brasil (CRB), no Paraná; Também 
atuou como bispo referencial da Pastoral da Criança 
do Regional Sul 2 e foi bispo de Palmas/Francisco Bel-
trão de 1970 a 1995.

Antes de ser ordenado bispo, dom Agostinho foi 
subsecretário regional do Sul 2; professor de Moral e 
Direito Canônico e Filosofia; vice-reitor do Seminário 
da Ordem e Ministro Provincial dos Capuchinhos do 
PRESC, em 1970.

O lema episcopal que ele adotou e ao qual se 
dedicou com impressionante determinação foi “Donec 
Christus Formetur”, ou, Até que Cristo se forme em vós.

Por essa longa e profícua vida dedicada à fé cris-
tã, entendo que o Bispo Emérito dom frei Agostinho 
José Sartori se faz merecedor dessa homenagem por 
parte do Senado Federal, que sinto-me extremamente 
honrado em propor.

Sala das Sessões, 06 de junho de 2012. – Se-
nador Álvaro Dias

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência encaminhará o voto de 
pesar solicitado.

O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 533, DE 2012

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 40 §, 1º, inciso I 

do Regimento Interno do Senado Federal, com a re-
dação dada pela Resolução nº 37 de 1995, a neces-
sária autorização, por indicação dessa Presidência, 
para participar como membro da Comissão Externa 
que representa o Senado Federal no âmbito da Con-
ferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável, a Rio+20.

Na oportunidade, comunico a Vossa Excelência 
que me ausentarei dos trabalhos desta Casa no perí-
odo de 18 a 22 de junho do corrente ano, para o de-
sempenho dessa representação.

Sala das Sessões, 6 de junho de 2012. – Sena-
dor Cássio Cunha Lima.

681ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24166 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O requerimento que acaba de ser lido 
será votado oportunamente.

Com a palavra, pela liderança, o Senador Wal-
ter Pinheiro.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, quero, primeiro, dizer que o Senador 
Requião faz uma reclamação a partir de tramitação, 
o que é correto, Senador Requião, mas, neste caso 
específico, a junção ajuda na tramitação. Estamos fa-
lando de FPE. Por existirem diversas frentes, diversas 
propostas e, por não termos tido até o momento a opor-
tunidade de congregá-las para, inclusive, tramitar nas 
Comissões, não iniciamos o debate de importante tema, 
que envolve a distribuição de recursos para Estados.

Obviamente, nessa caminhada, abriremos tam-
bém o caminho para a discussão de recursos para o 
Fundo de Participação dos Municípios e, consequen-
temente, royalties do setor mineral, royalties do setor 
de petróleo e outras questões mais.

Então, há uma diferença no rito processual que V. 
Exª até conclama, com o qual eu concordo. As Comis-
sões devem ser priorizadas, a ideia é exatamente essa. 
Nós vamos devolver esses projetos principalmente à 
CAE e à CCJ – essa é a intenção –, para que façamos, 
nessas Comissões, o extremo debate sobre importan-
te matéria que envolve as 27 Unidades da Federação.

Senador Roberto Requião.
O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) – 

Na verdade, fiz uma crítica genérica e me equivoquei 
quanto ao número do projeto que estava sendo votado. 
Mas, sobre o FPE, quero fazer-lhe algumas observa-
ções, Senador Pinheiro. Mandei fazer um levantamen-
to de quanto pagam os Estados da dívida da União 
e cheguei à conclusão de que a dívida em 2010 era 
de cerca de R$380 bilhões, hoje deve ser de mais de 
R$400 bilhões. Estados pagam – e da dívida dos Es-
tados, cerca de 90% são com a União – R$29 bilhões 
por ano. Os Estados pagaram já 7,5% em média dessa 
dívida durante 10 anos, o que significa que eles paga-
ram cerca de 70% da dívida em 10 anos, mas só se 
abateram do total da dívida 5,5%. Então, a projeção é 
de que para a dívida dos Estados com a União, que 
é descontada do Fundo de Participação de Estados e 
Municípios, ser saudada, nós teríamos um horizonte 
de 200 anos. Logo, nós estamos tratando de FPE, de 
equalização, de sistemas de descontos, de incentivos 
sobre uma base rigorosa e absolutamente impagável.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Pois bem, Senador, por isso que estou querendo le-
var para a CAE, para que V. Exª tenha oportunidade, 
inclusive, de fazer essa discussão que até agora... 

Portanto, nós estamos no sexto mês do ano e não fi-
zemos esse debate.

Mas meu assunto aqui, inclusive, é outro.
Quero aproveitar, antes de entrar no assunto de 

que eu vou tratar, para saudar os alunos, os estudantes, 
o corpo dirigente e docente da Universidade Federal do 
Recôncavo Baiano que aqui, pela segunda vez, fazem 
uma visita ao Senado Federal. Essa Universidade tem 
grande carinho e apreço por essa enorme conquista 
dos baianos, como também um envolvimento em todo 
processo de constituição dessa importante conquista 
para o Estado da Bahia e para a União.

Portanto, quero fazer essa saudação, ao tempo 
em que, inclusive, justifico esta minha fala com a feliz 
coincidência de contarmos, no Senado, no fim da tarde 
de hoje, com a presença dessa instituição, por meio 
de seus estudantes.

Portanto, quero dar mais uma boa notícia a todos 
os baianos da Universidade Federal do Recôncavo, que 
é a aprovação do curso de Medicina para a unidade de 
Santo Antônio de Jesus. No dia de ontem, o MEC au-
torizou a Universidade Federal do Recôncavo Baiano, 
que já tem uma unidade de saúde em funcionamento, 
a instalar esse novo curso.

Desde o nascedouro da Universidade Federal 
do Recôncavo, batalhamos para que o curso de Me-
dicina fosse instalado na cidade de Santo Antônio de 
Jesus, por um motivo muito óbvio, sem preferência 
por Santo Antônio de Jesus em detrimento de outras 
unidades: em Santo Antônio de Jesus, depois de 20 
anos de muita batalha, conseguimos concluir o hospi-
tal regional, o Hospital de Santo Antônio de Jesus, e é 
fundamental que uma universidade que abrigará um 
curso de Medicina tenha, como suporte para funcio-
nar como hospital de clínicas, uma unidade daquele 
porte do Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus.

Portanto, é uma feliz coincidência a visita dos 
alunos da Universidade Federal do Recôncavo no dia 
de hoje, com a aprovação de mais um curso dessa 
Universidade, que ainda terá a autorização do MEC 
para estender suas tendas até a cidade de Feira de 
Santana. Espero também, num próximo passo, que 
essas tendas sejam estendidas até a cidade de Santo 
Amaro e até a cidade de Nazaré das Farinhas, fazendo 
com que a Universidade Federal do Recôncavo cumpra 
esse papel importante de interiorizar o ensino superior 
na Bahia. Aliás, é a primeira universidade instalada na 
Bahia que surge com uma quantidade enorme de cam-
pi, possibilitando, portanto, aos baianos uma vitória, 
eu diria, multiplicada, não dobrada.

Quando conquistamos a Universidade Federal 
do Recôncavo, no ano de 2006, com o Presidente 
Lula no comando da Nação, conseguimos uma vitória 
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que poderia ser comparada efetivamente a uma das 
mais importantes vitórias para o povo baiano. Naque-
la oportunidade, já tínhamos ganhado a Universidade 
Federal do Vale do São Francisco, que foi outra bata-
lha nesta Casa.

A Bahia passou quase 60 anos com uma única 
universidade. Com a chegada da Universidade Fede-
ral do Recôncavo, temos, na prática, a sua ampliação 
para diversos campi. Tem seu nascedouro nas cida-
des de Cruz das Almas, de Santo Antônio de Jesus, 
de Cachoeira e de Amargosa. Esse nascedouro sig-
nificou para a gente, na realidade, a grande experiên-
cia de mostrar que era possível e necessário interio-
rizar a oferta do ensino superior. E, mais do que isso, 
a chegada da Universidade é um símbolo fortíssimo 
para atração de investimentos, para a possibilidade 
do desenvolvimento e, principalmente, para a adoção 
de oportunidades em todas as faixas etárias, algo até 
então permitido somente àqueles que conseguiam 
chegar à cidade de Salvador.

Eu, por exemplo, sou oriundo de uma família que 
migrou do interior da Bahia, apesar de ser um dos fi-
lhos que teve oportunidade de nascer em Salvador 
–meus irmãos não nasceram lá. Um dos objetivos da 
minha família, ao migrar para Salvador, era oportuni-
zar aos filhos uma educação melhor. A Bahia passou 
quase 60 anos – posso dizer assim – punindo todas 
as famílias. Todos nós somos colegas em Salvador de 
diversos filhos de pais que podiam manter seus filhos 
estudando em Salvador. Essa não é a mesma proeza 
para todas as famílias do Estado da Bahia.

Portanto, parabenizo esse grupo da Universida-
de Federal do Recôncavo pelo esforço que vem sendo 
empreendido.

O nosso reitor Paulo Gabriel tem sido uma pre-
sença quase constante aqui. Paulo é até muito co-
nhecido no MEC como reitor chorão, porque vem aqui 
todo dia. Ele está aqui brigando permanentemente e 
ligando para nós. O Ministro até diz que, no MEC, o 
Reitor Paulo Gabriel é conhecido como Pedro Caro-
ço. Conta uma das lendas baianas que Pedro Caroço 
assim foi batizado porque era um sujeito insistente. 
Até se chegava ao extremo de dizer: “Pedro Caroço, 
insistente, não desiste”. É a história do Paulo Gabriel: 
mesmo quando toma um sonoro “não”, na semana 
seguinte ele está aqui de novo, buscando vencer as 
resistências e obter um “sim”.

Esse esforço, por exemplo, do curso de Medici-
na, não é algo que eu quero atribuir, até para não ser 
injusto com todos os outros que batalharam, todas as 
outras que constituíram frente a essa campanha, mas 
Paulo foi um batalhador contumaz para que pudesse 

ser consagrado no dia de hoje uma grande vitória para 
toda aquela região.

Portanto, quero agradecer, mais uma vez, a pre-
sença de todos vocês e dizer que vocês vão continuar 
contando, enquanto instituição, com o nosso empenho, 
com o empenho da bancada aqui no Senado, na mi-
nha figura e na da companheira Lídice da Mata, que 
não está em Brasília hoje – ela representa o Senado 
em uma missão nos Estados Unidos –, assim como 
também o Senador João Durval Carneiro.

Tenho plena convicção de que o mesmo es-
forço vem sendo empreendido pelos 39 Deputados 
Federais que têm nessa universidade um dos seus 
desafios para que a gente possa consolidar outras e 
outras vitórias para essa nossa Universidade Federal 
do Recôncavo Baiano.

Portanto, parabéns a todos vocês e muito obri-
gado, mais uma vez, pela visita às dependências do 
Senado Federal.

Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, as 
universidades federais públicas e as instituições parti-
culares de educação superior vão oferecer mais 2.415 
vagas em cursos de Medicina a partir do segundo se-
mestre deste ano. É importante salientar que o plano 
de expansão do Ministério da Educação foi anunciado 
nesta terça-feira pelo Ministro Aloizio Mercadante, e é 
importante lembrar o esforço que o Senado vem em-
preendendo, desde o debate que travamos quando da 
elaboração da peça orçamentária e do Plano Plurianual.

Foi anunciado pelo Ministro que essa expansão 
contempla todas as regiões do País, com ampliação 
do número de vagas em Medicina e em todas as insti-
tuições também do País. Representa um crescimento 
na ordem de 15% das vagas de Medicina no Brasil.

As instituições de ensino superior do Norte e do 
Nordeste vão receber algo em torno de 1.365 vagas. 
Nas universidades públicas federais, a expansão de 
oferta ainda prevê um aumento de 1.616 vagas sendo 
1.040 em 19 cursos em 12 Estados. Portanto, nós es-
tamos falando de novos cursos em 12 Estados, além, 
efetivamente, da ampliação, totalizando 2.415 vagas.

O Estado da Bahia está contemplado com novos 
cursos no Município de Santo Antônio de Jesus – e já 
fiz referência aqui –, na Universidade Federal do Re-
côncavo baiano; na Universidade Federal do Oeste da 
Bahia, na cidade de Barreiras, uma nova universida-
de que nós ganhamos também na Bahia, por ocasião 
do plano de expansão das universidades federais; na 
cidade de Itabuna, que também sediará uma nova 
universidade na Bahia, a Universidade Federal do Sul 
da Bahia. Portanto a Bahia ganhará duas novas uni-
versidades, e essas duas novas universidades – a do 
Oeste a do Sul – já nascem com autorização para ter 
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curso de Medicina. E ainda, na cidade Paulo Afonso, 
a utilização do curso de Medicina para a Universidade 
do Vale do São Francisco, o que representará uma no-
vidade importante para aquela Região, uma vez que é 
a expansão da Universidade do Vale do São Francisco 
para o Norte da Bahia, na divisa, inclusive, com Sergipe.

Portanto, o povo sergipano daquela região, inclu-
sive no dia de ontem, já comemorava a chegada desse 
curso em Paulo Afonso, já que temos ali, na realidade, 
meu caro Benedito, para V. Exª também, uma tríplice 
fronteira – Bahia, Sergipe e Alagoas. Assim, naquele 
ponto, ali em Paulo Afonso, nós estamos levando um 
curso de Medicina da Universidade Federal do Vale 
do São Francisco que, portanto, além do curso nós 
teremos, efetivamente, a instalação da universidade 
naquela cidade.

Lembro-me, meu caro Bené, que estive o ano pas-
sado na cidade de Paulo Afonso e já havíamos assumi-
do o compromisso com a população daquela região, ali 
com a presença do Governador Jaques Wagner e de 
diversos parlamentares, o que nos permitiu, naquela 
oportunidade, anunciar ao povo de Paulo Afonso a luta 
para a instalação de uma unidade da Universidade Fe-
deral do Vale do São Francisco na importante cidade.

Para quem está nos assistindo e que não conhe-
ce, a cidade Paulo Afonso é a cidade onde nós tempos 
um importante empreendimento de geração de energia 
e uma área de operação, inclusive da Chesf – Compa-
nhia Hidrelétrica do São Francisco.

Na realidade, teremos, na Bahia, 260 novas vagas 
em instituições públicas federais, contemplando assim 
diversas regiões do Estado. As novas universidades, a 
do Oeste e a do Sul, integram a estratégia do Gover-
no para aumentar o número de médicos formados no 
País e melhorar a distribuição regional, principalmente 
desses profissionais, disponibilizando assim um aten-
dimento em cada local onde as pessoas, efetivamente, 
tenham necessidade.

A Bahia, recentemente, fez uma expansão da 
sua rede hospitalar. Construímos cinco novos hospi-
tais, como também ampliamos o número de Postos de 
Saúde da Família.

Ainda no dia de ontem, o Ministério da Saúde 
anunciou a liberação de R$880 milhões para a cons-
trução de unidades da saúde e também construção das 
chamadas Unidades de Pronto Atendimento. Dessa 
maneira, esses cursos de Medicina, agora espalhados 
em diversas regiões, vêm ao encontro dessa política 
de interiorização também do atendimento médico em 
todo o Estado.

Vale destacar aqui – e o Ministro Aloizio Merca-
dante tem levantado a questão –, principalmente, a 
qualidade da expansão associada à oferta de vagas. 

O esforço do MEC nesse sentido – e é bom salientar 
isso – fala de critérios específicos, como disponibilidade 
de uma rede hospitalar para acompanhar a formação 
de médicos, índice de leitos atendendo inclusive às 
demandas do Sistema Único de Saúde. E é importan-
te lembrar que essa exigência deve ser de cinco para 
cada profissional em formação.

Sobre a concentração das novas vagas nas regi-
ões Norte e Nordeste, a proposta é manter os médicos 
em sua localidade de formação, para evitar, inclusive, 
essa história de que alguém vai, faz um curso nessa 
região, forma-se e depois migra para outros centros. 
Aí, a carência para oferta de profissionais nessa área 
continua. Então, é importante salientar isso.

Ainda em março de deste ano, eu e a Senadora 
Lídice da Mata estivemos com o Ministro Aloizio Mer-
cadante, aqui na Liderança do Governo, com a presen-
ça até do Senador Eduardo Braga, onde discutimos, 
naquela oportunidade, essa ampliação de cursos de 
Medicina no Brasil e, em particular, claro, no caso es-
pecífico da nossa querida Bahia.

Quero salientar aqui que essa distribuição re-
gional é fundamental para que, de uma vez por todas, 
possamos ir ao encontro dessa desconcentração do 
atendimento hospitalar. E vale salientar, por exemplo, 
que essa desconcentração da expansão de vagas 
prevê a contratação de 1.618 professores e de 868 
técnicos administrativos, para que possamos reforçar 
essas unidades, para que a unidade de ensino tenha 
efetivamente capacidade. Não basta só a alocação de 
recursos para construção de prédios, até porque essa 
é uma etapa importante, mas a etapa fundamental é 
exatamente a contratação de professores e profissionais 
chamados técnicos administrativos dessas instituições.

Por isso, Sr. Presidente, quero aqui salientar esse 
desafio, até porque, se fizermos uma comparação com 
os nossos vizinhos, como a Argentina, veremos que lá 
há, mais ou menos, 3,1 ou, no caso do Uruguai, algo 
em torno de 3,7 médicos por habitantes. Precisamos 
construir um caminho para que paremos de mirar as...

(Interrupção do som.)

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Para concluir, Sr. Presidente, quero, mais uma vez, 
salientar o esforço do MEC, agradecer imensamente 
o empenho e as metas alcançadas por parte de toda 
equipe do MEC e, principalmente, o esforço empre-
endido por todos da Bahia e, em particular, quero sa-
lientar o trabalho que foi pilotado e comandado pelo 
nosso Governador Jacques Wagner e pela bancada 
federal da Bahia, para que essa vitória pudesse ser 
hoje consagrada e comemorada por todos os baianos 
de todas as regiões.
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Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Walter Pinheiro, 
o Sr. Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Benedito de Lira.

O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/PP 
– AL) – Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, 
pelo tempo regimental, Senador Anibal Diniz.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, telespectadores da 
TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. É com muita 
alegria que ocupo a tribuna, na sessão de hoje, para 
falar do sucesso que está fazendo a Secretaria de 
Pequenos Negócios do Governo do Estado do Acre. 

É uma secretaria recém criada, instalada logo 
no início do Governo Tião Viana, que tem feito uma 
mobilização fantástica no sentido de identificar famí-
lias que estejam abaixo da linha da pobreza. Fazem 
cadastramento dessas famílias, oferecem formação 
profissional e, depois, apoiam-nas para a construção 
de um pequeno negócio.

Na linha de frente desse trabalho, está o Secre-
tário José Reis, tem também a Sílvia Monteiro e a Srª 
Beth Pinheiro, três pessoas absolutamente dedicadas a 
esse trabalho e que têm obtido um resultado fantástico.

No último sábado, eu tive a oportunidade de vi-
sitar, juntamente com a Sílvia Monteiro e com a Beth 
Pinheiro, quatro experiências muito interessantes de 
pequenos negócios que estão dando certo, estão me-
lhorando a vida e a renda das pessoas diretamente 
envolvidas, que servem de exemplo para outras pes-
soas, no sentido de buscar uma qualificação profissio-
nal, e, ao mesmo tempo, buscar um microcrédito para 
desenvolver a sua potencialidade.

Visitamos o empreendimento da Srª Maria Rita, 
lá no bairro Santa Inês, um empreendimento muito hu-
milde, onde ela vendia churrasquinho na beira da rua 
e conseguiu o apoio para aquisição de um carrinho de 
lanches. Com isso, teve uma melhoria significativa de 
sua condição de trabalho.

É incrível a felicidade que as pessoas demons-
tram com o mínimo que recebem quando têm apoio 
dessa natureza.

Visitamos também, num bairro próximo ao Santa 
Inês, a Srª Maria Aparecida Gonçalves, em seu Salão 
de Beleza Canaã. Ela obteve treinamento para essas 
atividades de beleza e recebeu um pequeno financia-
mento para a instalação de seu salão de beleza. Es-
tava absolutamente satisfeita com a possibilidade de 
ter a sua renda incrementada a partir desse seu salão.

Ao mesmo tempo, fizemos uma visita a um em-
preendimento que é tocado por um filho, o jovem Feli-
pe Rodrigues de Souza de Araújo, com 18 anos, que 
aprendeu com sua mãe a atividade de cabeleireiro. 
Eles também instalaram o salão e já estão tendo uma 
renda significativa, a partir da soma dos esforços, com 
o apoio que obtiveram para a instalação do seu salão.

Por último, fizemos uma visita ao bairro Jorge 
Lavocat, a uma cooperativa de costureiras. Essas 
mulheres se juntaram e, a partir das dificuldades que 
cada uma delas tinha, fizeram treinamento específico. 
Já tinham habilidade para corte e costura; daí, obti-
veram apoio para a aquisição das máquinas e estão 
produzindo muitas peças de confecções a partir dos 
moldes que recebem; estão produzindo e comerciali-
zando esses seus produtos. Isso tudo dentro daquele 
espírito dos pequenos empreendimentos.

Faço esse relato aqui para dizer que existe um 
contraste entre a intenção e a ação. O Governo da 
Presidenta Dilma se comprometeu a fazer um com-
bate frenético à miséria e à fome. Aliás, o slogan do 
nosso Governo é “País rico é país sem miséria.” E a 
Presidenta Dilma tem desenvolvido um esforço since-
ro, um esforço abnegado, no sentido de combater a 
miséria e a fome, a partir da geração de emprego e 
renda para as pessoas.

Mas, infelizmente, alguns subalternos não se dão 
conta de que precisam sair da caixinha, precisam to-
mar atitudes. E aí eu me refiro aos bancos. Quando se 
refere a microcréditos, os bancos oficiais do Brasil es-
tão deixando muito a desejar, seja o Banco do Brasil, a 
Caixa Econômica Federal, o Banco da Amazônia. Eles 
fazem tantas exigências na hora de um microempre-
endimento que as pessoas acabam não conseguindo 
o que pretendem.

Então, nesse sentido, é que estamos fazendo 
esse pronunciamento no dia de hoje, porque há uma 
preocupação sincera da Presidenta Dilma. Há uma 
determinação ministerial no sentido de que aconteça 
a multiplicação dos pequenos negócios. Existe um 
exemplo prático do Governo do Acre, que é a Secre-
taria de Pequenos Negócios, identificando pessoas 
que precisam desses empreendimentos, trabalhando 
com esses empreendimentos. Mas o contraponto de 
tudo isso é a ausência de flexibilidade por parte dos 
bancos, no sentido de oferecerem créditos de maneira 
mais objetiva e que atendam verdadeiramente àque-
les que precisam, porque os cadastros e as garantias 
que eles exigem são só para quem já tem dinheiro; 
não são para uma pessoa que não tem dinheiro e que 
está precisando fazer um investimento para melhorar 
o seu empreendimento.
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Esse assunto que eu trago, neste pronunciamento 
de hoje, não é um assunto paroquial, mas um assunto 
nacional porque a gente sabe que em todas as regiões 
do País existe a necessidade de financiamento para 
os micro e pequenos negócios. Os microempreende-
dores precisam do apoio dos bancos para poderem 
desenvolver melhor suas atividades. 

Então, essa reflexão que eu trago é sobre um tema 
da máxima seriedade e amplamente reconhecido em 
todo o Brasil. Falo do enfrentamento à pobreza e das 
estratégias mais eficazes para vencê-la. 

Há décadas, combater a pobreza não tem sido 
uma tarefa fácil, mas seguramente tornou-se ainda 
mais difícil por causa da crise mundial, que tem provo- que tem provo-
cado ou acentuado fragilidades em várias economias, 
desde 2008. Por conta da crise, temos o aumento do 
desemprego em muitos países, o aumento do custo 
dos alimentos e o aumento do número de pessoas em 
situação de pobreza. Estimativas apontam que há mais 
de 900 milhões de pessoas vivendo nessa condição 
no mundo, podendo chegar a 1,2 bilhão de pessoas.

Por isso mesmo, estratégias de enfrentamento 
tornam-se, a cada ano, mais determinantes para que 
seja possível vislumbrar futuras gerações mais de-
senvolvidas e menos endividadas. Um dos programas 
adotados pelo Brasil é o microcrédito. Sobre isso, eu 
gostaria de fazer um reconhecimento, uma cobrança 
e um apelo.

Em nosso País, graças a diversos e vitoriosos 
programas, como o Bolsa Família ou outras ações de 
alcance social e econômico adotados pelo governo 
do ex-Presidente Lula e também, atualmente, pela 
Presidenta Dilma, mais de 30 milhões de brasileiros e 
brasileiras conseguiram sair das camadas sociais mais 
baixas. Eliminar a pobreza continua sendo a principal 
meta da nossa Presidenta, Dilma Rousseff, cujo Go-
verno tem por lema: “Pais rico é país sem miséria”.

Acabar com a fome no Brasil é um desafio que 
exige muito mais do que programas de transferência 
de renda, por mais necessários que sejam. É preciso 
criar condições para que os brasileiros e as brasileiras 
pobres possam construir, eles mesmos, os seus des-
tinos. O desempenho da economia brasileira nos últi-
mos anos tem contribuído para isso. No entanto ainda 
existem gargalos muito importantes que precisam ser 
resolvidos o quanto antes, e um deles é justamente a 
questão do microcrédito.

Quero tratar sobre esse assunto porque não é 
um assunto novo no Brasil. Em 2006, o economista 
Muhammad Yunus, com amplo trabalho sobre o mi-
crocrédito e autor do livro O Banqueiro dos Pobres, 
foi laureado com o Prêmio Nobel da Paz. 

Para Muhammad Yunus, é impossível ter paz com 
pobreza. Em 1976, em Bangladesh, Yunus constatou 
as dificuldades de pessoas carentes em obter emprés-
timos. Como elas não podiam oferecer garantias, os 
bancos se recusavam a emprestar pequenas quantias 
que permitiriam àquelas pessoas comprar materiais 
para trabalhar e vender em busca de sobrevivência.

Os bancos taxavam os empréstimos com juros 
altos. Muhammad Yunus criou então o Banco do Pobre, 
para emprestar sem garantias nem papéis a cerca de 
seis milhões de beneficiários. A taxa de recuperação 
do crédito do Banco do Pobre chegava a mais de 90%.

No Brasil, o Programa Nacional de Microcrédito, 
lançado pelo Governo da Presidenta Dilma no ano pas-
sado, já emprestou mais de R$1,2 bilhão para peque-
nos empreendedores. É um dinheiro que foi aplicado 
para melhorar, ampliar ou até mesmo começar um novo 
negócio. É previsto para mudar a vida das pessoas.

A Lei nº 11.110, de 25 de abril de 2005, instituiu o 
Programa Nacional do Microcrédito Produtivo Orientado.

Essas são boas ações.
No entanto, conseguir pequenos empréstimos 

tem sido muito difícil no Acre. No nosso Estado, a re-
alidade com o microcrédito ainda não chegou à prá-
tica desejada.

Os bancos têm exigido garantias, têm estabeleci-
do burocracias, dificuldades que estão em desacordo 
com a proposta do Governo de democratizar o crédito. 
O nosso público não tem conta no banco, está apenas 
iniciando sua formalização.

O Acre tem, hoje, 133 mil pessoas em condição 
de extrema pobreza. Para enfrentar essa realidade, o 
Governo do Estado criou a Secretaria de Pequenos Ne-
gócios, que funciona como uma estratégia de geração 
de renda. Essa Secretaria trabalha desde a formação 
do pequeno empreendedor individual e da cessão dos 
equipamentos necessários para que a pessoa possa 
montar seu próprio negócio até o acompanhamento 
do empreendimento.

As pessoas são identificadas, são treinadas, elas 
recebem os equipamentos básicos para desenvolver 
suas atividades e aí precisam da ajuda do banco, que 
é justamente o microcrédito.

É uma estratégia vitoriosa, elogiada, e que já 
desperta a atenção e o interesse de outros Estados 
do Brasil, como é o caso do Amazonas.

Isso nos dá muito orgulho, porque prova que o 
Governo do Acre está atuando da maneira correta.

No entanto, hoje, apesar de o Governo Federal 
ter dado o passo fundamental para a concessão do 
microcrédito, apesar da acertada atuação do Governo 
do Estado, os bancos não estão liberando os recursos 
como seria esperado, o que, na prática, exclui o futuro 
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desse pequeno empreendedor. Essas pessoas preci-
sam de capital de giro, de dinheiro para manter seus 
negócios em funcionamento.

Para conceder o crédito, os bancos tratam hoje 
microempreendedor que está se formalizando como 
tratam aquele cliente já conhecido pela instituição, 
aquele que já possui conta corrente e que apresenta 
garantias conhecidas. E isso provoca frustração.

Por exemplo, a Secretaria de Pequenos Negócios 
do Acre chega a mobilizar 100, 150 pessoas aptas 
para os microempreendimentos, mas, ao final, apenas 
duas ou três pessoas conseguem receber o crédito. Ou 
seja, de cada cem pessoas que procuram o Banco do 
Brasil, o Banco da Amazônia ou a Caixa Econômica 
Federal, em busca de microcrédito, apenas uma ou 
duas pessoas têm sucesso.

O microcrédito, é bom lembrar, é voltado para o 
engraxate, o vendedor de churrasquinho, o pipoqueiro, 
a manicure... São pessoas que necessitam de valores 
baixos, baixíssimos, para poder tocar seus negócios.

Temos, então, duas realidades: enquanto o Go-
verno do Estado atua em várias frentes para reduzir o 
índice de mais de 18% da população acriana que vive 
em extrema pobreza, investindo R$ 24 milhões só este 
ano para conseguir esse objetivo, os bancos oficiais se 
limitam a agir como instituições financeiras a serviço 
de quem já tem os meios de obter crédito.

Portanto, temos hoje uma situação que precisa 
mudar. Não é razoável que um país pretenda acabar 
com a miséria e permita que seus bancos oficiais 
mantenham obstáculos para liberar o dinheiro para o 
crédito, principalmente para os microempreendedores.

Para conseguir o microcrédito produtivo, orienta-
do, junto aos bancos oficiais, Caixa Econômica Federal, 
Banco do Brasil e Banco da Amazónia, são exigidos os 
seguintes documentos de toda ordem: cópias de RG e 
CPF; comprovante de residência atualizado; compro-
vante de renda; dados cadastrais; avalista e uma série 
de outros documentos.

O valor do empréstimo é definido a partir do re-
sultado da avaliação de risco de crédito, com valor 
mínimo de R$300,00 e máximo de R$15.000,00, com 
taxa de juros de 0,64 % ao mês.

As garantias exigidas são: Aval Pessoal (grupo 
solidário) ou Aval de Terceiros. 

Para créditos de até R$2 mil poderão ser acei-
tos ambos os tipos de aval. Os créditos acima de R$2 
mil só podem ser concedidos com Aval de Terceiros.

São as exigências para os avalistas, que são 
questionadas, já que muitos beneficiados pelos pro-
gramas de apoio aos pequenos negócios nunca tive-
ram cadastros em bancos. O que compreendemos é 

que os bancos poderiam ser mais flexíveis em suas 
exigências.

Para concluir, Srª Presidenta Ana Amélia, gosta-
ria de ressaltar que as experiências que estão sendo 
desenvolvidas no Acre têm tido bons resultados. No 
ano passado, a Secretaria de Pequenos Negócios aten-
deu 1.287 pessoas, que já estão com seus projetos 
de empreendedorismo em início de acompanhamen-
to, ou seja, que já fizeram a capacitação e hoje estão 
no estágio da fase de comercialização, precisando de 
capital de giro para poder evoluir.

Elas fazem parte de cadeias de produção que 
vão desde alimentos, estética, tecelagem, extração de 
óleo ou produção de mel. São pessoas que tinham um 
perfil de beneficiários do Cadastro Único ou do Bolsa 
Família, que, de uma renda pequena, passaram a ter 
ganhos de R$700,00 até de R$1,5 mil. São pessoas que 
precisam de apoio e de recursos para seguir em frente.

Nosso apelo, portanto, é para o que o modelo de 
enfrentamento à pobreza adotado no Acre possa ser 
conhecido, para que essa iniciativa possa ter continui-
dade, para que seja rediscutida a liberação de recursos 
dos bancos para os microempreendedores.

O Governo do Acre está evoluindo na estratégia 
do enfrentamento da pobreza pela base, mas os ban-
cos, até o momento, infelizmente, não estão acom-
panhando a contento essa revolução. No Acre, é um 
desafio a ser superado.

Esperamos, neste momento, tornando essa situ-
ação pública, buscar caminhos de simplificar o acesso 
ao crédito para o microempreendedor.

Então, era isso que eu queria trazer para este 
pronunciamento, Srª Presidenta, no sentido de dizer 
que há um esforço da Presidenta Dilma. Nós reconhe-
cemos a sinceridade e o total empenho da Presidenta 
Dilma para fazer esse combate à miséria e à fome, para 
resgatar famílias que estão abaixo da linha de pobreza, 
a partir dos microempreendimentos, mas, infelizmente, 
os bancos oficiais não estão completamente atentos e 
afinados com esse desafio e ficam criando burocracias 
que, a meu ver, poderiam ser flexibilizadas para permi-
tir um crescimento maior dos microempreendimentos.

E o Governo do Acre – graças a Deus, temos este 
testemunho a fazer – saiu na frente com a Secretaria 
de Pequenos Negócios, que já atendeu mais de 1.250 
pessoas no ano passado. Neste ano, já está conta-
bilizando 1.500 famílias que estão recebendo apoio, 
treinamento e equipamentos para desenvolverem os 
seus microempreendimentos.

Agora, resta a sensibilização dos bancos, para 
que flexibilizem e facilitem os microcréditos, para que 
esses empreendimentos ganhem força e essas famí-
lias possam desenvolver-se plenamente.
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Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Anibal Diniz, 
o Sr. Benedito de Lira deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pela Srª Ana Amélia.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – Meus cumprimentos, Senador Aníbal Diniz. 
Essa forma de ver é uma ajuda que o senhor presta ao 
governo, inclusive, para sanar e mitigar os problemas 
provocados pela excessiva burocracia, que atrapalha 
os microempreendedores que podem ativar a econo-
mia, especialmente neste momento de crise. A reali-
dade do seu Acre é a mesma do meu Estado, no Rio 
Grande do Sul. Então, estamos juntos nesse processo.

Cumprimentos a V. Exª.
Para falar como orador pela Liderança do PMDB, 

Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela 

Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, 
Srªs e Srs. Senadores, pedi a palavra para fazer dois 
registros rápidos acerca das ações do Governo que 
considero devam ser publicizadas, devam ser registra-
das e que devem ser de conhecimento da sociedade.

Quero saudar todos aqueles que nos estão acom-
panhando pela TV Senado, pela Rádio Senado, pelas 
redes sociais e registrar que, hoje, o Ministro da Saúde, 
Alexandre Padilha, anunciou obras no valor de R$880 
milhões para construção de UPAs – Unidades de Pron-
to Atendimento e também para Unidades Básicas de 
Saúde. Serão 136 novas UPAs no Brasil e serão mais 
de 5.450 Unidades Básicas de Saúde que serão am-
pliadas e construídas.

Portanto, o Governo investe maciçamente na 
ampliação da rede de atendimento, no sentido efetivo 
de melhorar a qualidade do serviço. Hoje, a saúde é 
um desafio para a sociedade. A saúde, hoje, é o tema 
mais candente, é o tema mais cobrado, é o tema mais 
ansiado pela sociedade no que tange à melhoria da 
qualidade dos serviços, e o Governo tem procurado 
responder a essa questão.

Com esse anúncio das Unidades de Pronto Aten-
dimento e das Unidades Básicas de Saúde, o Gover-
no procura também melhorar o sistema de urgências 
e emergências das cidades. É importante registrar 
que, com o funcionamento das UPAs, mais 90% dos 
atendimentos ali feitos não precisam ser remetidos 
a unidades de urgência e emergência. Portanto, há 
uma triagem, um atendimento feito no sentido de efe-

tivamente melhorar e não assoberbar as unidades de 
urgência e emergência.

Então, ao fazer faço este registro, parabenizan-
do o Ministro Alexandre Padilha, ressalto que o Nor-
te do País precisa efetivamente desse atendimento. 
Faço um apelo por recursos para Unidades de Pronto 
Atendimento no meu Estado de Roraima e também 
de Unidades Básicas de Saúde para o interior do Es-
tado, inclusive em polos de comunidades indígenas, 
exatamente para se levar a melhoria de qualidade da 
saúde até a população indígena , que está espalhada, 
Senador Benedito de Lira, em mais de 400 comunida-
des no meu Estado.

Portanto, há um processo de busca da melho-
ria da qualidade da saúde no Brasil, e eu gostaria de 
registrar o esforço da Presidenta Dilma e também do 
Ministro Alexandre Padilha na construção dessas Uni-
dades de Pronto Atendimento, que ajudam a reforçar 
o nível de investimento do Governo exatamente para 
que possamos retomar o ritmo de crescimento da eco-
nomia e da geração de empregos.

Outro anúncio que eu gostaria de fazer diz respeito 
a obras do PAC. Trata-se da aprovação pelo Conselho 
Monetário Nacional de R1,1 bilhão para a construção 
de sistema de saneamento básico em cidades de até 
50 mil habitantes. O PAC está selecionando 124 Muni-
cípios com menos de 50 mil habitantes que receberão 
obras de saneamento, de abastecimento de água, exa-
tamente para melhorar também o atendimento à popu-
lação e, somando com o esforço da saúde, melhorar o 
padrão e a qualidade da saúde pública no nosso País.

Portanto, são dois avisos, são dois registros que 
demonstram a ampliação do investimento público do 
Governo, com prioridade no campo da saúde que, por-
tanto, merecem o nosso apoio e merecem este registro.

Gostaria de pedir a transcrição das matérias 
“Saúde anuncia 880 milhões para UPAs e unidades 
básicas de saúde” e “Obras de saneamento básico do 
PAC recebem mais de um bilhão e cem milhões para 
cidades com até 50 mil habitantes”.

Muito obrigado, Srª Presidente.

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

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e §2º, do Regimento Interno.)
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Na forma regimental, sua solicitação será aten-
dida, Senador Romero Jucá.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Anteriormente foi lido o Requerimento nº 529, 
de 2012, do Senador Magno Malta e outros Srs. Se-
nadores, solicitando, em aditamento ao Requerimento 
497, de 2012, o adiamento da realização da sessão 
especial destinada a comemorar o advento da Lei nº 
12.650, de 2012 (Lei Joana Maranhão), sancionada 
pela Senhora Presidente da República, para data a 
ser marcada posteriormente.

Está em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – A Presidência designa a Senadora Vanessa 
Grazziotin, como suplente, em substituição ao Senador 
Inácio Arruda, para integrar Comissão Mista destinada 
a proferir parecer à Medida Provisória n° 571, de 2012, 
conforme o Ofício n° 77, de 2012, da Liderança do 
PT e Bloco de Apoio ao Governo no Senado Federal.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 77/2012 – GLDBAG

Brasília, 5 de junho de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Senadora Va-

nessa Grazziotin como membro suplente da Comissão 
Temporária para análise da MP 571/2012, em substi-
tuição ao Senador Inácio Arruda, em vaga destinada 
ao Bloco de Apoio ao Governo pela proporcionalidade 
partidária. – Senador Walter Pinheiro, Líder do PT e 
do Bloco de Apoio ao Governo 

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS) 
– A Presidência designa a Deputada Carmen Zanotto, 
como membro titular, em substituição ao Deputado Au-
gusto Carvalho, para integrar a Comissão Mista desti-
nada a proferir parecer à Medida Provisória n° 568, de 
2012, conforme o Ofício n° 114, de 2012, da Liderança 
do Bloco PV/PPS na Câmara dos Deputados.

É o seguinte o Ofício:

Of./LID/nº 114/2012

Brasília, 5 de junho de 2012

Assunto: Indicação de membro para Comissão Mista
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência a Deputada Carmem 

Zanotto – PPS/SC para integrar, como titular, em subs-
tituição ao Deputado Augusto Carvalho – PPS/DF, a 

Comissão Mista destinada a proferir parecer à MP 
nº 568/12, que “Dispõe sobre servidores do Instituto 
Nacional de Meteorologia, da Comissão Executiva do 
Plano da Lavoura Cacaueira, da Agência Brasileira 
de Inteligência, da Comissão de Valores Mobiliários, 
do Instituto Evandro Chagas, do Centro  Nacional de 
Primatas, da Fundação Oswaldo Cruz, do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada, do Instituto Nacional 
do Seguro Social, da Superintendência de Seguros 
Privados, do Instituto Nacional de Metrologia, Quali-
dade e Tecnologia, da Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar, do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento para a Educação, 
do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, 
do Serviço Exterior Brasileiro, do Instituto Brasileiro de 
Turismo, da Superintendência da Zona Franca de Ma-
naus, do ex-Território de Fernando de Noronha e do 
Ministério da Fazenda, sobre os ocupantes de cargos 
de Médico do Poder Executivo, de cargos de Especia-
lista em Infraestrutura Sênior, de cargos de Agente de 
Combate às Endemias e de cargos das carreiras de 
Magistério Superior e do Ensino Básico, Técnico e Tec-
nológico, de Analista de   Infraestrutura, de Ciência e 
Tecnologia, de Tecnologia Militar, de Desenvolvimento 
de Políticas Sociais e de Finanças e Controle, sobre 
as gratificações e adicionais que menciona, e dá ou-
tras providências.”

Atenciosamente, – Deputado Rubens Bueno, 
Líder do Bloco PV, PPS.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Convido para fazer uso da palavra o Senador 
Pedro Taques.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pro-
nuncia o seguinte discurso) – Srª Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, cidadãos que nos ouvem pelo Rádio 
Senado e nos assistem pela TV Senado, venho a esta 
tribuna, Srª Presidente, para tratar de três temas. 

O primeiro é cumprimentar o Presidente Sarney 
por colocar na pauta aquele nosso pedido, feito junto 
com a Senadora Ana Amélia e outros Senadores, como 
o Senador Humberto Costa, o Senador Randolfe, o 
Senador Rodrigo Rollemberg, de colocar em pauta a 
PEC que trata da extinção do voto secreto, do voto si-
giloso para a cassação de mandato parlamentar. Essa 
é uma PEC significativa para a República. Segundo o 
Presidente Sarney, essa PEC será colocada em pauta 
no dia 13, quarta-feira.

Alguns já estão dizendo, Srª Presidente, Srs. Se-
nadores, que essa PEC só poderá ser aplicada, em 
sendo aprovada, em casos futuros. Isso é um absurdo, 
porque a PEC trata de processo legislativo, e processo 
é uma matéria em que se aplica imediatamente. Não 
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se trata de pena, portanto, não há que se falar em re-
troatividade ou irretroatividade dessa PEC como não é 
possível falar em direito adquirido a processo legislativo. 

Este é o primeiro tema, cumprimentando o Pre-
sidente Sarney.

Agora, eu penso que a modificação deva ser feita 
apenas no tocante à cassação de mandato, não mo-
dificando o voto secreto, que se encontra no art. 66, § 
4º, que fala da derrubada do veto, porque ali nós te-
mos uma relação entre o Parlamentar e outro Poder, 
o Poder Executivo, que, muitas vezes, tem o poder da 
caneta, que tem a chave do cofre e pode obrigar o 
Parlamentar a votar dessa ou daquela forma.

Em se tratando de cassação de mandato por ofen-
sa ou decoro parlamentar, os nossos eleitores têm o 
direito constitucional de tomarem conhecimento, toma-
rem ciência a respeito da nossa posição nesta Casa.

Por isso, quero parabenizar o Presidente Sarney 
por isso.

O segundo tema é o seguinte: qual é o ponto, 
qual é a medida da discricionariedade política, da 
oportunidade e conveniência política, Srª Presiden-
te, da Presidência da Mesa para colocar em vota-
ção determinados projetos? Será que 81 Senadores, 
será que 513 Deputados Federais podem ficar sob a 
responsabilidade de apenas um ser sobre quais pro-
jetos serão colocados na Ordem do Dia? Será que 
não é muito poder para um só ser, para uma só alma 
em uma República que se diz um Estado democráti-
co de direito? Será que o Presidente da Casa pode, 
sozinho, decidir qual projeto será colocado na Ordem 
do Dia e será colocado na pauta? Isso se me afigura, 
Srª Presidente, se me apresenta como uma ditadura 
da liderança partidária, como uma ditadura da maio-
ria sobre a minoria parlamentar. Democracia significa 
que a maioria vence, mas respeitando os direitos da 
minoria. Não existe, na nossa Constituição, nenhum 
processo legislativo de urgência, nenhum processo 
legislativo de emergência que possa ser utilizado por 
parlamentares, a não ser, regimentalmente. O Regi-
mento Interno desta Casa e o Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados estabelecem a possibilidade 
de um número de Parlamentares solicitar a urgência 
na votação de um projeto.

Exemplifico, Senador Pimentel, com essa PEC 
que trata da modificação da votação secreta para cas-
sação de mandatos e para outros temas. Essa PEC 
se encontra pronta para votar desde 2004, há quase 
duas décadas, Senadores, e a Presidência não coloca 
na pauta essa PEC.

O ideal seria que tivéssemos um regime consti-
tucional de urgência, que poderia ser esse regime so-
licitado por parlamentares. Daí teríamos, Srs. Senado-

res, a minoria parlamentar – e a Constituição garante 
a minoria parlamentar – com o direito constitucional 
de suscitar que um determinado projeto pudesse ser 
colocado em pauta, pudesse ser colocado em votação.

Daí, nesta data, começo a colher assinaturas 
para uma PEC que é bem simples, Senador Randolfe 
Rodrigues. Ela altera o art. 61 da Constituição, acres-
ce ao art. 61 da Constituição um § 3º, com a seguinte 
redação, com a seguinte grafia: 

§ 3º Mediante requerimento de, no mí-
nimo, um terço dos membros da Câmara dos 
Deputados ou do Senado Federal, qualquer 
projeto em tramitação entrará em regime de 
urgência na respectiva Casa, sobrestando to-
das as demais deliberações legislativas, com 
exceção das que tenham prazo constitucional 
determinado, até que se ultime a votação.

Qual a razão disso? Nós não podemos permi-
tir que um projeto apresentado há dez anos não seja 
colocado em votação. Alguns dizem – eu já ouvi isso, 
já li isso –, que, muitas vezes, o não decidir seria uma 
manifestação legislativa. Nós todos conhecemos isso. 
A negação de uma decisão se apresenta como um si-
lêncio eloquente – e o silêncio eloquente, em Direito, 
na ciência jurídica, tem uma razão de ser, mas penso 
que, neste caso de proposições legislativas, o parla-
mentar que apresenta uma proposta legislativa tem o 
direito constitucional, que é uma consequência da fun-
ção parlamentar, de ver o seu projeto votado, inclusive 
negada a tramitação desse projeto, inclusive rejeitada 
a proposição legislativa. Não podemos convir, não po-
demos concordar, Srs. Senadores, é que um projeto 
possa dormir em uma gaveta por muito tempo. Existem 
projetos importantes nesta Casa e projetos importantes 
na Câmara dos Deputados, cuja gaveta é maior que 
a gaveta do Senado, que adormecem por mais de 15 
anos. Isso não se apresenta como razoável.

Penso que este debate esta Casa deverá e poderá 
fazer, Senador Pimentel. Nós temos que entender que 
a minoria parlamentar tem direitos constitucionais. E 
o Supremo Tribunal Federal já assentou o direito das 
minorias parlamentares em votação que trata de CPI.

Por isso, a proposta de emenda à Constituição 
fala em um terço para se evitar... Volto a dizer – sem 
querer fulanizar a conversa, dizendo que é a atual Pre-
sidência desta Casa – que nós estamos discutindo, em 
tese, a possibilidade de parlamentares resolverem a 
respeito do regime constitucional de urgência.

Para minha honra, concedo a palavra ao Sena-
dor Randolfe, que levantou primeiro o microfone, e, 
logo depois, para a minha alegria, ao Senador Aloysio.
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O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Se-
nador Pedro Taques, queria me associar a V. Exª na 
belíssima iniciativa de emenda constitucional que pro-
põe e, de imediato, candidatar-me a estar entre as 
assinaturas para viabilizar essa proposta de emenda 
à Constituição. Nós vivemos, lamentavelmente, no 
Parlamento e, eu diria, nos parlamentos, a ditadura 
da agenda da Mesa Diretora. É uma ditadura ora das 
Mesas Diretoras, ora das Mesas Diretoras das Lide-
ranças, quando a Constituição assegura a existência 
das minorias parlamentares, inclusive o exercício de 
uma das mais importantes prerrogativas do Parla-
mento, a prerrogativa de fiscalizar. Para a instalação 
de uma comissão parlamentar de inquérito, basta o 
exercício da vontade da minoria parlamentar aqui da 
Casa. Então, para demonstrar uma das prerrogativas 
do Parlamento, ou seja, para exercer o poder de instalar 
uma CPI e investigar, basta a disposição da vontade 
da minoria. E queria, sim, realçar mais uma vez e, ao 
mesmo tempo, cumprimentar nesse aspecto a Mesa. 
Gostaria de ter cumprimentado mais cedo, porque há 
muito tempo precisaríamos ter pautado a votação da 
proposta de emenda à Constituição que põe fim ao 
voto secreto. Felizmente, antes tarde do que nunca. 
Pelo que sei, a matéria está pautada para a próxima 
terça-feira, mas essa é uma iniciativa que tramita há 
muitos anos tanto no Senado como na Câmara e que 
há muito nós precisaríamos ter votado, apreciado, para 
não correr o risco na próxima votação que teremos so-
bre a exigência do sigilo que trata do gravíssimo caso 
da quebra do decoro parlamentar. Ainda corremos o 
risco de o próximo caso de quebra do decoro parla-
mentar ser votado sob a égide, sob o manto do sigilo, 
sob o manto do voto secreto. Espero que tramite aqui, 
com celeridade, na próxima terça, com a aprovação 
por parte do Senado, a PEC do fim do voto secreto e 
que a Câmara tenha também a mesma vontade polí-
tica que agora o Senado está manifestando, para que 
possamos apreciar, julgar a próxima situação de quebra 
do decoro parlamentar sob os holofotes, porque, como 
diz o velho adágio, nenhum detergente é melhor que 
a luz do sol, que a transparência das ações públicas. 
Meus cumprimentos, Senador Taques.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Mui-
to obrigado, Senador Randolfe. 

Volto a repetir que democracia é a maioria ven-
cendo, mas sempre respeitando os direitos da minoria 
ou das minorias num movimento contramajoritário que 
é respeitoso de direitos fundamentais. 

Passo a palavra ao Senador Aloysio.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP) 

– Senador Pedro Taques, V. Exª me honrou ainda há 
pouco com as primícias dessa sua proposta de emen-

da constitucional. Eu já estou aí, à procura da lista de 
assinaturas que eu quero subscrever. Quero ser o se-
gundo, depois do Senador Randolfe Rodrigues. V. Exª 
se propõe a emendar um título da Constituição que 
trata do processo legislativo. Ora, a ideia de processo 
é intrinsecamente ligada à ideia de movimento. Pro-
cesso é andar. O processo dita o ritmo do movimento. 
Logo, as matérias que constam, o elenco de matérias 
que constam do processo legislativo, desse título, estão 
destinadas a andar. Não tem cabimento que, durante o 
processo, exista uma paralisia injustificada. O processo 
para quando há deliberação a favor ou contra. E V. Exª 
tem toda a razão: é um direito subjetivo do parlamen-
tar ver a sua proposição legislativa, a sua pretensão 
legislativa ser julgada pelos seus pares, assim como 
uma pretensão deduzida em juízo pelo autor de uma 
ação tem o direito subjetivo à prestação constitucional. 
Então, eu tenho entusiasmo pela proposta de emenda 
que V. Exª vai apresentar. Eu creio que isso vai conferir 
realmente uma dinâmica muito mais pluralista, muito 
mais interessante e viva às Casas legislativas. Quanto 
ao primeiro ponto do discurso de V. Exª, também quero 
votar a favor da PEC que torna aberto o voto em casos 
de julgamento de parlamentares por quebra de decoro 
parlamentar, porque, nesse momento, o parlamentar 
atua como juiz, e os atos dos juízes têm que ser pú-
blicos. A publicidade é inerente à ação do juiz, assim 
como o movimento é inerente à ideia de processo. Já, 
por exemplo, na escolha dos membros da Mesa diretora, 
eu sou favorável ao voto secreto, por quê? Porque se 
trata de escolher um entre nós, ou alguns dentre nós. 
E, para evitar constrangimentos, também creio que eu 
seria favorável à manutenção do voto secreto nesse 
caso, assim como na apreciação do veto, coincidindo 
com V. Exª. Muito obrigado.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – 
Muito obrigado pelo aparte, Senador Aloysio, e a pri-
meira parte do seu aparte, ao tratar da PEC, lembra 
que processo significa caminhar, significa andar. E, 
infelizmente, alguns projetos estão dormindo e seus 
autores sonhando com sua aprovação ou, ao menos, 
que sejam colocados em votação, o que não ocorre. 

Na segunda parte do seu aparte, V. Exª faz refe-
rência à votação secreta para cassação de mandato. 
Vamos nos recordar que o art. 52 da Constituição, pa-
rágrafo único, dá a esta Casa a atribuição de julgar o 
Presidente pela prática de crime de responsabilidade 
e o art. 86 da Constituição, quando fala em crime de 
responsabilidade, a votação é aberta. Nós tivemos no-
tícias históricas, em 1992, no dia 28 de dezembro, um 
Presidente da República cassado, condenado pela prá-
tica de crime de responsabilidade, e a votação foi aber-
ta. Por que nós não podemos votar de forma aberta? 
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Muito obrigado por seu aparte.
Concedo um aparte ao Senador Benedito de Lira.
O Sr. Benedito de Lira (Bloco/PP – AL) – Nobre 

Senador Pedro Taques, queria cumprimentar V. Exª 
por trazer dois temas da maior importância para que 
a Nação brasileira tenha conhecimento das coisas 
que acontecem nesta Casa do Congresso Nacional, 
e as pessoas não sabem. O primeiro item que V. Exª 
alega é com relação à dormência dos projetos de lei, 
e projetos de lei muito importantes que tramitam nes-
tas Casas, tanto na Câmara como no Senado Federal. 
Quando sai de lá, vem para cá; quando sai daqui, vai 
para lá, e as coisas não andam. Vou dar um exemplo: 
em 1993, eu, Deputado Federal, propus um projeto de 
lei na Câmara dos Deputados, instituindo os genéricos 
para produtos veterinários; isso daria uma contribuição 
extraordinária para o agronegócio nacional. Pois bem, 
Senador, esse projeto já completou nove anos que tra-
mita nas duas Casas. Ele já está completando um ano 
que se encontra nas gavetas do Presidente da Câma-
ra dos Deputados, aguardando o momento de pautar. 
Por mais que se peça, por mais que líderes da Casa 
tenham reivindicado – inclusive eu, pessoalmente, que 
fui autor do projeto, que recebeu pareceres favoráveis 
das duas Casas –, infelizmente, o projeto não andou e 
até hoje continua parado. Isso é 1993. Não é um projeto 
qualquer, uma coisa qualquer, mas é um projeto que 
tem importância para atender ao agronegócio do meu 
País, com especialidade no segmento agropecuário. 
Pois bem, quanto à PEC, V. Exª tem absoluta razão. Eu 
acho que não tem por quê. As coisas têm de ter muita 
clareza, e votar abertamente não causa qualquer tipo 
de constrangimento. Então, vota-se “sim”, ou “não”, 
ou se abstém de votar. Agora, o adágio popular diz o 
seguinte: “Quando o voto é secreto, as pessoas têm 
muita vontade de trair”. Isso é, realmente, muito ruim. 
Então, queria cumprimentar V. Exª. Também serei um 
dos subscritores dessa proposta de emenda à Cons-
tituição. Muito obrigado.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Mui-
to obrigado, Senador Benedito de Lira.

Vejo o exemplo de V. Exª, esse projeto de sua 
autoria já está dormindo um sono quase que eterno, 
há 20 anos. 

Agora, uma pergunta que se faz, Senador Bene-
dito de Lira, é: qual é a oportunidade e conveniência 
do Presidente da Casa, desta e daquela Casa, em 
escolher este ou aquele projeto para ser colocado em 
votação? Srª Presidente, alguns dizem que seria uma 
discricionariedade política. Ora, discricionariedade po-
lítica não se confunde com arbitrariedade política! A 
conveniência política não chega a tanto, de escolher 
projetos que são de amigos para que sejam colocados 

na pauta e projetos que não sejam significativos para 
aqueles que vão fazer a escolha.

Discricionariedade não é arbitrariedade, não é 
sinônimo de arbitrariedade. Portanto, a Constituição 
já estabelece vários processos legislativos. O Presi-
dente da República pode solicitar processo legislativo 
de urgência. O Presidente pode solicitar a esta Casa, 
ao Congresso Nacional, uma lei delegada. O Presi-
dente da República pode editar medidas provisórias. 
Por que nós, que somos os titulares da função de ino-
var a ordem jurídica, não temos essa oportunidade? 
A não ser regimental e, regimentalmente, isso quase 
não é atendido.

Portanto, penso que, ao menos, o debate preci-
sa ser feito. 

Agradeço os apartes.
Srª Presidente, o último tema que quero trazer, 

de uma forma bem econômica, é a criação dos cur-
sos de medicina em duas cidades do Estado de Mato 
Grosso: na cidade de Rondonópolis, que fica ao sul 
de Cuiabá, a capital, e na cidade de Sinop, ao norte. 
Foram criadas cem vagas para o curso de medicina. 
No Estado de Mato Grosso, tínhamos, até o mês pas-
sado, apenas uma universidade pública com o curso 
de medicina. A partir do mês passado, passam a ser 
duas: a Unemat, universidade estadual, e a Universi-
dade Federal de Mato Grosso. Agora, mais cem vagas 
para a cidade de Rondonópolis e de Sinop.

Essa é uma luta antiga da população do Estado. 
Por exemplo, na cidade de Sinop, o Deputado Federal 
Nilson Leitão, do PSDB de Mato Grosso, de muito vem 
lutando por essa faculdade de medicina lá em Sinop. 
A sociedade sinopense – eu sou cidadão honorário 
de Sinop – deseja essa faculdade. Em Rondonópolis 
poderíamos citar o José Medeiros, suplente de Sena-
dor, que, de há muito, também, vem lutando por este 
curso de Medicina. Esta não é uma luta de apenas um 
parlamentar; esta é uma luta da bancada do Estado do 
Mato Grosso, da sociedade mato-grossense. 

Eu sou Senador há um ano e quatro meses. Se eu 
fosse egoísta e mentiroso, diria aqui que eu fui aquele 
pai desta criança, porque, quando a criança é boni-
ta, temos muitos pais, mas, quando a criança é feia, 
você não encontra um pai para ela. Muito bem. Eu fiz 
algumas gestões, mas tenho a convicção, a certeza 
da verdade que muitos parlamentares que por aqui 
passaram lutaram por esse curso de Medicina nes-
ses dois Municípios. Nós temos que falar a verdade: 
foram outros parlamentares, grandes parlamentares 
por aqui passaram, os coordenadores da bancada 
do nosso Estado. Queremos parabenizar o Ministério 
da Educação e parabenizar a reitora da Universidade 
Federal do Estado do Mato Grosso por essa vitória.
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Muito obrigado, Srª Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS) 

– Cumprimento o Senador Pedro Taques. Eu queria ser 
a terceira a assinar, mas o Senador Benedito de Lira 
chegou na minha frente. Então eu quero ser a quarta 
a afirmar a emenda constitucional.

Como oradora inscrita, pela liderança do PSDB, 
Senadora Lúcia Vânia.

O próximo orador inscrito é o Senador Benedito 
de Lira.

A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Pela 
Liderança. Sem revisão da oradora.) – Srª Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, como todos nós sabemos, o 
Brasil sediará, neste mês de junho, a Conferência da 
Organização das Nações Unidas (ONU) sobre Desen-
volvimento Sustentável, conhecida mundialmente como 
Rio+20. Assim denominada porque o evento aconte-
cerá no Rio de Janeiro, vinte anos depois da ECO-92 
também realizada naquela cidade.

Do evento anterior, resultaram documentos ex-
tremamente importantes como a Agenda 21, a Carta 
da Terra e as Convenções do Clima e da Diversidade 
Biológica. Na conferência de 2012, estarão líderes de 
193 países que fazem parte da ONU, além de repre-
sentantes de vários setores da organização e, ainda, 
representantes de entidades de todo o mundo preo-
cupadas com o meio ambiente.

Os temas estratégicos na agenda da Conferência 
Rio +20 serão a Biodiversidade, as Mudanças Climá-
ticas e o Crescimento Verde.

Vê-se que são temas que dizem respeito a todos 
os cidadãos, em todas as nações. Tudo porque as dis-
cussões que serão travadas dizem respeito à produção 
de alimentos e têm correlação com o problema da sus-
tentabilidade do Planeta em termos de biodiversidade, 
ecossistema, qualidade de vida, direitos económicos 
e pessoais, além da crença na natureza como patri-
mónio da humanidade.

São assuntos que, por sua natureza política e 
social, cabe ao Congresso Nacional, em virtude da ne-
cessidade do estabelecimento de instrumentos adap-
tados à realidade do nosso tempo, tal como aconteceu 
recentemente com a discussão do Código Florestal.

Na Constituição Federal, o meio ambiente é foca-
lizado no Capítulo VI do Titulo VIII (Da Ordem Social), 
de forma bastante enfática.

O artigo 5º, ao decretar o direito à vida como va-
lor fundamental, certamente o faz fazendo entender o 
direito à vida em ambiente ecologicamente equilibrado.

Por isso, entendo que a posição do Brasil na ques-
tão da mudança global do clima deve ser a de defesa 
do interesse nacional, em quatro vertentes principais:

A afirmação do direito ao desenvolvimento como 
um componente fundamental da ordem mundial;

A promoção de uma visão de desenvolvimento 
associada à sustentabilidade ambiental;

A busca de uma posição de liderança no mundo 
na defesa do meio ambiente;

E a limitação ao uso das florestas como objeto 
de regulação internacional.

Do ponto de vista da academia, a Universidade 
de São Paulo (USP) criou um sítio com o tema “Contri-
buições da USP à Conferência das Nações Unidas”. O 
sítio reúne dissertações de Mestrado e Teses de Dou-
torado, defendidas no período de 1992 a 2011, com os 
assuntos que serão discutidos na Rio +20.

E, coroando as preocupações científicas, a pró-
xima Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência (SBPC), que ocorrerá um mês 
após a Rio+20, no Maranhão, terá um tema geral que 
tangencia as preocupações da Conferência das Na-
ções Unidas: “Ciência, Cultura e Saberes Tradicionais 
para Enfrentar a Pobreza”.

Chamo, pois, a atenção para que estejamos 
atentos às discussões da Rio+20. Os assuntos dizem 
respeito à vida de todos os brasileiros e ao futuro da 
humanidade.

No meu Estado ocorreu, recentemente, um sim-
pósio intitulado “Goiás Rumo à Rio+20”. O coordenador 
do evento, o jornalista Washington Novaes, um espe-
cialista em meio ambiente, destaca que a discussão 
sobre a economia verde “trata de valorar os recursos 
naturais... e incorporá-los aos índices que medem o 
desenvolvimento, para que as medições deixem de ser 
meramente econômicas”.

Novaes diz, ainda, que uma das expectativas é 
que a Conferência da ONU contribua, efetivamente, 
para tirar da pobreza um bilhão de pessoas que hoje 
passam fome.

Já chamei a atenção em outra oportunidade para 
o fato de o mundo estar consumindo de 25% a 30% 
de recursos a mais do que o que pode repor. E, mais 
grave, reforça Novaes em entrevista, já perdemos pelo 
menos 25% da biodiversidade, “de onde virão novos 
alimentos, novos medicamentos, novos materiais para 
substituir os que se esgotam”.

O Brasil, por sua biodiversidade, coloca-se na 
vanguarda dessa discussão e não pode fugir a essa 
responsabilidade.

Desejo, pois, que a Rio+20 seja um momento de 
reflexão importante para um novo tempo em nosso País. 

Muito obrigada, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Cumprimento a Senadora Lúcia Vânia.
Orador inscrito, Senador Benedito de Lira.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Antes da chegada do Senador, vou aproveitar 
para colocar em votação o Requerimento 527, de 
2012, do Senador Luiz Henrique, que requer licença 
para ausentar-se dos trabalhos da Casa, para parti-
cipar, como integrante da Comissão Externa para re-
presentar o Senado na Conferência da ONU Rio+20, 
da solenidade de abertura do Encontro da Indústria 
para a Sustentabilidade, no dia 14 de junho de 2012, 
na cidade do Rio de Janeiro.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS) 

– Em votação o Requerimento 528, de 2012, do Sena-
dor Sérgio Souza, que requer licença para ausentar-se 
dos trabalhos da Casa, para participar, como integrante 
da Comissão Externa para representar o Senado na 
Conferência da ONU Rio+20, no período de 18 a 22 
de junho de 2012, na cidade do Rio de Janeiro.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Em votação o Requerimento 533, de 2012, do 
Senador Cássio Cunha Lima, que requer licença para 
ausentar-se dos trabalhos da Casa, para participar, 
como integrante da Comissão Externa para representar 
o Senado na Conferência da ONU Rio+20, no período 
de 18 a 22 de junho de 2012, no Rio de Janeiro.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Com a palavra o Senador Benedito de Lira.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, na tarde de 
hoje, tenho dois ou três assuntos para tratar nesta Casa, 
para conhecimento da sociedade brasileira.

Em primeiro lugar, queria cumprimentar o Ministro 
Aloizio Mercadante, da Educação, e o Ministro Padilha, 
da Saúde, ambos interessados e fazendo uma parce-
ria entre os dois Ministérios, de forma tal que estamos 
vendo abertura para fazer com que, neste País, parti-
cularmente as regiões mais carentes, ou seja, regiões 
Norte e Nordeste, possam ter aumento do número de 
médicos num futuro bem próximo, com a abertura de 
mais de 2.500 vagas de médicos, publicada hoje, em 
portaria no Ministério da Saúde.

Há alguns meses, em visita que fizemos ao Minis-
tro Padilha e posteriormente ao Ministro Mercadante, 
tratamos desse assunto, nobre Senador José Pimen-

tel, porque entendemos que era da maior importância, 
particularmente para o Nordeste brasileiro.

Vou citar como exemplo o meu querido Estado 
de Alagoas. O Estado de Alagoas, nobre Senador Pi-
mentel, há mais de 30 anos, tem apenas 120 vagas 
para estudantes que desejam se formar em Medicina. 
Há uma carência terrível. Além do mais, o número de 
médicos para o interior do Estado é praticamente ine-
xistente, e carecemos disso. Ao estarmos com esses 
dois Ministros, recebemos, naquela oportunidade, a 
expectativa de que o Ministério da Saúde e o Ministé-
rio da Educação seriam responsáveis por aumentar o 
número de vagas para o curso de Medicina. 

A Universidade Federal de Alagoas, há mais de 30 
anos, tem apenas 80 vagas, e a Universidade Estadual, 
antiga Escola de Ciências Médicas, apenas 50 vagas.

Então, Sr. Presidente, com essa perspectiva, 
espero que o Estado de Alagoas possa receber o nú-
mero de 200 a 300 vagas, porque essa é a carência 
que precisamos.

Vou dar outro exemplo que é muito triste para o 
meu Estado.

Ao terminar o vestibular e anunciar o nome dos 
aprovados, constatou-se que apenas cinco alagoanos 
passaram no vestibular de Medicina da Universidade 
Federal de Alagoas; os demais aprovados foram para 
lá de outros Estados. Esses alunos cursam Medici-
na em Alagoas, na universidade federal, depois de 
formados retornam aos seus Estados de origem e lá 
vão prestar seus serviços, e nós continuamos sem ter 
absolutamente a menor perspectiva de continuar tra-
tando dos doentes, que precisam da atividade médica 
para sobreviverem.

Pois bem, lá existe uma fundação, que tive o pri-
vilégio, a honra e a alegria de ajudar a construir, isso 
há 35 anos, quando era vereador, na minha cidade, 
Maceió. Eu então participava de uma sessão da Câ-
mara de Vereadores e, naquela oportunidade, apreci-
ávamos projeto de lei criando a Fundação Educacional 
Jayme de Altavila. Essa fundação hoje é detentora de 
um potencial considerável de estudantes, com mais de 
quinze mil alunos, com 32 a 35 cursos dos mais diver-
sos. E ela se preparou para receber também o curso 
de Medicina. Está tramitando no Ministério da Educa-
ção o processo que criará a Faculdade de Medicina 
do Centro de Estudos Superiores de Maceió. Ontem 
estive com a técnica que está dando assessoramento 
a esse processo, lá com o Ministro Mercadante. Logi-
camente que, em outras oportunidades, companhei-
ros da Bancada de Alagoas também estiveram com o 
Ministro da Saúde e com o Ministro Mercadante. Nós 
estamos precisando consideravelmente dessa ação 
determinada do Ministério da Saúde e do Ministério 
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da Educação para que possamos ter mais vagas para 
estudantes de Medicina no meu Estado.

Hoje tive uma alegria muito grande, Senador Pi-
mentel. A cidade de Arapiraca, onde há um campus da 
universidade... E agradecemos isso ao ex-Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, que determinou ao Ministério 
da Educação que aumentasse os campi universitários 
para interiorizar a universidade para os Estados brasi-
leiros. O meu Estado ganhou quatro a cinco campi uni-
versitários, entre eles um na cidade de Arapiraca, onde 
hoje mais de cinco mil jovens estudam, naquele que é 
o segundo Município mais importante do meu Estado.

Pois bem, já foi autorizada a criação da faculda-
de de Medicina, com cem vagas, se não me falha a 
memória, em Arapiraca, para atender à demanda dos 
estudantes que desejam fazer Medicina no interior de 
Alagoas. E brevemente, pelo que me disse ontem o 
Ministro Mercadante, sem dúvida nenhuma, nós tere-
mos mais cem a duzentas vagas na capital do Estado 
de Alagoas: uma no Centro de Estudos Superiores 
de Maceió, e a outra, provavelmente, para reforçar a 
universidade federal.

Por isso, eu queria aqui agradecer aos Ministros 
das duas pastas – Saúde e Educação – pelas atitudes, 
pela determinação de assim procederem para minimi-
zar essa dificuldade, atendendo, logicamente, a uma 
ação do Governo da Presidenta Dilma.

Eu ouço, com muita alegria e satisfação, o emi-
nente Senador José Pimentel, do glorioso Estado nor-
destino do Ceará.

O Sr. José Pimentel (Bloco/PT – CE) – Senador 
Benedito de Lira, eu quero parabenizar V. Exª pelo tema 
que traz para o debate, que é exatamente a necessi-
dade da formação de mais profissionais no setor da 
saúde, em especial em Medicina, para atenderem as 
32 mil equipes de saúde da família que estão estru-
turadas neste País, mas que parte delas não conse-
guimos colocar em funcionamento, porque faltam os 
profissionais do setor de saúde, como médicos, enfer-
meiros, odontólogos e tantos outros. E, com esse olhar, 
o Presidente Lula, como muito bem V. Exª aqui registra, 
resolveu instalar inicialmente mais 83 campi avança-
dos nas nossas universidades federais, no interior do 
Brasil, por ter uma leitura de que os nossos cursos de 
Medicina funcionavam basicamente nas capitais. Esse 
garoto, essa menina, esse menino que saía do inte-
rior de cada Estado para a capital – e esse curso leva 
em média seis anos, entre o período normal e mais o 
de residência – constituía família e depois não volta-
va mais para o interior do Brasil. E essa preocupação 
de levar a universidade federal para o interior, com 
professores concursados, qualificados, é exatamente 
no sentido de formar, cada vez mais, mão de obra e, 

com isso, ter profissionais competentes. Este Senado 
Federal, no mês passado, aprovou um projeto de lei, 
autorizando a contratação de mais 77 mil servidores 
para as universidades e as escolas técnicas do Brasil. 
E, dessas 77 mil vagas, mais da metade são destina-
das a professores das universidades e professores 
dos institutos federais de tecnologia. Não podemos 
esquecer também que, de 1988 para cá, o Brasil criou 
14 universidades públicas federais e gratuitas, todas 
elas de 2003 para cá. E, dessas 14 universidades, o 
nosso Estado, o Estado do Ceará, que tinha apenas 
uma universidade federal muito importante – e devo 
a ela o meu curso de Direito –, temos hoje duas ou-
tras: uma em Redenção, voltada para qualificar e, ao 
mesmo tempo, formar mão de obra de nossos irmãos 
africanos como forma de integrar as nossas culturas, 
a nossa economia e de compensar aquele povo pelo 
período de escravidão que vivemos no Brasil; a outra é 
no Cariri, muito próxima à cidade de Juazeiro do Norte, 
a terra do Padre Cícero. Muitos alagoanos vão para lá 
fazer a sua fé, professar a sua religião. Portanto, Se-
nador Benedito de Lira, quero parabenizá-lo pelo seu 
pronunciamento e dizer que um país rico é também 
um país universitário.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – 
Muito obrigado, Senador Pimentel. Fico muito feliz por 
esse aparte que V. Exª fez a esta nossa manifestação.

Quero dizer aos Srs. Senadores que é uma ação 
da maior relevância para atender os jovens estudantes 
que desejam fazer um curso de Medicina, uma espe-
cialidade, como disse o Senador Pimentel. O jovem do 
interior, de cada Estado brasileiro, de cada cidade do 
Brasil, nobre Presidente Ana Amélia, muitas e muitas 
vezes não tem como se deslocar para as capitais dos 
Estados para fazer o seu curso de Medicina, para o 
qual tem vocação, até pelas condições precárias da 
família, pelas dificuldades financeiras de manter um 
filho na universidade, na capital do Estado. Na sua 
região, isso realmente beneficiou e melhorou muito 
a frequência desses jovens nos cursos que desejam, 
como Medicina e outros cursos universitários, de nível 
superior, melhor dizendo, no interior de cada Estado.

Srª Presidente, feito esse registro, desejo agora 
fazer um outro que reputo da maior importância para 
o meu Estado de Alagoas.

O Estado de Alagoas, nobre Presidente Ana Amé-
lia – não acredito que seja –, segundo as estatísticas 
têm demonstrado e a imprensa tem divulgado, é o Es-
tado mais violento do Brasil, por conta, exatamente, 
das dificuldades que tem tido o Governo do Estado de 
fazer com que a segurança pública possa atender as 
necessidades da sua população. Recentemente, as 
coisas se agravaram porque lá virou moda as pessoas 
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roubarem, tomarem relógios, bicicletas, e, ao mesmo 
tempo, assassinarem. Recentemente, houve um crime 
que gerou uma convulsão social. Aqui viemos para 
pedir socorro à Presidenta Dilma. Sua Excelência já 
tinha conhecimento dessa dificuldade por que passa 
o meu Estado.

E, na semana próxima passada, o Governador 
Teotônio Vilela, com a sua equipe de segurança pública, 
estivemos com a Ministra Gleisi e o Ministro Eduardo, 
do Ministério da Justiça. E a Presidenta determinou aos 
dois Ministros, o da Justiça e a Ministra do Gabinete 
Civil, que adotassem todas as providências necessá-
rias a fim de que pudesse montar uma equipe tarefa 
para cuidar exatamente da organização da segurança 
pública do Estado de Alagoas. E o Ministro da Justiça 
com a Ministra Gleisi foram muito receptivos com a 
determinação da Presidenta. E temos informações de 
que, nesses próximos quinze dias, deverá chegar essa 
equipe do Ministério da Justiça, com todo o aparato de 
polícia, com o armamento, enfim, com as condições 
necessárias para que seja feita em Alagoas a mesma 
operação que foi feita no Rio de Janeiro, para, então, 
ver se há um freio na segurança daquele Estado, para 
fazer com que a baderna deixe de acontecer ali, e a 
população possa viver com tranquilidade.

Hoje, lamentavelmente, nobre Senadora, há um 
receio das pessoas em saírem de casa, porque, a 
qualquer momento, serão abordadas por pessoas que 
não só vivem do crack... Dessa forma é preciso uma 
ação coercitiva com relação a traficantes, independen-
temente de onde eles vêm ou de onde eles sejam, de 
fora ou daqui. É preciso tratar o traficante com muita 
energia, não deixá-lo fora da prisão, porque este País 
está ficando praticamente medroso, assustado com 
esse tipo de ação que é praticada por eles. Eles têm 
todos os métodos. Infelizmente, hoje nós temos uma lei 
que proíbe andar armado, para o cidadão ou a cidadã, 
que não pode portar uma arma. À proporção que, por 
uma necessidade qualquer, porta uma arma, é preso 
em flagrante, infelizmente. O traficante, os bandidos, 
esses podem andar armados, ou andam armados e 
têm armas, fazem o contrabando da arma. Então, é 
preciso que haja também uma ação coercitiva das 
autoridades e da segurança pública deste País, para 
termos tranquilidade de viver e trabalhar.

E eu queria, nesta oportunidade, agradecer à 
Presidenta, porque, quando a gente precisa, pede. 
E chega a hora de pedir, e agora chegou a hora de 
agradecer. Quero agradecer à Presidenta Dilma pela 
determinação de mandar fazer essa ação em Alagoas, 
para dar tranquilidade à população do meu Estado. E 
agradecer à Ministra Gleisi, que tem sido receptiva a 

todas as reivindicações de Alagoas, bem como o Mi-
nistro Eduardo Cardozo.

Por isso, Srª Presidenta, eu quero fazer um re-
gistro exatamente dessas ações que estão sendo de-
senvolvidas no meu Estado de Alagoas, que é um dos 
melhores pedaços de terra do Nordeste!

Nobre Senador Pimentel, V. Exª é de um Estado 
rico e importante, um Estado rico, mas também encra-
vado em uma região difícil, que é o Nordeste brasileiro. 
Mas V. Exª está com muitos quilômetros à frente do 
meu Estado. Mas nós vamos, se Deus quiser, traba-
lhar para que Alagoas possa realmente se desincumbir 
desse papel relevante de ser o melhor pedaço de terra 
do Nordeste. É onde há uma das mais lindas praias 
do Brasil. E Alagoas precisa realmente dessas ações 
para que possa continuar prosperando. 

O Governador Teotônio Vilela tem feito um bom 
trabalho no desenvolvimento de Alagoas, fazendo com 
que Alagoas saia da situação de miserabilidade, orga-
nizando o Estado, pagando as contas. Agora, infeliz-
mente, nós temos uma coisa que é terrível, que são 
exatamente os juros da dívida que pagamos. Como é 
que pode um Estado como o meu, o Estado de Alagoas, 
um Estado pequeno, o penúltimo da Federação, todos 
os meses receber uma “sangria” de R$50 milhões, para 
pagar os juros da dívida?

É preciso, Senador Pimentel, Srªs e Srs. Sena-
dores, que nós, aqui no Senado Federal, através de 
uma ação conjunta dos Senadores, particularmente 
do Nordeste, sensibilizemos a área econômica do 
Governo para que mude esse indexador da dívida dos 
Estados brasileiros; se não, nós não vamos chegar a 
lugar nenhum.

Então, Sr. Senador Pimentel, tenho contado com 
a contribuição, com a colaboração e com a participa-
ção de V. Exª lá – como da Senadora Ana Amélia, que 
não é do Nordeste, mas tem sensibilidade para ver as 
coisas do Nordeste – na Comissão Desenvolvimento 
Regional e Turismo, nas ações que são desenvolvidas 
por aquela Comissão, para exatamente atender as rei-
vindicações das regiões mais sofridas do nosso País, 
como seja a região nordestina. 

Minha querida Presidenta, muito obrigado pela 
tolerância. E quero cumprimentá-la por ser uma das 
mais importantes Senadoras da República nesta Casa 
e, ao mesmo tempo, por ser aliada não só do meu par-
tido, mas uma aliada nas ações de desenvolvimento 
de Alagoas, do Brasil e, particularmente, da minha 
região Nordeste.

Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Cumprimento o Senador Benedito de Lira. 
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O Regimento determina que seja um orador ins-
crito e um pela liderança. 

O Senador Randolfe Rodrigues estava inscrito 
pela Liderança, mas, como aguardou a tarde toda e 
vendo V. Exª esperando para falar, Senador Pimentel, 
ele, então, abriu mão e concedeu a palavra a V. Exª.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidenta desta sessão, Senadora Ana Amélia, Srs. 
Senadores, quero agradecer o empenho das várias 
lideranças, dos nossos pares, dos nossos Senadores 
e das nossas Senadoras que, ontem, permitiram a 
aprovação da atualização da lei que trata da lavagem 
de dinheiro, ou seja, da lei que combate o crime orga-
nizado e, principalmente, modifica uma legislação de 
1998. Na época, era uma legislação muito atualizada, 
mas hoje não dá conta do grave problema das organi-
zações criminosas e do crime organizado neste País. 

Exatamente por isso, aquela votação histórica, 
que, por unanimidade, permitiu aprovar o Projeto de Lei 
do Senado nº 209, de 2003, que estava há nove anos 
tramitando no Congresso Nacional, vem ao encontro 
dos interesses da sociedade brasileira. 

Essa nova legislação, certamente, atende aos 
anseios da sociedade brasileira que tem clareza da 
necessidade do combate permanente à corrupção e 
ao crime organizado de qualquer espécie.

Eu acredito que a aprovação dessa nova legis-
lação é o primeiro resultado concreto da CPMI que 
investiga as ações criminosas do contraventor Carlos 
Cachoeira.

A proposta vinha sendo debatida desde 2003 e 
foi o ambiente político gerado pela CPMI que fez com 
que o País conquistasse essa vitória.

O texto que nós aprovamos aqui permitirá ações 
mais contundentes no combate às organizações crimi-
nosas, que atuam com ramificações nos três Poderes 
da República.

No nosso entendimento, a lei também vai forta-
lecer o Judiciário brasileiro, uma vez que possibilita 
ações efetivas e concretas antes que os processos por 
lavagem de dinheiro transitem em julgado.

A título de exemplo, em 2010, nós tivemos 416 
decisões judiciais definitivas para crimes de corrupção 
e 547 para crimes de lavagem de dinheiro. Por isso, 
acredito que o projeto que aprovamos vai permitir mais 
celeridade no julgamento de novas ações. Temos acima 
de cinco mil processos de corrupção e de lavagem de 
dinheiro em tramitação no Poder Judiciário brasileiro.

Eu gostaria, também, de destacar alguns pontos 
desse aprimoramento que foram debatidos ao longo 
dos últimos anos no Congresso Nacional.

Um dos pontos importantes que aprovamos no 
dia de ontem é a alienação antecipada de bens, per-
mitindo o leilão antes do fim do processo, caso esses 
mesmos bens apresentem risco de deterioração ou 
sejam de difícil manutenção.

Segundo levantamento de um grande jornal bra-
sileiro, citado pelo Senador Valadares na sessão de 
ontem, nós tivemos, em 2011, algo em torno de R$ 
2,4 bilhões em bens arrestados ou retidos pela Justiça. 
Entre esses bens estão 68 aeronaves, 1.300 embar-
cações, mais de 36 mil carros e 2.200 propriedades 
urbanas e rurais que estão apodrecendo sob a guarda 
pública e, por consequência, sendo desvalorizados.

Com a nova legislação, esses bens podem ser 
alienados e leiloados antes do julgamento final. O di-
nheiro obtido com essa venda será depositado em con-
ta bancária vinculada ao processo, para que, em caso 
de condenação do proprietário dos bens, os recursos 
arrecadados sejam repassados para o Governo e apli-
cados em ações de prevenção e combate à lavagem 
de dinheiro. Em caso de absolvição do acusado, ele 
receberá os valores dos bens de volta sem a desvalo-
rização característica de um longo processo judicial.

Destaco ainda o importante aumento do valor má-
ximo da multa pecuniária. O texto aprovado aumenta 
o valor da multa administrativa aplicada pelo descum-
primento das obrigações decorrentes do sistema de 
controle administrativo, que hoje é de apenas R$ 200 
mil, para R$ 20 milhões.

Na legislação vigente, o crime de lavagem de 
dinheiro só se caracteriza quando os bens, direitos e 
valores forem provenientes de crimes como tráfico de 
entorpecentes, tráfico de armas, sequestro, terrorismo, 
crimes contra a administração pública, entre outros. Ou 
seja, a lei delimita algumas origens ilícitas para que 
se prossiga com uma ação penal em casos de oculta-
ção ou dissimulação dos ganhos obtidos ilegalmente.

Com a nova legislação, fica em aberto o rol de 
infrações que deram origem ao dinheiro objeto da la-
vagem. Assim, todo o dinheiro sujo, objeto de lavagem, 
proveniente de qualquer conduta infracional, criminosa 
ou contravencional, será atingido pela nova lei. Com 
isso, nossa legislação se iguala à de países como Es-
tados Unidos, México, Suíça, França, Itália e aqueles 
que têm a melhor legislação de combate aos crimes 
organizados e à lavagem de dinheiro.

Outro ponto importante diz respeito à delação 
premiada. O projeto aprimora a possibilidade de dela-
ção premiada, determinando que esse recurso possa 
acontecer a qualquer tempo; ou seja, o juiz, mesmo 
depois do término do processo penal, poderá deixar 
de aplicar a pena ou substituí-la por pena restritiva 
quando o criminoso colaborar com a Justiça.
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O projeto também garante a possibilidade de a 
Justiça acolher denúncia de lavagem de dinheiro so-
mente com os indícios do crime de origem, ainda que 
o crime originário já tenha prescrito ou que não seja 
mais possível punir o criminoso. É o caso de tráfico 
de drogas, desvio de recurso público ou contrabando, 
por exemplo.

Outro ponto relevante no projeto está no fato de 
garantir a possibilidade de apreensão dos bens em 
poder dos chamados “laranjas” ou “testas de ferro”, 
que ‘emprestam’ ou ‘alugam’ seus nomes para os ver-
dadeiros donos dos valores. Atualmente, a lei prevê a 
apreensão apenas para os bens ou valores que esti-
verem em nome do acusado da lavagem de dinheiro.

Também é importante destacar que a proposta 
estende aos Estados e ao Distrito Federal o direito de 
receber bens que forem objeto de perda em razão de 
condenação penal. O projeto prevê que valores arreca-
dados nos leilões desses bens se destinem a uma con-
ta vinculada. No caso de absolvição retornariam para 
os réus e em caso de condenação iriam para o Erário.

Sr. Presidente, também gostaria de destacar pon-
tos do PLS 209/2003 que ajudam no fortalecimento de 
nossas instituições no combate ao crime organizado.

O texto propõe mecanismos para tornar mais cé-
lere o processo judicial e a consequente punição dos 
culpados. O julgamento do réu, por exemplo, poderá 
passar a ser feito à revelia.

A nova lei também confere ao Ministério Público 
e a autoridade policial acesso, exclusivamente, aos da-
dos cadastrais do investigado que informam qualifica-
ção pessoal, filiação e endereço, independentemente 
de autorização judicial. Fica resguardada, porém, a 
cláusula constitucional que garante a inviolabilidade 
do conteúdo da correspondência, das comunicações 
telegráficas, telefónicas e de dados.

Também foi ampliada a lista de instituições que 
ficam obrigadas a identificar clientes e a informar às 
autoridades sobre operações suspeitas, colaborando 
com o sistema de prevenção à lavagem de dinheiro.

Além disso, teremos a inserção de servidor efetivo 
do Ministério da Justiça e do Ministério da Previdência 
Social como membros do Conselho de Controle da 
Atividade Financeira, o nosso Coaf.

Aqui, Srª Presidente, quero registrar que a nos-
sa Previdência Social até há pouco tempo era objeto 
permanente das páginas policiais em face das várias 
fraudes que ali existiam. Quando fui Ministro da Pre-
vidência Social montamos um conjunto de controles e 
de salas de situação para nos anteciparmos aos vários 
indícios de fraude à previdência pública brasileira. Esse 
instrumento está permitindo que aquele órgão público 

se antecipe nas várias práticas que até então faziam 
parte da vida da Previdência Social.

A Lei 9.613/98 introduziu na legislação brasilei-
ra uma série de iniciativas no combate à lavagem de 
dinheiro. Uma das mais importantes foi a criação do 
Coaf, que tem a missão de prevenir a utilização dos 
setores econômicos para a lavagem de dinheiro e fi-
nanciamento do terrorismo, promovendo a coopera-
ção e o intercâmbio de informações entre os setores 
público e privado.

Se nós fizermos uma avaliação da atuação do 
Coaf nos últimos dez anos, nós vamos ver que efe-
tivamente ele tem tido um papel muito importante no 
combate a esses crimes organizados. 

O avanço mais significativo no sistema legal brasi-
leiro depois disso foi a aprovação da Lei Complementar 
105, de 20 de janeiro de 2001, que ampliou o acesso 
do Coaf a informações bancárias. Também quero cha-
mar atenção para a Lei 10.701, de 2003, que incluiu o 
financiamento ao terrorismo como crime antecedente à 
lavagem de dinheiro, proporcionou mais autoridade ao 
Coaf para obter informações de comunicantes e criou 
um registro nacional de contas bancárias.

Além do Coaf, outros órgãos, como a Polícia 
Federal, a Receita Federal, a Controladoria-Geral da 
União e o Ministério Público, têm se engajado de forma 
sistemática e progressiva no combate à lavagem de 
dinheiro. Essas autoridades têm ampliado suas capa-
cidades de atuação, com investimentos em infraestru-
tura, servidores e na cooperação com outros órgãos.

Com a aprovação da lei de lavagem de dinheiro, o 
Congresso Nacional cumpre com seu papel legislativo 
e ajuda o Brasil a apresentar uma série de avanços, 
já adotados por outros países, que devem dar mais 
agilidade e eficácia ao combate a esse tipo de delito, 
ou seja, a lavagem de dinheiro..

O Brasil entra agora em uma nova fase que é a 
de tentar alcançar o sonegador de tributos, para que 
ele pague suas obrigações, e o corruptor, cuja atuação 
é também muito grave.

Sabemos que o crime mais hediondo nos países 
democráticos é o da sonegação de tributos, que tira re-
cursos da saúde, da educação, da segurança pública, 
afetando principalmente os mais pobres, pois são eles 
que mais dependem dos serviços públicos. 

Lamentavelmente, aquele que sonega é visto por 
muitos como um “bom planejador” e não como uma 
pessoa que deve ser alcançada pela nossa legislação. 
Mas, felizmente, isso vem mudando e a prova está no 
grande número de projetos de combate à corrupção 
que estão tramitando no Parlamento brasileiro.

Eu gostaria de lembrar, por exemplo, do Projeto de 
Lei n° 6.616, de 2009, de iniciativa do Presidente Luiz 
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Inácio Lula da Silva, que tem como finalidade equiparar 
os crimes do corruptor ao crime do corrupto, porque 
só existe corrupto porque antes teve um corruptor que 
praticou aquele evento.

Por isso, esse Projeto de Lei, que se encontra 
na Câmara Federal, nós esperamos que nossos pares 
Deputados e Deputadas e a Mesa Diretora da Câmara 
agilize sua votação para que nós possamos ter mais 
um instrumento de combate à corrupção no Brasil, 
equiparando o corruptor ao crime do corrupto.

Que a aprovação do Projeto de Lei nº 209 nos 
motive a analisar e aprovar outras matérias que aju-
dem e fortaleçam o Brasil no combate à corrupção e 
ao crime organizado.

Srª Presidenta, era isto que eu tinha a registrar.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Cumprimento o Senador José Pimentel.
Por permuta com o Senador Randolfe Rodrigues, 

Senador Valdir Raupp, como orador inscrito.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Srª Presidente, Senadora Ana Amélia, do querido Rio 
Grande do Sul, quero, inicialmente, agradecer ao Líder, 
Senador Randolfe Rodrigues, que permutou comigo, 
até porque eu tenho uma audiência, daqui a pouco, 
no Ministério de Minas e Energia.

Eu até ia subir à tribuna, Srª Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, para falar sobre uma matéria que li no 
jornal O Globo e no Valor Econômico, que traz o título 
de “Investimento em marcha lenta”. Eu tenho alertado 
o Governo Federal, desde o ano passado, final do ano 
passado, para o fato de que os investimentos em infra-
estrutura estão travados. E agora vem a constatação 
de que apenas 14% do Orçamento de 2012 deste ano 
foram investidos até agora e já se passou metade do 
ano. Então, tudo indica que dificilmente chegaremos 
a 50% dos investimentos previstos no Orçamento da 
União, aprovados pelo Congresso Nacional, neste 
ano de 2012.

Mas vou deixar para fazer esse pronunciamento 
na semana que vem.

Eu vou falar sobre transposição. Não é a transpo-
sição do rio São Francisco, que acho muito importan-
te para o País e, principalmente, para os Estados do 
Nordeste. É a transposição dos servidores do Estado 
de Rondônia, de que já venho falando há alguns anos, 
desde quando a Senadora Fátima Cleide, autora do 
projeto... Também fui subscritor desse projeto, dessa 
PEC, que depois foi transformada em medida provisó-
ria, porque conseguimos, no acordo com a Liderança 
do Governo, colocá-la numa medida provisória aqui, 
no Senado Federal, depois que já havia sido aprovada 

na Câmara, no Senado. Este foi o caminho mais curto 
que encontrei naquele momento: inserir o texto dessa 
PEC numa medida provisória, relatada pelo Líder do 
Governo na época, o Senador Romero Jucá.

Mas essa, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
é uma dívida que a União tem com Rondônia há 23 
anos, porque, há 23 anos, na Constituinte de 1988, as 
Bancadas do Amapá e de Roraima conseguiram co-
locar, na Constituinte, a transposição dos seus servi-
dores, um direito constitucional, porque a Constituição 
diz que, por dez anos, a União teria que tutelar, teria 
que subsidiar os seus territórios. Logo, todos os ser-
vidores que ingressaram durante esses dez anos te-
riam que ser servidores da União. E Rondônia não teve 
esse tratamento. E aprovamos, já há uns quatro anos, 
aqui, no Congresso, essa matéria. O Lula sancionou.

A Presidente Dilma esteve em Rondônia há qua-
se um ano. Em julho agora, vai fazer um ano que a 
Presidente esteve em Rondônia. Eu acredito que ela 
não tenha ido lá para enganar o povo de Rondônia e, 
muito menos, a bancada federal, os servidores que 
estão esperando por isso. Alguns já morreram. De 23 
anos para cá, muitos já morreram. De cinco anos para 
cá, quando começamos a trabalhar esse projeto aqui, 
outros também já morreram, já faleceram, esperando 
esse benefício e não o alcançaram. A Presidente da 
República, Dilma Rousseff, uma pessoa séria, assim 
como o é o ex-Presidente Lula, que sancionou essa 
matéria, foi lá, na presença de mais de dez mil servi-
dores de Rondônia, de todas as autoridades, do Go-
vernador, da bancada federal, assinar o decreto de 
regulamentação dessa matéria, porque o Dr. Duvanier, 
que já faleceu também, infelizmente, por falta de assis-
tência médica... Agora, foi aprovado aqui um projeto, 
pelo qual não se pode mais exigir...

Fato semelhante aconteceu com um parente meu 
aqui em Brasília. Uma sobrinha que estava gestante 
não foi atendida porque não tinha, na época... Nem o 
cartão de crédito servia, porque os médicos tinham 
que receber em dinheiro. Agora, não. Vão ser obriga-
dos a atender. Então, o Dr. Duvanier faleceu não por 
negligência médica, mas talvez das instituições, dos 
hospitais que não o receberam. Três hospitais não re-
ceberam o Dr. Duvanier numa madrugada.

Estava tudo certo com o Dr. Duvanier. Ele não 
tinha mais dúvida. Já havia montado a comissão inter-
ministerial, intersindical para recepcionar esses servido-
res. Estava aguardando apenas a instrução normativa 
do Ministério do Planejamento, que também já havia 
sido minutada pelo Dr. Duvanier, Secretário Nacional 
de Recursos Humanos, e pela sua equipe.

Agora, para nossa tristeza e surpresa, esse ne-
gócio não sai. Virou um jogo de empurra. Peço aqui 
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desculpas à Ministra do Planejamento, ao Ministro da 
Fazenda e às suas equipes, e ao Ministro Luís Ada-
ms, Advogado-Geral da União, porque virou um jogo 
de empurra. Eu não sei de quem é a culpa mais: se é 
da AGU, se é do Planejamento ou se é da Fazenda. 
O fato é que a coisa não sai. Emperrou com a buro-
cracia, que, infelizmente, está aumentando no nosso 
País. Acho que o Beltrão tinha que ressuscitar e voltar 
para novamente criar o Ministério da Desburocratiza-
ção, porque a burocracia está presente de uma forma 
insuportável. O fato é que essa coisa não sai. Essa 
bendita instrução normativa não sai; o parecer da AGU 
não sai. Nós estamos há 40 dias municiando a AGU 
e o Ministério do Planejamento dos documentos que 
estão pedindo, mas eles não os analisam.

Os servidores já bloquearam a BR lá em Ron-
dônia, há uns quinze dias, por uma hora. Acho que foi 
um ato sensato. Eles poderiam ter bloqueado por um 
dia, por dois dias, por três dias, por uma semana, mas 
não. Bloquearam a BR em vários pontos do Estado por 
apenas uma hora. Aliás, a BR deveria ser bloqueada 
por outro motivo também: pela quantidade de buracos 
existentes lá. Nós também estamos cobrando uma ação 
há muito tempo desta tribuna. Agora, felizmente, o Dnit 
está licitando, mas, infelizmente, demorou muito, muito, 
muito para fazer o projeto para licitar a restauração da 
BR-364. Agora a obra foi licitada, e espero que, neste 
ano ainda, tenhamos obras em todos os trechos da 
BR, de Vilhena até Porto Velho. Mas o bloqueio da BR 
ocorreu em função de não ter saído esse documento, 
esse parecer, essa instrução normativa. Foi apenas 
por uma hora.

Esse foi um movimento responsável dos sindi-
catos. Há 18 sindicatos envolvidos nessa questão. Eu 
me reuni, na segunda-feira da semana passada, com 
os 18 sindicatos na sede do Sindicato dos Professores 
do Estado de Rondônia para discutir essa situação.

E o que eu quero dizer? Estou alertando, desde 
aquele dia, as autoridades federais para o fato de que 
o próximo ato é vir a Brasília. Já está tudo mobilizado. 
Virão a Brasília. Vão sair no sábado de Porto Velho, 
Rondônia, e virão com vinte ônibus. Repito: vinte ôni-
bus a Brasília. Farão o mesmo que fizeram quando foi 
para aprovar na Câmara dos Deputados. E surtiu efeito, 
porque, de imediato, foi aprovado esse projeto. Então, 
agora eles virão, vinte ônibus de servidores, em torno 
de quinhentos a seiscentos servidores de Rondônia, 
acampar aqui em Brasília, porque não está saindo 
essa questão,e ninguém aguenta mais.

Não se dá mais um passo em Rondônia, em 
qualquer cidade, sem que a pergunta feita por todos 
os que nos abordam – não só a mim, mas a todos da 
Bancada –: transposição, transposição. E eu repito: 

“Olha, nós estamos cuidando disso, isso vai sair”. É 
uma cantiga só: transposição. Vai à rádio: transposição; 
vai à televisão: transposição; encontra alguém de um 
site de notícias: transposição; encontra o público no 
meio da rua, seja ele funcionário ou não: transposição.

Por que o assunto é transposição? Porque isso 
vai dar uma economia ao Estado de R$30 a R$40 mi-
lhões por mês. É uma dívida que a União tem com o 
Estado de Rondônia. Se fôssemos cobrar o retroativo, 
o atrasado desses 23 anos, dariam bilhões, bilhões – 
sei lá, R$20, R$30, R$40 bilhões ou mais. Se fôssemos 
corrigir isso nos 23 anos, essa dívida que a União tem 
com o Estado, dariam bilhões de reais. Não estamos 
cobrando isso. Nós queremos daqui para frente. Não 
precisa ser para este ano. Não tem orçamento para 
este ano? Tudo bem. Vamos colocar no Orçamento do 
ano que vem. Vamos começar a trabalhar em agosto, 
aqui no Congresso, o Orçamento de 2013. Eu tenho 
feito essa proposta aos órgãos federais para colocar-
mos no Orçamento de 2013. 

Vamos esperar mais esse ano. Vai passar mais 
esse ano. No ano passado, a gente falava para os 
servidores que possivelmente entraria em folha já no 
início deste ano. Nada aconteceu. Agora estamos fa-
lando: possivelmente entrará em folha no início do ano 
que vem, mas nem sei se isso vai acontecer, porque 
não está saindo. 

O que eu ouvi hoje, não vou aqui nominar, mas 
ouvi hoje de algumas autoridades do Ministério da Fa-
zenda uma notícia que não é boa. Não é boa. Eu tenho 
falado que está acontecendo uma verdadeira barrigada. 
O que é barrigada? Estão empurrando com a barriga 
de um ano para o outro, de um ano para o outro, de 
um ano para o outro. Não sei até onde a Bancada de 
Rondônia... Os servidores já não estão aguentando 
mais, por isso estão vindo a Brasília. 

Então, eu quero aqui fazer mais esse apelo, esse 
alerta, porque a Bancada de Rondônia – os três Se-
nadores, os oito Deputados Federais –, o Governador 
do Estado e todos os sindicatos e servidores, todos 
estamos indignados com essa situação. Indignados! 
Não sei onde isso vai parar. E o ato mais extremado 
que os sindicatos estão falando...

Eu não tiro a razão, porque é muita espera, é mui-
ta demora, é muita enrolação. Eles estão prometendo 
fechar as usinas, bloquear as duas usinas, o trabalho 
das duas usinas de Rondônia.

Nessa reunião com os 18 sindicatos, eu disse: 
“Olhe, esse é um ato extremado que eu não posso 
apoiar. Infelizmente eu não posso. Como autoridade, 
eu não posso apoiar. Até o fechamento da BR por uma 
hora, a caravana de 20 ônibus para Brasília, dou todo 
o apoio. Vou dar toda a recepção e o apoio que eu 
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puder, junto com a bancada, aqui em Brasília, mas o 
fechamento das usinas já é uma situação mais com-
plicada, que envolve mais de 30 mil trabalhadores que 
estão lá nas usinas do rio Madeira e de Santo Antônio, 
de Jirau, obras muito importantes para a economia de 
Rondônia. Então, fica uma coisa mais complicada. Mas 
todos os atos, todos os manifestos, os movimentos que 
os sindicatos fizerem, eu vou apoiar, menos esse do 
fechamento das usinas do rio Madeira.

Quero deixar mais esse alerta. Estou tentando 
falar. Ele tem sempre nos recebido. Houve semana em 
que falei três vezes com o Dr. Luís Adams, Ministro-
-Chefe da Advocacia-Geral da União. Então, não posso 
reclamar do carinho do atendimento da AGU. O mesmo 
ocorre no Ministério do Planejamento e até no Ministé-
rio da Fazenda. Hoje mesmo me ligaram da Secretaria 
Executiva do Ministério, só que isso não resolve. Nós 
queremos é que resolva.

Eu queria muito que isso fosse resolvido até 
sexta-feira, porque talvez pudéssemos impedir a vin-
da desses 20 ônibus para Brasília. Está tudo montado, 
não tem mais como desmontar, se não acontecer. Mas, 
se houver o parecer da AGU e a instrução normativa 
do Ministério do Planejamento até sexta-feira, dá para 
segurar essa caravana de 20 ônibus que está vindo 
para Brasília, para acampar em frente ao Congresso, 
em frente ao Palácio do Planalto.

Eu sei que pressão talvez não surta tanto efeito 
assim junto ao Governo Federal, mas é a única forma 
que os sindicatos têm para reivindicar os seus direitos, 
os direitos de mais de 20 mil trabalhadores que deram 
o sangue, muitos deram a vida lá em Rondônia. Foram 
eles que levantaram aquele Estado, saindo de vários 
Estados do Brasil: do Rio Grande do Sul, de Santa 
Catarina, do Paraná, do Espírito Santo, de Minas Ge-
rais, de São Paulo, do Nordeste. Lá nós temos muitos 
nordestinos também. Eles foram para lá, trabalhar, 
para criar mais uma unidade da Federação, o Estado 
de Rondônia, talvez o último Eldorado, como era a 
propaganda do Governo Militar na época. Era o último 
Eldorado, chamando o povo para Rondônia. “Vamos in-
tegrar o Estado para não entregar”, porque o medo era 
entregar a Amazônia para a cobiça internacional, que 
até hoje ainda existe. Então, o lema naquela época era 
integrar o Norte, integrar o Estado, para não entregar. 
Esse era o lema do Governo Militar. E agora nós não 
temos o direito de receber esse benefício da União, 
direito esse que outros Estados, como já disse aqui, 
tiveram: foram os Estados de Roraima e do Amapá.

Era esse o desabafo, Srª Presidente, que eu que-
ria fazer nesta tarde.

Muito obrigado.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Senador Valdir Raupp, eu, que já me considero 
a quarta Senadora de Rondônia – lá estão tantos gaú-
chos, catarinenses, paranaenses –, queria dizer que 
esse desabafo de V. Exª se dá pelo desespero.

Há pouco, o Senador Aníbal Diniz, do Acre, falava 
da burocracia que emperra os financiamentos, pelos 
bancos oficiais, para os empreendedores individuais, 
os pequenos empreendedores. Essa burocracia está 
deixando o Estado ineficiente, e a ineficiência custa 
muito mais, porque vai matando a esperança daque-
les que, como disse V. Exª, esperam há cinco anos.

A bancada de Rondônia, na Câmara e no Sena-
do – independente de divergências partidárias –, está 
lutando pela mesma causa: a transposição.

Também é uma injustiça só o seu Estado ter sido 
tratado de forma diferente em relação aos outros ex-
-territórios, hoje Estados, como é o caso de Roraima 
e também do Amapá.

Cumprimento V. Exª, Senador.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – 

Obrigado a V. Exª pelo apoio e, mais uma vez, os nos-
sos sinceros agradecimentos ao Senador Randolfe 
Rodrigues pela permuta.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Pela Liderança do PSOL, concedo a palavra ao 
Senador Randolfe Rodrigues.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, aqueles que nos assistem 
pela TV Senado e nos ouvem pela Rádio Senado, uti-
lizo hoje a tribuna para lembrar, pra realçar o que diz 
a Constituição de 1988 quanto às atribuições do Mi-
nistério Público. Srª Presidente, eu o faço para prestar 
também uma homenagem a essa instituição. 

Nosso País seria menos republicano se, nos 
últimos anos, não tivéssemos a atuação decisiva do 
Ministério Público. Eu diria que hoje não estaríamos 
com uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito 
funcionando no Congresso Nacional, desvendando 
a atuação de uma das maiores organizações contra-
ventoras, de acumpliciamento de interesses privados 
que se apropriam de interesses públicos da história 
brasileira, se não fosse a atuação decisiva da Polícia 
Federal e do Ministério Público da União na investiga-
ção das Operações Vegas e Monte Carlo.

Faço isso, Srª Presidente, porque, em meu Estado, 
tanto o Ministério Público Estadual quanto o Ministério 
Público da União precisam ter voz e ouvir desta tribu-
na a defesa necessária para as suas atribuições. Isso 
porque, no meu entender, as atribuições do Ministério 
Público Estadual e do Ministério Público Federal, no 
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meu Estado do Amapá, as suas prerrogativas estão 
sendo ofendidas. Mas já retomo a esse aspecto do tema.

Eu quero iniciar relembrando que a Constituição 
de 1988 deu origem ao Ministério Público como fun-
ção essencial à Justiça. A Constituição de 1988 deu 
ao Ministério Público três atribuições fundamentais. 
Cabe ao Ministério Público defender a ordem jurídi-
ca, o regime democrático, os interesses sociais e os 
interesses individuais disponíveis.

Quando assim fez, a Constituição superou o sta-
tus anterior do Ministério Público, presente em todos 
os textos constitucionais anteriores. Anteriormente, o 
Ministério Público tinha atribuição quase que única e 
exclusiva de cumprir o papel de defesa dos interesses 
do Estado. 

Na Constituição de 1988 há uma clara promoção 
do papel do Ministério Público. O Ministério Público 
é levado do status de advogado do Estado para de-
fensor dos interesses da sociedade; defensor desses 
interesses da sociedade, mesmo quando, em alguns 
momentos, os interesses da sociedade conflitarem com 
os interesses do Estado. Os interesses da sociedade 
devem prevalecer, e é para isso que existe o funciona-
mento da instituição do Ministério Público.

Lembrando o brilhante Ulysses Guimarães, que 
aqui, na promulgação da Constituição, disse que a 
sociedade sempre precede o Estado, dizendo que foi 
a sociedade que trouxe de volta o Acre, foi a socieda-
de que pôs para fora os invasores durante o período 
português, foi a sociedade que foi Rubens Paiva e não 
os facínoras que o mataram, como muito bem disse o 
eminente Deputado Ulysses Guimarães no nascimento 
do nosso texto constitucional. 

É sob essa égide, é sob esse símbolo, é sob um 
símbolo de prevalecimento da sociedade sobre os in-
teresses do Estado que surge o Ministério Público na 
Constituição de 1988. 

Para garantir esse tipo de atuação o Ministério 
Público teve asseguradas as mesmas prerrogativas 
que são asseguradas à magistratura, as prerrogativas 
de vitaliciedade, inamovibilidade e a irredutibilidade de 
subsídios são prerrogativas para defender os mem-
bros do Ministério Público, honrosos Promotores de 
Justiça, honrosos Procuradores de Justiça, honrosos 
Procuradores da República das suas atribuições. É 
nesse sentido que surge, no âmbito da Constituição 
de 1988, a instituição do Ministério Público. 

A essa instituição é ainda assegurada a autonomia 
funcional e administrativa. O parquet é levado à condi-
ção de uma instituição permanente, de uma instituição 
essencial e é assim que fala a Constituição. Dentre as 
funções essenciais da justiça, ao lado da advocacia, 

está lá escrito atribuição do Ministério Público como 
função essencial.

Surge, então, o Ministério Público como uma ins-
tituição fundamental à defesa dos interesses republi-
canos. E aqui é importante nós lembrarmos, porque, 
às vezes, na nossa República se esquece muito o pa-
pel, o sentido, devir da res publica, da coisa de todos. 

É importante relembrar que república é um con-
ceito romano, assim como democracia é um termo 
grego. República, como já disse, vem da res publica, 
coisa publica. Surgiu em Roma, substituindo monarquia 
e antônima a essa, a palavra república, quando surge, 
não indica quem manda na república, ele indica para 
que manda a república.

Na república, quando surge, o poder não está a 
serviço de um, como é na monarquia; na república o 
poder está a serviço do bem comum, o poder está a 
serviço da causa coletiva, o poder está a serviço da 
causa republicana, da causa de todos.

Ao contrário de outros regimes, em especial da 
monarquia, que ela supera, primeiramente, na Roma 
Antiga, e supera depois no Iluminismo, com o sur-
gimento do modelo de Estado que nós temos hoje, 
compacto, que funda o atual Estado democrático de 
direito, a república não se busca a vantagem de um, 
Srª Presidente, mas não se busca na república a van-
tagem de poucos, mas se busca na república a van-
tagens de todos.

O que foi anteriormente definido como Rousse-
au, contemporâneo dos teóricos que fazem surgir o 
conceito de republicano moderno e que traz a chave 
para entendermos isso, ao distinguir, na sua célebre 
obra O Contrato Social, a vontade geral do que é da 
vontade de todos. Diz Rousseau ali que uma decisão 
pode satisfazer a grande maioria e ainda assim ser ile-
gítima, quando a união de todos se dá por vantagens 
pessoais e não pelo bem comum.

Faz assim a distinção entre o que é vontade geral 
e vontade de todos. A vontade geral deve, na Repú-
blica, prevalecer sobre aquelas ocasionais, naquelas 
sazonais vontades que, embora sejam de todos, não 
é a vontade dos interesses republicanos.

Faço a preliminar, Srª Presidente, porque não 
posso aceitar. Em nosso Estado, durante muito tem-
po, a instituição essencial para a Justiça esteve sob 
silêncio. Ultimamente, temos visto o funcionamento do 
Ministério Público do Estado e temos visto a atuação 
da Procuradoria da República no nosso Estado. Não 
posso aceitar e admitir qualquer ameaça ao funciona-
mento dessas instituições em meu Estado. Quem as-
sim tentar, quem assim buscar limitar o exercício das 
funções republicanas, no sentido de república que aqui 
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declamei, do Ministério Público, eu trago uma adver-
tência: não tentem, não avancem. 

O Ministério Público instaurou um procedimento 
investigatório, no meu Estado, em relação ao conjun-
to de outras instituições. E o fez no exercício de suas 
atribuições previstas na Constituição, previstas nos 
princípios republicanos. 

Os membros do Ministério Público do meu Es-
tado, os membros da Procuradoria da República, os 
membros do Ministério Público Estadual, os membros 
das instituições do Ministério Público, Promotores, Pro-
curadores de Justiça, Procuradores da República, que 
têm buscado exercer suas funções, têm tido como res-
posta as ofensas e a busca de intimidações. Isso não 
pode prosperar e não pode ser aceito em um Estado 
Democrático de Direito.

Na próxima terça-feira, no Amapá, reunir-se-ão 
Procuradores-Gerais de Justiça de todo o País; lá es-
tarão também representantes da Procuradoria da Re-
pública; lá estará também a Associação Nacional dos 
Membros do Ministério Público, a Conamp. 

Lamentavelmente, por ser exatamente terça-feira, 
dia de comissão parlamentar de inquérito da qual faço 
parte aqui em Brasília e dia de depoimento importan-
te, dia do depoimento do Governador Marconi Perillo 
nesta CPMI, não poderei estar presente em Macapá, 
mas estará presente a minha solidariedade e a solida-
riedade das instituições desta República, que acreditam 
que não há alternativa fora do Estado Democrático de 
Direito, e não há alternativa fora dele; fora dele é exce-
ção, é o arbítrio; fora dele são as tristes experiências 
que este País já viveu. 

Em um Estado Democrático de Direito o Poder 
Judiciário julga, o Legislativo legisla e fiscaliza, o Exe-
cutivo governa. Em um Estado Democrático de Direito, 
o Ministério Público defende a sociedade, tem como 
principal atribuição e como sua principal prerrogativa 
zelar pelos interesses da sociedade, zelar pela guarda 
dos interesses republicanos. E dentre os interesses 
republicanos está, notadamente assentado, o art. 37 
da Constituição, que diz claramente que a Adminis-
tração Pública é regida pelos princípios da legalidade, 
da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e 
da eficiência. 

Traduzida para um bom português, o art. 37 da 
nossa Constituição traz a lume um mandamento que 
claramente quer dizer o seguinte: não roubar, não dei-
xar roubar, pôr na cadeia quem rouba. Esse papel o 
Ministério Público tem cumprido em nosso País, tem 
cumprido nos Estados e tem buscado cumprir, em es-
pecial, no meu Estado. Não posso aceitar que quando 
o Ministério Público está buscando cumprir o seu dever 
constitucional, republicano e histórico, que há muito 

deveria estar exercendo em meu Estado, caia sobre 
ele qualquer tipo de intimidações, de ameaças. Tentem 
sobre eles buscarem aprovar resoluções do legislativo 
estadual casuísticas, indevidas, inconstitucionais, para 
limitar as atribuições, o funcionamento das atribuições 
do Ministério Público do Estado.

Venho à tribuna, hoje, Srª. Presidente, para fazer 
aqui um desagravo, em solidariedade aos membros 
do Ministério Público do meu Estado, notadamente 
a Subprocuradora-Geral Dr. Ivana Cei, em especial 
aos Promotores Afonso, ao Promotor André Luiz, aos 
membros da Procuradoria da República do Amapá, e 
em especial todos, Drª Damares e demais membros 
daquela instituição do Ministério Público Federal, da 
Procuradoria da República, que têm buscado, no úl-
timo interregno, no último tempo, fazer que a tarefa 
central preceituada na Constituição para atribuições 
do Ministério Público sejam cumpridas no meu Esta-
do do Amapá.

Quero aqui fazer sim uma advertência: aqueles 
que ousem tentar limitar o funcionamento dessa Insti-
tuição, essencial e indispensável à justiça, não dêem 
nenhum passo adiante. Não tentem. Terão contra os 
senhores que assim tentarem a força emanada que 
vem daqui de Brasília, dos Poderes da República; te-
rão contra os senhores a reação que existe em uma 
democracia. Em uma democracia é um principio basilar 
qualquer homem, qualquer agente ou qualquer insti-
tuição pública, estar à disposição de ser investigada, 
e ser investigada em uma democracia é tarefa basilar 
de instituições como o Ministério Público, procederem 
à investigação. 

Quem não deve nada não tem o que temer, e não 
admitiremos, assim como não admitimos na CPI, assim 
como não admitimos aqui na Comissão Parlamentar 
de Inquérito, que tentem trazer os investigadores para 
como se investigados fossem.

Os dados dessa Comissão Parlamentar de Inqué-
rito, Srª Presidente, não teríamos se não fosse a briosa 
atuação da Procuradoria da República, dos membros 
do Ministério Público. Como é que outrora tentam tra-
zer para cá, para colocar no lugar de réu, os membros 
dessa instituição, quando nós temos desvendado um 
esquema apodrecido, que mostra o cumpliciamento 
de interesses privados dos mais escusos, juntos com 
a contravenção da mais grave que existe, arrolando 
agentes públicos para defender os seus interesses, 
como se privados esses interesses fossem, quando 
alguns agentes públicos deveriam estar a serviço da 
República? E como saberíamos disso se não fosse 
a Polícia Federal atuando, se não fosse o Ministério 
Público atuando?
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Hora ou outra, aqui no Congresso, soa um como 
clarinete alguma tentativa de limitar o funcionamento 
do Ministério Público, seja ele com projetos que limitam 
suas prerrogativas, que limitam seu funcionamento, 
sejam, às vezes, em tentativas intimidatórias de trazer 
seus membros; seja em alguns lugares, repito, como no 
meu Estado, tentando aprovar resoluções para amea-
çar a Procuradora-Geral de Justiça de exoneração. Por 
quê? Qual crime que cometeu? Ela está cumprindo o 
dever que a Constituição emana.

Então, quero daqui fazer essa homenagem ao 
papel dessa instituição: colocar-me ao lado, ombrea-
do com as atribuições, os afazeres e o que essa insti-
tuição indispensável para o nosso País está fazendo.

Ainda bem, Srª Presidente, que a Constituição 
de 1988 elevou para essa instituição duas condições 
fundamentais: essencial à justiça e defensora da so-
ciedade. 

Muito obrigado, Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Senador Randolfe Rodrigues, eu queria primeiro 
cumprimentá-lo e dizer que, como viúva de um procu-
rador de justiça do meu Estado, que sempre disse que 
a instituição do Ministério Público, seja estadual, seja 
da União, e a imprensa, como instituições, são irmãs 
siamesas; elas costumam desvendar esses malfeitos 
e aí incomodam muita gente.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) – 
E o que seria da nossa democracia sem elas?

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – É, eu chegaria ali. E essas instituições, sempre 
que provocam as autoridades que cometeram esses 
delitos, elas sofrem ameaça do cerceamento à liberda-
de e da interdição desse trabalho, o que é impossível, 

inaceitável. O que V. Exª acaba de dizer é o que fare-
mos aqui, nesta Casa, impedindo qualquer tentativa 
de cerceamento. Porém, alerto a V. Exª: nesta Casa, 
existem iniciativas com o mesmo objetivo.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Exatamente.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – Mas nós estaremos vigilantes sempre, para 
impedir que haja qualquer cerceamento da liberdade, 
seja do Ministério Público, seja da própria imprensa. 
Temos esse compromisso.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Nessa luta, Srª Presidente, honra-me muito estar 
associado à senhora, lado a lado, para a defesa de 
uma instituição que, como a Constituição já disse, é 
essencial à justiça e é defensora da sociedade.

Muitíssimo obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Essa é a democracia que temos de defender 
sempre como profissão de fé. 

Eu queria também aproveitar para registrar a 
presença do Deputado Celso Russomano, que está 
no plenário do Senado.

Obrigada, Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 

– Eu queria me associar aos seus cumprimentos ao 
meu querido Deputado Celso Russomano, grande ad-
mirador que sou de S. Exª.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Obrigada.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que 
serão lidos.

São lidos os seguintes:
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 195, DE 2012

Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), 
para tornar obrigatório o uso de sistema 
antitravamento das rodas (ABS) nos veí-
culos automotores.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 105 da Lei nº 9.503, de 23 de se-

tembro de 1997, passa a vigorar acrescido do seguin-
te inciso:

“Art. 105.  ..............................................
 ..............................................................
VIII – sistema antitravamento de rodas 

(ABS), para todos os tipos de veículos auto-
motores, segundo normas estabelecidas pelo 
CONTRAN.” (NR)

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

Justificação

Apesar dos esforços das autoridades de trânsito 
e do crescente rigor introduzido na legislação nos últi-
mos anos, o Brasil ainda é um dos países com maio-
res índices de acidentes de trânsito no mundo. Nessa 
área, mesmo pequenas ações de prevenção podem 
salvar inúmeras vidas.

Um dos mais importantes vetores de prevenção 
de acidentes é o tecnológico. A cada ano são desen-
volvidos novos equipamentos de segurança veicular, 
que a indústria automobilística, todavia, passa a ofe-
recer como itens opcionais, acessíveis apenas aos 
consumidores mais abastados.

Uma das inovações mais relevantes nesse campo 
é o sistema antitravamento de rodas, mais conhecido 
pela sigla ABS. Trata-se de um sistema de frenagem 
que impede o bloqueio das rodas quando o pedal do 
freio é pisado fortemente, evitando, assim, que o auto-
móvel entre em derrapagem, situação em que deixa de 
haver aderência à pista e o condutor perde o controle 
do veículo. A instalação do sistema ABS em adição ao 
freio existente permite ao condutor, portanto, manter o 
controle do veículo durante o processo de frenagem, 
principalmente em pista escorregadia.

A fim de que tecnologias como essa beneficiem 
ao conjunto da população, é preciso que a sua aplica-
ção aos veículos seja tornada obrigatória pelo poder 
público, objetivo da presente proposição.

O Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), 
por meio da Resolução nº 380, de 28 de abril de 2011, 

determinou a obrigatoriedade do sistema ABS para um 
amplo conjunto de veículos até 2014, mas não todos.

As motocicletas, em particular, foram deixadas de 
fora. Consideramos esse fato injustificável, pois se trata 
de um modo de transporte cada vez mais relevante, 
tanto nas grandes cidades, como forma de atenuar os 
congestionamentos de trânsito, quanto nas pequenas, 
como forma barata de locomoção. Essa omissão é 
agravada pelo fato de que as motocicletas estão entre 
os veículos mais vulneráveis e que mais poderiam se 
beneficiar do sistema ABS.

Vale registrar que, já em 2004, a União Européia, re-
conhecida como líder em segurança de trânsito, instituiu a 
obrigatoriedade do sistema ABS para todos os automóveis. 
Para as motocicletas, a exigência vigorará a partir de 2017.

Nesse sentido, propomos a inclusão do sistema 
ABS como equipamento obrigatório em todos os ve-
ículos automotores, nos termos da regulamentação 
do Contran.

Contamos com o apoio de nossos Pares para 
a aprovação dessa proposição, que contribuirá para 
salvar a vida de muitos cidadãos brasileiros. – Sena-
dor Cyro Miranda.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Mensagem de veto 
Vide texto compilado 
(Vide Lei nº 12.619. de 2012)

Institui o Código de Trânsito Brasileiro.

O Presidente da República Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO IX 
Dos Veículos

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

Seção II 
Da Segurança dos Veículos

Art. 104. 
....................................................................................

Art. 105. São equipamentos obrigatórios dos 
veículos, entre outros a serem estabelecidos pelo 
CONTRAN:

I – cinto de segurança, conforme regulamentação 
específica do CONTRAN, com exceção dos veículos 
destinados ao transporte de passageiros em percursos 
em que seja permitido viajar em pé;

II – para os veículos de transporte e de condução 
escolar, os de transporte de passageiros com mais de 
dez lugares e os de carga com peso bruto total supe-
rior a quatro mil, quinhentos e trinta e seis quilogra-
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mas, equipamento registrador instantâneo inalterável 
de velocidade e tempo;

III – encosto de cabeça, para todos os tipos de 
veículos automotores, segundo normas estabelecidas 
pelo CONTRAN;

IV – (VETADO)
V – dispositivo destinado ao controle de emissão 

de gases poluentes e de ruído, segundo normas esta-
belecidas pelo CONTRAN.

VI – para as bicicletas, a campainha, sinalização 
noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais, e es-
pelho retrovisor do lado esquerdo.

VII – equipamento suplementar de retenção – air 
bag frontal para o condutor e o passageiro do banco 
dianteiro. (Incluído pela Lei nº 11.910, de 2009)

§ 1º O CONTRAN disciplinará o uso dos equipa-
mentos obrigatórios dos veículos e determinará suas 
especificações técnicas.

§ 2º Nenhum veículo poderá transitar com equi-
pamento ou acessório proibido, sendo o infrator sujei-
to às penalidades e medidas administrativas previstas 
neste Código.

§ 3º Os fabricantes, os importadores, os montado-
res, os encarroçadores de veículos e os revendedores 
devem comercializar os seus veículos com os equipa-
mentos obrigatórios definidos neste artigo, e com os 
demais estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 4º O CONTRAN estabelecerá o prazo para o 
atendimento do disposto neste artigo.

§ 5o A exigência estabelecida no inciso VII do caput 
deste artigo será progressivamente incorporada aos novos 
projetos de automóveis e dos veículos deles derivados, 
fabricados, importados, montados ou encarroçados, a 
partir do 1o (primeiro) ano após a definição pelo Contran 
das especificações técnicas pertinentes e do respectivo 
cronograma de implantação e a partir do 5o (quinto) ano, 
após esta definição, para os demais automóveis zero qui-
lômetro de modelos ou projetos já existentes e veículos 
deles derivados. (Incluído pela Lei nº 11.910, de 2009)

§ 6o A exigência estabelecida no inciso VII do ca-
put deste artigo não se aplica aos veículos destinados 
à exportação. (Incluído pela Lei nº 11.910, de 2009)

Art. 106. 
....................................................................................

(Às Comissões de Serviços de Infraes-
trutura; e de Constituição, Justiça e Cidadania, 
cabendo à última a decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 196, DE 2012

Altera a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro 
de 2004, para incluir entre os beneficiários 

do Programa Bolsa Família as famílias de 
pessoas acometidas por neoplasia maligna.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O caput e o § 3º do art. 2º da Lei nº 10.836, 

de 9 de janeiro de 2004, passam a vigorar acrescidos 
dos seguintes incisos:

“Art. 2º ...................................................
 ..............................................................
V – o benefício variável, vinculado ao 

membro da família portador de neoplasia ma-
ligna, sendo pago até o limite de dois benefí-
cios por família.

 ..............................................................
§ 3º ........................................................
 ..............................................................
III – o benefício variável, vinculado à pes-

soa portadora de neoplasia maligna, no valor 
referente a um salário mínimo.

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

Art. 2º O Poder Executivo, para fins de observân-
cia do estabelecido no art. 17 da Lei Complementar nº 
101, de 4 de maio de 2000, estimará a despesa decor-
rente desta Lei, a qual será compensada pela margem 
de expansão das despesas obrigatórias de caráter 
continuado explicitada na lei de diretrizes orçamentá-
rias, e a incluirá nos projetos de lei orçamentária para 
os exercícios seguintes ao da promulgação desta Lei.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação e produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro do 
exercício subsequente àquele em que for implementa-
do o disposto no art. 2º.

Justificação

Sabe-se que o impacto de uma doença como a 
neoplasia maligna não afeta apenas a pessoa enferma, 
mas estende-se a todo o universo familiar. De fato, tal 
situação impõe mudanças e exige reorganização na 
dinâmica familiar, sendo necessários cuidados e ali-
mentação especiais e transporte. 

Essa situação, já difícil pela doença em si, torna-
-se ainda mais séria e grave quando acontece no seio 
de uma família debilitada pela pobreza. A precariedade 
da situação financeira, social e cultural dessa família 
compromete qualquer possibilidade de tratamento da 
pessoa com câncer e, no sentido inverso, a manuten-
ção de um membro da família com neoplasia maligna 
em casa torna ainda mais difícil a saída da família da 
linha da pobreza. Isso porque a pessoa portadora de 
câncer, além de necessitar de cuidados e remédios 
especiais, dificilmente terá condições de se manter no 
mercado de trabalho.
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Assim, apresentamos à consideração dos no-
bres parlamentares este projeto de lei, com o intuito 
de beneficiar aquelas famílias do Brasil tão sofridas 
e desgastadas pela pobreza extrema e ainda devas-
tadas por esse mal denominado câncer. – Senador 
Cícero Lucena.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI No 10.836, DE 9 DE JANEIRO DE 2004

Regulamento 
Conversão da MPv nº 132, de 2003

Cria o Programa Bolsa Família e dá 
outras providências.

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

 Art. 1o Fica criado, no âmbito da Presidência da 
República, o Programa Bolsa Família, destinado às 
ações de transferência de renda com condicionalidades.

 Parágrafo único. O Programa de que trata o ca-
put tem por finalidade a unificação dos procedimentos 
de gestão e execução das ações de transferência de 
renda do Governo Federal, especialmente as do Pro-
grama Nacional de Renda Mínima vinculado à Educa-
ção – Bolsa Escola, instituído pela Lei nº 10.219, de 
11 de abril de 2001, do Programa Nacional de Acesso 
à Alimentação – PNAA, criado pela Lei n o 10.689, de 
13 de junho de 2003, do Programa Nacional de Ren-
da Mínima vinculada à Saúde – Bolsa Alimentação, 
instituído pela Medida Provisória n o 2.206-1, de 6 de 
setembro de 2001, do Programa Auxílio-Gás, instituído 
pelo Decreto nº 4.102, de 24 de janeiro de 2002, e do 
Cadastramento Único do Governo Federal, instituído 
pelo Decreto nº 3.877, de 24 de julho de 2001.

 Art. 2o Constituem benefícios financeiros do Pro-
grama, observado o disposto em regulamento:

 I – o benefício básico, destinado a unidades fa-
miliares que se encontrem em situação de extrema 
pobreza;

 II – o benefício variável, destinado a unidades 
familiares que se encontrem em situação de pobreza 
e extrema pobreza e que tenham em sua composição 
gestantes, nutrizes, crianças entre 0 (zero) e 12 (doze) 
anos ou adolescentes até 15 (quinze) anos.

 II – o benefício variável, destinado a unidades 
familiares que se encontrem em situação de pobreza 
e extrema pobreza e que tenham em sua composição 
crianças entre zero e doze anos ou adolescentes até 
quinze anos, sendo pago até o limite de três benefícios 
por família; (Redação dada pela Medida Provisória nº 
411, de 2007)

 III – o benefício variável, vinculado ao adolescen-
te destinado a unidades familiares que se encontrem 
em situação de pobreza ou extrema pobreza e que 
tenham em sua composição adolescentes com idade 
entre dezesseis e dezessete anos, sendo pago até o 
limite de dois benefícios por família. (Incluído pela Me-
dida Provisória nº 411, de 2007)

 II – o benefício variável, destinado a unidades 
familiares que se encontrem em situação de pobreza 
e extrema pobreza e que tenham em sua composição 
gestantes, nutrizes, crianças entre 0 (zero) e 12 (doze) 
anos ou adolescentes até 15 (quinze) anos, sendo pago 
até o limite de 3 (três) benefícios por família; (Redação 
dada pela Lei nº 11.692, de 2008)

 II – o benefício variável, destinado a unidades 
familiares que se encontrem em situação de pobreza 
e extrema pobreza e que tenham em sua composição 
gestantes, nutrizes, crianças entre zero e doze anos 
ou adolescentes até quinze anos, sendo pago até o 
limite de cinco benefícios por família; e (Redação dada 
pela Medida Provisória nº 535, de 2011)

 II – o benefício variável, destinado a unidades 
familiares que se encontrem em situação de pobreza 
e extrema pobreza e que tenham em sua composição 
gestantes, nutrizes, crianças entre 0 (zero) e 12 (doze) 
anos ou adolescentes até 15 (quinze) anos, sendo 
pago até o limite de 5 (cinco) benefícios por família; 
(Redação dada pela Lei nº 12.512, de 2011)

 III – o benefício variável, vinculado ao adolescen-
te, destinado a unidades familiares que se encontrem 
em situação de pobreza ou extrema pobreza e que 
tenham em sua composição adolescentes com idade 
entre 16 (dezesseis) e 17 (dezessete) anos, sendo pago 
até o limite de 2 (dois) benefícios por família. (Redação 
dada pela Lei nº 11.692, de 2008)

 IV – o benefício para superação da extrema po-
breza na primeira infância, no limite de um por família, 
destinado às unidades familiares beneficiárias do Pro-
grama Bolsa Família e que, cumulativamente: (Incluído 
pela Medida Provisória nº 570, de 2012) 

 a) tenham em sua composição crianças de zero 
a seis anos de idade; e (Incluído pela Medida Provisó-
ria nº 570, de 2012) 

 b) apresentem soma da renda familiar mensal 
e dos benefícios financeiros previstos nos incisos I a 
III igual ou inferior a R$ 70,00 (setenta reais) per capi-
ta. (Incluído pela Medida Provisória nº 570, de 2012)

 § 1o Para fins do disposto nesta Lei, considera-se: 
 I – família, a unidade nuclear, eventualmente 

ampliada por outros indivíduos que com ela possuam 
laços de parentesco ou de afinidade, que forme um 
grupo doméstico, vivendo sob o mesmo teto e que se 
mantém pela contribuição de seus membros;
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 II – nutriz, a mãe que esteja amamentando seu 
filho com até 6 (seis) meses de idade para o qual o 
leite materno seja o principal alimento; (Revogado pela 
Medida Provisória nº 411, de 2007).

 III – renda familiar mensal, a soma dos rendi-
mentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade 
dos membros da família, excluindo-se os rendimentos 
concedidos por programas oficiais de transferência de 
renda, nos termos do regulamento.

 § 2o O valor do benefício mensal a que se refere 
o inciso I do caput será de R$ 50,00 (cinqüenta reais) 
e será concedido a famílias com renda per capita de 
até R$ 50,00 (cinqüenta reais). 

 § 3o O valor do benefício mensal a que se refere 
o inciso II do caput será de R$ 15,00 (quinze reais) por 
beneficiário, até o limite de R$ 45,00 (quarenta e cinco 
reais) por família beneficiada e será concedido a famí-
lias com renda per capita de até R$ 100,00 (cem reais). 

 § 4o A família beneficiária da transferência a que 
se refere o inciso I do caput poderá receber, cumulativa-
mente, o benefício a que se refere o inciso II do caput 
, observado o limite estabelecido no § 3o .

 § 5o A família cuja renda per capita mensal seja 
superior a R$ 50,00 (cinqüenta reais), até o limite de 
R$ 100,00 (cem reais), receberá exclusivamente o be-
nefício a que se refere o inciso II do caput , de acordo 
com sua composição, até o limite estabelecido no § 3o .

 § 2o O valor do benefício básico será de R$ 58,00 
(cinqüenta e oito reais) por mês, concedido a famílias 
com renda familiar mensal per capita de até R$ 60,00 
(sessenta reais). (Redação dada pela Medida Provi-
sória nº 411, de 2007)

 § 3o Serão concedidos a famílias com renda fa-
miliar mensal per capita de até R$ 120,00 (cento e vin-
te reais), dependendo de sua composição: (Redação 
dada pela Medida Provisória nº 411, de 2007)

 I – o benefício variável no valor de R$ 18,00 
(dezoito reais); e (Incluído pela Medida Provisória nº 
411, de 2007)

 II – o benefício variável vinculado ao adolescente 
no valor de R$ 30,00 (trinta reais). (Incluído pela Me-
dida Provisória nº 411, de 2007)

 § 4o Os benefícios financeiros previstos nos inci-
sos I, II e III do caput deste artigo poderão ser pagos 
cumulativamente às famílias beneficiárias, observados 
os limites fixados nos citados incisos II e III. (Redação 
dada pela Medida Provisória nº 411, de 2007)

 § 5o A família cuja renda familiar mensal per capita 
esteja compreendida entre os valores estabelecidos no 
§ 2o e no § 3o receberá exclusivamente os benefícios a 
que se referem os incisos II e III do caput deste artigo, 
respeitados os limites fixados nesses incisos. (Redação 
dada pela Medida Provisória nº 411, de 2007)

 § 2o O valor do benefício básico será de R$ 
58,00 (cinqüenta e oito reais) por mês, concedido a 
famílias com renda familiar mensal per capita de até 
R$ 60,00 (sessenta reais). (Redação dada pela Lei nº 
11.692, de 2008)

 § 3o Serão concedidos a famílias com renda 
familiar mensal per capita de até R$ 120,00 (cento e 
vinte reais), dependendo de sua composição: (Reda-
ção dada pela Lei nº 11.692, de 2008)

 I – o benefício variável no valor de R$ 18,00 
(dezoito reais); e (Redação dada pela Lei nº 11.692, 
de 2008)

 II – o benefício variável, vinculado ao adolescen-
te, no valor de R$ 30,00 (trinta reais). (Redação dada 
pela Lei nº 11.692, de 2008)

 § 4o Os benefícios financeiros previstos nos inci-
sos I, II e III do caput deste artigo poderão ser pagos 
cumulativamente às famílias beneficiárias, observados 
os limites fixados nos citados incisos II e III. (Redação 
dada pela Lei nº 11.692, de 2008)

 § 4o Os benefícios financeiros previstos nos in-
cisos I, II, III e IV do caput poderão ser pagos cumu-
lativamente às famílias beneficiárias, observados os 
limites fixados nos citados incisos II, III e IV. (Redação 
dada pela Medida Provisória nº 570, de 2012)

 § 5o A família cuja renda familiar mensal per capi-
ta esteja compreendida entre os valores estabelecidos 
no § 2o e no § 3o deste artigo receberá exclusivamente 
os benefícios a que se referem os incisos II e III do ca-
put deste artigo, respeitados os limites fixados nesses 
incisos. (Redação dada pela Lei nº 11.692, de 2008)

 § 6o Os valores dos benefícios e os valores re-
ferenciais para caracterização de situação de pobreza 
ou extrema pobreza de que tratam os §§ 2o e 3o pode-
rão ser majorados pelo Poder Executivo, em razão da 
dinâmica socioeconômica do País e de estudos téc-
nicos sobre o tema, atendido o disposto no parágrafo 
único do art. 6º.

 § 7o Os atuais beneficiários dos programas a 
que se refere o parágrafo único do art. 1º , à medida 
que passarem a receber os benefícios do Programa 
Bolsa Família, deixarão de receber os benefícios da-
queles programas.

 § 8o Considera-se benefício variável de cará-
ter extraordinário a parcela do valor dos benefícios 
em manutenção das famílias beneficiárias dos Pro-
gramas Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, PNAA e 
Auxílio-Gás que, na data de ingresso dessas famílias 
no Programa Bolsa Família, exceda o limite máximo 
fixado neste artigo.

 § 9o O benefício a que se refere o § 8o será man-
tido até a cessação das condições de elegibilidade 
de cada um dos beneficiários que lhe deram origem.
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 § 10. O Conselho Gestor Interministerial do Pro-
grama Bolsa Família poderá excepcionalizar o cum-
primento dos critérios de que trata o § 2o , nos casos 
de calamidade pública ou de situação de emergência 
reconhecidos pelo Governo Federal, para fins de con-
cessão do benefício básico em caráter temporário, 
respeitados os limites orçamentários e financeiros.

 § 11. Os benefícios a que se referem os incisos 
I e II do caput serão pagos, mensalmente, por meio 
de cartão magnético bancário, fornecido pela Caixa 
Econômica Federal, com a respectiva identificação 
do responsável mediante o Número de Identificação 
Social – NIS, de uso do Governo Federal.

 § 12. Os benefícios poderão, também, ser pa-
gos por meio de contas especiais de depósito a vista, 
nos termos de resoluções adotadas pelo Banco Cen-
tral do Brasil.

 § 11. Os benefícios a que se referem os incisos 
I, II e III do caput deste artigo serão pagos, mensal-
mente, por meio de cartão magnético bancário forne-
cido pela Caixa Econômica Federal, com a respectiva 
identificação do responsável mediante o Número de 
Identificação Social – NIS, de uso do Governo Federal. 
(Redação dada pela Medida Provisória nº 411, de 2007)

 § 12. Os benefícios poderão ser pagos por meio 
das seguintes modalidades de contas, nos termos de 
resoluções adotadas pelo Banco Central do Brasil: (Re-
dação dada pela Medida Provisória nº 411, de 2007)

 I – contas-correntes de depósito à vista; (Incluído 
pela Medida Provisória nº 411, de 2007)

 II – contas especiais de depósito à vista; (Inclu-
ído pela Medida Provisória nº 411, de 2007)

 III – contas contábeis; e (Incluído pela Medida 
Provisória nº 411, de 2007)

 IV – outras espécies de contas que venham a 
ser criadas. (Incluído pela Medida Provisória nº 411, 
de 2007)

 § 11. Os benefícios a que se referem os incisos 
I, II e III do caput deste artigo serão pagos, mensal-
mente, por meio de cartão magnético bancário forne-

cido pela Caixa Econômica Federal, com a respectiva 
identificação do responsável, mediante o Número de 
Identificação Social – NIS, de uso do Governo Fede-
ral. (Redação dada pela Lei nº 11.692, de 2008)

 § 11. Os benefícios financeiros previstos nos 
inciso I, II, III e IV do caput serão pagos, mensalmen-
te, por meio de cartão magnético bancário fornecido 
pela Caixa Econômica Federal com a identificação do 
responsável, mediante o Número de Identificação So-
cial – NIS, de uso do Governo federal.

 (Redação dada pela Medida Provisória nº 570, 
de 2012)

 § 12. Os benefícios poderão ser pagos por meio 
das seguintes modalidades de contas, nos termos de 
resoluções adotadas pelo Banco Central do Brasil: (Re-
dação dada pela Lei nº 11.692, de 2008)

 I – contas-correntes de depósito à vista; (Incluído 
pela Lei nº 11.692, de 2008)

 II – contas especiais de depósito à vista; (Inclu-
ído pela Lei nº 11.692, de 2008)

 III – contas contábeis; e (Incluído pela Lei nº 
11.692, de 2008)

 IV – outras espécies de contas que venham a ser 
criadas. (Incluído pela Lei nº 11.692, de 2008)

 § 13. No caso de créditos de benefícios disponi-
bilizados indevidamente ou com prescrição do prazo 
de movimentação definido em regulamento, os créditos 
reverterão automaticamente ao Programa Bolsa Família.

 § 14. O pagamento dos benefícios previstos nes-
ta Lei será feito preferencialmente à mulher, na forma 
do regulamento.

(À Comissão de Assuntos Sociais, em 
decisão terminativa)

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – Os projetos que acabam de ser lidos serão 
publicados e remetidos às Comissões competentes.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Foram encaminhados ao Congresso Nacional 
os seguintes ofícios, todos encaminhando relatórios de 
gestão fiscal, referentes ao 1º quadrimestre de 2012:
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Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24343 859ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24344 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL860



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24345 861ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24346 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL862



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24347 863ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24348 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL864



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24349 865ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24350 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL866



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24351 867ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24352 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL868



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24353 869ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24354 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL870



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24355 871ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24356 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL872



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24357 873ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24358 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL874



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24359 875ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24360 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL876



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24361 877ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Os expedientes vão à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização e serão publicados 
no Diário do Senado Federal de 7 de junho do corrente. 

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Foram encaminhados ao Congresso Nacional 

os seguintes ofícios, todos encaminhando relatórios de 

gestão fiscal, referentes ao 1º quadrimestre de 2012:
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Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24363 879ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24364 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL880



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24365 881ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24366 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL882



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24367 883ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24368 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL884



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24369 885ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24370 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL886



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24371 887ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Os expedientes vão à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização e serão publicados 
no Diário do Senado Federal de 7 de junho do corrente. 

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 

– RS) – A Presidência recebeu o Ofício nº 112, de 
2012, da Comissão de Assuntos Sociais, comunican-
do a aprovação de Substitutivo ao Projeto de Lei do 
Senado nº 62, de 2011. 

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 112/2012-Presidência/CAS

Brasília, 6 de junho de 2012

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão 

aprovou, em Turno Único, a Emenda nº 1-CAS (Subs-
titutivo) ao Projeto de Lei do Senado nº 62, de 2011, 
de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, que altera 
a Lei nº 5.991/73, que dispõe sobre o controle sani-
tário do comércio de drogas, medicamentos, insumos 
farmacêuticos e correlatos, e dá outras providências.

A matéria será incluída na pauta da próxima 
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos 
termos do disposto no art. 282, combinado com o art. 
92 do Regimento Interno do Senado Federal.

Respeitosamente, – Senador Jayme Campos,  
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais. 

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS) 
– Com referência ao ofício lido, a Presidência comuni-
ca ao Plenário que à matéria poderão ser oferecidas 
emendas até o encerramento da discussão, no turno 
suplementar, perante a Comissão de Assuntos Sociais.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 51/
GM-MDIC, do Ministro de Estado do Desenvolvimen-
to, Indústria e Comércio Exterior, em resposta ao Re-
querimento nº 197, de 2012, de autoria da Senadora 
Vanessa Grazziotin. 

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
à Requerente. 

O Requerimento vai ao arquivo. 
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24373 889ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24374 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL890



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24375 891ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24376 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL892



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24377 893ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24378 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL894



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24379 895ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24380 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL896



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24381 897ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24382 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL898



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24383 899ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24384 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL900



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24385 901ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24386 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL902



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24387 903ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24388 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL904



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24389 905ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24390 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL906



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24391 907ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24392 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL908



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24393 909ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24394 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL910



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24395 911ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24396 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL912



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24397 913ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24398 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL914



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24399 915ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24400 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL916



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24401 917ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24402 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL918



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24403 919ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24404 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL920



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24405 921ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24406 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL922



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24407 923ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24408 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL924



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24409 925ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24410 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL926



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24411 927ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24412 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL928



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24413 929ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24414 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL930



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24415 931ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24416 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL932



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24417 933ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24418 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL934



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24419 935ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24420 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL936



Junho de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 24421 937ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24422 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012JUNHO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL938
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PARECER Nº 647, DE 2012

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento n° 87, de 2012, do Senador 
Aloysio Nunes Ferreira, para informações 
sobre as obras de duplicação de trecho ur-
bano da BR-153, na cidade de São José do 
Rio Preto, no Estado de São Paulo.

Relatora: Senadora Marta Suplicy

I – Relatório

O Senador Aloysio Nunes Ferreira requer que 
sejam solicitadas ao Ministro de Estado dos Trans-
portes as seguintes informações, acerca das obras 
de duplicação de trecho urbano da rodovia BR-153, 

situado na cidade de São José do Rio Preto, no Esta-
do de São Paulo:

II – Análise

A proposição encontra fundamento no disposto 
no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, que faculta 
às Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Fe-
deral encaminhar pedidos escritos de informações a 
Ministros de Estado ou a quaisquer titulares de órgãos 
diretamente subordinados à Presidência da República.
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Atende ainda ao disposto no inciso II do art. 216 
do Regimento Interno do Senado Federal (RISF), 
combinado com o art. 2°, inciso I, do Ato da Mesa n° 
1, de 2001, segundo os quais os requerimentos de in-
formação não poderão conter pedido de providência, 
consulta, sugestão, conselho ou interrogação sobre 
propósito da autoridade a quem se dirija.

III – Voto

À luz do exposto, voto pela APROVAÇÃO do Re-
querimento n° 87, de 2012.

Sala de Reuniões, 31 de maio de 2012. 

PARECER Nº 648, DE 2012

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento n° 119, de 2012, da Senadora 
Vanessa Grazziotin, que requer, nos termos 
do art. 50, § 2°, da Constituição Federal, 
combinado com os arts. 215 e 216 do Re-
gimento Interno do Senado Federal, infor-
mações ao Ministro do Trabalho e Emprego 
sobre fiscalização de relação de trabalho 
no Estado do Amazonas.

Relatora: Senadora Marta Suplicy

I – Relatório

A Senadora Vanessa Grazziotin apresenta Re-
querimento de Informações, endereçado ao Ministro 
de Estado do Trabalho e Emprego solicitando diversas 
informações, referentes à fiscalização das relações de 
trabalho no Estado do Amazonas e à promoção do uso 
de equipamentos de proteção individual (EPIs).

A Matéria vem à apreciação da Mesa do Sena-
do Federal, nos termos do art. 215, I, a, do Regimento 
Interno desta Casa.

II – Análise

A autora do Requerimento, Senadora Vanessa 
Grazziotin justifica sua apresentação nos seguintes 
termos:

“(...) o estado brasileiro deve garantir o 
devido cumprimento das normas vigentes e 
um dos meios capazes de efetivar os direitos 
trabalhistas se faz através das fiscalizações 
do Ministério do Trabalho, o qual conta com 
apenas 40 fiscais para os 62 municípios do 
estado do Amazonas segundo notícias veicu-
ladas recentemente.

Esse número mostra-se insuficiente para 
combater as irregularidades constatadas con-
tra saúde, segurança e direitos trabalhistas. 
Sendo assim as fiscalizações limitam-se tão 
somente a parte do Pólo Industrial de Manaus 
– PIM, Construção Civil, setor rural e firmas 
portuárias e aquaviárias.

(...)
No entanto, esse número se revela in-

suficiente para proteger o trabalhador, uma 
vez que recentemente foram catalogados os 
números registrados de acidentes de trabalho 
no Amazonas que contou com 8.735 casos, 
alcançando, infelizmente, a segunda coloca-
ção no ranking brasileiro, perdendo somente 
para o estado do Pará.”

Ora, como bem assevera a autora da Proposi-
ção, o número de fiscais existentes naquela unidade 
da Federação parece-nos insuficiente para garantir o 
adequado cumprimento da legislação de proteção do 
trabalho.

Com efeito, se verificarmos as estatísticas dis-
poníveis mais recentes, podemos verificar que a pre-
valência de acidentes de trabalho no Amazonas, se 
ainda é ligeiramente menor que a média nacional – 
1.698 acidentes por 100 mil trabalhadores em 2009, 
contra 1.756 por 100 mil na média nacional – é, não 
obstante, superior à do Pará, que apresentou 1.370 
acidentes por 100 mil naquele ano. Mais importante, 
no Amazonas verifica-se uma lenta, mas persistente, 
tendência de aumento na incidência de acidentes por 
100 mil, o que não se verifica na maioria das unidades 
da Federação.

Ora, a situação, se não nos parece descontrola-
da, afigura-se, no entanto, preocupante. É pertinente, 
portanto, perquirir o Poder Executivo a respeito de suas 
ações na fiscalização trabalhista no Estado do Ama-
zonas. Sendo assim, entendemos que o requerimento, 
lavrado nos termos do art. 50, § 2º da Constituição Fe-
deral, está de acordo com o art. 49, X, da Carta, que 
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confere competência exclusiva ao Congresso Nacional 
para fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer 
de suas Casas, os atos do Poder Executivo.

III – Voto

Do exposto, o voto é pela aprovação do Reque-
rimento nº 119 de 2012.

Sala de Reuniões, 31 de maio de 2012.
 

PARECER Nº 649, DE 2012

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 190, de 2012, do Senador 
Randolfe Rodrigues, que requer, com fun-
damento no art. 50, § 2°, da Constituição 
Federal, combinado com o art. 216, inciso 
I, do Regimento Interno do Senado Federal, 
informações à Ministra de Estado Chefe da 
Casa Civil da Presidência da República a 
respeito da Comissão da Verdade.

Relator: Senador Ciro Nogueira

I – Relatório

Subscrito pelo Senador Randolfe Rodrigues, o 
Requerimento n° 190, de 2012, solicita informações à 
Ministra de Estado Chefe da Casa Civil a respeito da 
Comissão da Verdade.

O pedido do Senador se resume a duas indaga-
ções, adiante reproduzidas:

1 – Por qual motivo a Presidência da República ain-
da não designou os 7 membros que integrarão 
a Comissão da Verdade, conforme previsto no 
Art. 2° da Lei n° 12.528, de 2011?

2 – Existe uma previsão de quanto tais designações 
ocorrerão?

A proposição veio a esta Mesa, com fulcro no 
art. 50, § 2°, da Constituição Federal, combinado com 
o art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal.

II – Análise

Cabe à Mesa examinar se o pedido atende aos 
requisitos de admissibilidade previstos nas normas 
atinentes aos requerimentos de informações.

O requerimento atende o disposto no § 2° do art. 
50 da Constituição Federal, que trata de pedidos es-
critos de informação a Ministros de Estado, e tem por 
escopo atos do Poder Executivo que se submetem à 
fiscalização e ao controle desta Casa, tendo em vista 
a competência exclusiva do Congresso Nacional es-
tabelecida no art. 49, X, da Carta de 1988.

O Ato da Mesa n° 1, de 2001, que regulamen-
ta o art. 216 do RISF, determina que o requerimento 
seja dirigido a Ministro de Estado ou a titular de órgão 
diretamente subordinado à Presidência da República 
(art. 1°, § 1°, do Ato) e que as informações solicitadas 
deverão ter relação estreita e direta com o assunto 
que se procura esclarecer (art. 1°, § 2°, do Ato). Tais 
requisitos foram atendidos.

Por sua vez, o art. 2° do Ato da Mesa n° 1, de 
2001, prevê que o requerimento de informações não 
poderá conter pedido de providência, consulta, suges-
tão, conselho ou interrogação de caráter especulativo 
ou sobre propósito da autoridade a quem é dirigido 
(inciso I) e nem poderá se referir a mais de um Minis-
tério (inciso II).

As indagações formuladas, ao pretenderem ob-
ter o motivo pelo qual ainda não foram designados os 
membros da Comissão da Verdade ou se há previsão 
para tanto, não tratam de dados objetivos, afrontando, 
assim, o primeiro daqueles requisitos (inciso I).

Portanto, o pedido, nesse ponto, confronta com 
o art. 2°, I, do Ato da Mesa n° 1, de 2001.

III – Voto

Em face do exposto, opinamos pela rejeição do 
Requerimento n° 190, de 2012.

Sala de Reuniões, 31 de maio de 2012.
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PARECER Nº 650, DE 2012

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento n° 191, de 2012, do Senador 
Randolfe Rodrigues, que requer, com fun-
damento no art. 50, § 2°, da Constituição 
Federal, combinado com o art. 216, inciso 
I, do Regimento Interno do Senado Federal, 
informações ao Ministro de Estado Chefe 
da Secretaria-Geral da Presidência da Re-
pública a respeito da Comissão da Verdade.

Relator: Senador Ciro Nogueira

I – Relatório

Subscrito pelo Senador Randolfe Rodrigues, o 
Requerimento nº 191, de 2012, solicita informações ao 
Ministro-Chefe da Secretaria-Geral da PR, a respeito 
da Comissão da Verdade.

O pedido do Senador se resume a duas indaga-
ções, adiante reproduzidas:

1 – Por qual motivo a Presidência da República ain-
da não designou os 7 membros que integrarão 
a Comissão da Verdade, conforme previsto no 
Art. 2º da Lei nº 12.528, de 2011?

2 – Existe uma previsão de quanto tais designações 
ocorrerão?

A proposição veio a esta Mesa, com fulcro no 
art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com 
o art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal.

II – Análise

Cabe à Mesa examinar se o pedido atende aos 
requisitos de admissibilidade previstos nas normas 
atinentes aos requerimentos de informações.

O requerimento atende o disposto no § 2º do art. 
50 da Constituição Federal, que trata de pedidos es-
critos de informação a Ministros de Estado, e tem por 
escopo atos do Poder Executivo que se submetem à 
fiscalização e ao controle desta Casa, tendo em vista 
a competência exclusiva do Congresso Nacional es-
tabelecida no art. 49, X, da Carta de 1988.

O Ato da Mesa nº 1, de 2001, que regulamen-
ta o art. 216 do RISF, determina que o requerimento 
seja dirigido a Ministro de Estado ou a titular de órgão 
diretamente subordinado à Presidência da República 
(art. 1º, § 1º, do Ato) e que as informações solicitadas 
deverão ter relação estreita e direta com o assunto 
que se procura esclarecer (art. 1º, § 2º, do Ato). Tais 
requisitos foram atendidos.

Por sua vez, o art. 2º do Ato da Mesa nº 1, de 
2001, prevê que o requerimento de informações não 
poderá conter pedido de providência, consulta, suges-
tão, conselho ou interrogação de caráter especulativo 

ou sobre propósito da autoridade a quem é dirigido 
(inciso I) e nem poderá se referir a mais de um Minis-
tério (inciso II).

As indagações formuladas, ao pretenderem ob-
ter o motivo pelo qual ainda não foram designados os 
membros da Comissão da Verdade ou se há previsão 
para tanto, não tratam de dados objetivos, afrontando, 
assim, o primeiro daqueles requisitos (inciso I).

Portanto, o pedido, nesse ponto, confronta com 
o art. 2º, I, do Ato da Mesa nº 1, de 2001.

III – Voto

Em face do exposto, opinamos pela rejeição do 
Requerimento nº 191, de 2012.

Sala de Reuniões, 31 de maio de 2012.

PARECER N° 651, DE 2012

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento n° 198, de 2012, da Senado-
ra Vanessa Grazziotin, que solicita infor-
mações ao Ministro de Estado do Desen-
volvimento, Indústria e Comércio Exterior 
sobre importação e tributação de juta e 
malva brasileira.

Relatora: Senadora Marta Suplicy

I – Relatório

Com base no § 2° do art. 50 da Constituição Fe-
deral, combinado com o art. 216 do Regimento Interno 
do Senado Federal (RISF), a nobre Senadora VANES-
SA GRAZZIOTIN encaminhou à Mesa o Requerimento 
n° 198, de 2012, no qual solicita ao Ministro de Estado 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior as 
seguintes informações:
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1. Qual a quantidade importada de juta e malva (in 
natura, saco e/ou fio) importadas pelo Brasil, 
ano a ano, desde 1998?

2. Quais os portos de entrada desses produtos?
3. Há algum estudo de impacto econômico sobre os 

prejuízos causados à produção nacional advin-
dos da importação de juta e malva?

4. Quais as medidas que estão sendo tomadas para 
evitar a falência do segmento de juta e malva na 
região produtora brasileira e que pode causar 
desemprego a milhares de famílias?

5. O DECEX está considerando a necessidade de 
rever a autorização de importação de sacaria 
de juta e malva tendo em vista que a legislação 
antidumping perdeu seu objeto devido à cotação 
do dólar ser favorável aos países exportadores 
de juta e malva?

6. O Regime aduaneiro especial de drawback está 
sendo aplicado no segmento de juta e malva?

7. Quais as ações adotadas pelo governo brasileiro 
para evitar a NCM de Fuga, modo ilegal de impor-
tação denominado pela Secretaria de Comércio 
Exterior – SECEX, quando se burla regulamento 
de importação de um determinado produto ao 
utilizar um código de outro de importação?

8. Quais os impostos exigidos desde o pedido de im-
portação até a utilização da juta ou malva impor-
tada pelo consumidor final?

9. Quais os impostos exigidos desde a colheita até a 
utilização da juta ou malva nacional pelo consu-
midor final?

Em sua justificação, a Autora argumenta que, em 
razão da importância da juta e malva para a região Nor-
te e para o Brasil, medidas de incentivo à pesquisa e à 
produção em terras já cultivadas devem ser adotadas, 
além da necessidade de se criar mecanismos econô-
micos para desacelerar a importação da juta indiana, 
o que teria reflexos positivos para produção local.

II – Análise

Cabe inicialmente destacar que a Constituição 
Federal de 1988 atribui ao Congresso Nacional com-
petência exclusiva para fiscalizar e controlar, direta-
mente ou por qualquer de suas Casas, os atos do Po-
der Executivo, incluídos os da administração indireta. 
Ademais, as Mesas da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal podem encaminhar pedido de informa-
ções a ministros de Estado e qualquer titular de órgão 
diretamente subordinado ao Presidente da República, 
nos termos do § 2° do art. 50 da Constituição.

O Requerimento n° 198, de 2012, ora em análise, 
atende ao que dispõe o art. 50, § 2°, da Carta Magna, 
bem como ao art. 216 do RISF, obedecendo, portanto, 

às normas de admissibilidade dos requerimentos de 
informações a ministros de Estado.

Especificamente, quanto ao disposto no inciso I 
do art. 216, não há o que obstar, uma vez que o co-
mércio exterior e o regime tributário encontram-se en-
tre os temas sujeitos à competência fiscalizadora do 
Congresso Nacional.

É de se ressaltar, também, que os itens 4 e 5 do 
referido Requerimento não enfrentam óbices quanto 
ao inciso II do art. 216, uma vez que somente ques-
tionam as medidas para evitar a falência de produção 
de juta e malva e informações acerca da possibilidade 
de mudança de critério de importação. Não se vislum-
bram quaisquer pedidos de providência ou interrogação 
quanto a propósito da autoridade a que se destina o 
Requerimento.

Além disso, o Requerimento está em consonân-
cia com o art. 215, I, dependendo somente de decisão 
da Mesa, por não se tratar de informações de natu-
reza sigilosa.

Portanto, a nosso ver, a proposição conforma-
-se aos dispositivos constitucionais e regimentais que 
disciplinam os pedidos escritos de informações a mi-
nistros de Estado e atende ao que dispõe o Ato da 
Mesa n° 1, de 2001.

III – Voto

Dessarte, votamos pela admissibilidade e pelo 
conseqüente encaminhamento do Requerimento n° 
198, de 2012, ao Ministro de Estado do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio Exterior.

Sala de Reuniões, 31 de maio de 2012.

PARECER Nº 652, DE 2012

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento n° 199, de 2012, da Senado-
ra Vanessa Grazziotin, que solicita infor-
mações ao Ministro de Estado da Fazenda 
sobre importação e tributação de juta e 
malva brasileira.

Relatora: Senadora Marta Suplicy
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I – Relatório

Com base no § 2° do art. 50 da Constituição Fe-
deral, combinado com o art. 216 do Regimento Interno 
do Senado Federal (RISF), a nobre Senadora VANES-
SA GRAZZIOTIN encaminhou à Mesa o Requerimento 
n° 199, de 2012, no qual solicita ao Ministro de Estado 
da Fazenda as seguintes informações:

1. Qual a quantidade importada de juta e malva (in 
natura, saco e/ou fio) que chegaram ao Brasil, 
ano a ano, desde 1998?

2. Quais os portos de entrada desses produtos?
3. Há algum estudo de impacto econômico sobre os 

prejuízos causados à produção nacional advin-
dos da importação de juta e malva?

4. Quais as medidas que estão sendo tomadas para 
evitar a falência do segmento de juta e malva na 
região produtora brasileira e que pode causar 
desemprego a milhares de famílias?

5. O Regime aduaneiro especial de drawback está 
sendo aplicado no segmento de juta e malva 
brasileira?

6. Quais os códigos de importação utilizado desses 
produtos?

7. Quais os requisitos necessários para a verificação 
de qualidade dos produtos?

8. Quais os impostos exigidos desde o pedido de im-
portação até a utilização da juta ou malva impor-
tada pelo consumidor final?

9. Quais os impostos exigidos desde a colheita até a 
utilização da juta ou malva nacional pelo consu-
midor final?

Em sua justificação, a Autora destaca que; em ra-
zão da importância da juta e malva para a região Norte 
e para o Brasil, medidas de incentivo à pesquisa e à 
produção em terras já cultivadas devem ser adotadas, 
além da necessidade de se criar mecanismos econô-
micos para desacelerar a importação da juta indiana, 
o que traria reflexos positivos para produção local.

II – Análise

Cabe inicialmente destacar que a Constituição 
Federal de 1988 atribui ao Congresso Nacional com-
petência exclusiva para fiscalizar e controlar, direta-
mente ou por qualquer de suas Casas, os atos do Po-
der Executivo, incluídos os da administração indireta. 
Ademais, as Mesas da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal podem encaminhar pedido de informa-
ções a ministros de Estado e qualquer titular de órgão 
diretamente subordinado ao Presidente da República, 
nos termos do § 2° do art. 50 da Constituição.

O Requerimento n° 199, de 2012, ora em análise, 
atende ao que dispõe o art. 50, § 2°, da Carta Magna, 

bem como ao art. 216 do RISF, obedecendo, portanto, 
às normas de admissibilidade dos requerimentos de 
informações a ministros de Estado.

Especificamente, quanto ao disposto no inciso I 
do art. 216, não há o que obstar, uma vez que o co-
mércio exterior e o regime tributário encontram-se en-
tre os temas sujeitos à competência fiscalizadora do 
Congresso Nacional.

É de se ressaltar, também, que o item 4 do re-
ferido Requerimento não enfrentam óbices quanto ao 
inciso II do art. 216, uma vez que somente questionam 
as medidas para evitar a falência de produção de juta 
e malva. Não se vislumbram quaisquer pedidos de 
providência ou interrogação quanto a propósito da au-
toridade a que se destina o Requerimento.

Além disso, o Requerimento está em consonân-
cia com o art. 215, I, dependendo somente de decisão 
da Mesa por não se tratar de informações de nature-
za sigilosa.

Portanto, a nosso ver, a proposição conforma-
-se aos dispositivos constitucionais e regimentais que 
disciplinam os pedidos escritos de informações a mi-
nistros de Estado e atende ao que dispõe o Ato da 
Mesa n° 1, de 2001.

III – Voto

Dessarte, opinamos pela admissibilidade e pelo 
conseqüente encaminhamento do Requerimento n° 
199, de 2012, ao Ministro de Estado da Fazenda.

Sala de Reuniões, 31 de maio de 2012. 

PARECER Nº 653, DE 2012

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento n° 236, de 2012, do Senador 
Randolfe Rodrigues, que requer, com fun-
damento no art. 50, § 2°, da Constituição 
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Federal, combinado com o art. 216, inciso 
I, do Regimento Interno do Senado Federal, 
sejam solicitadas informações ao Ministro-
-Chefe do Gabinete de Segurança Institucio-
nal, General José Elito Carvalho Siqueira, a 
respeito de, notícias do fornecimento de in-
formações estratégicas à empresa Stratfor.

Relator: Senador João Vicente Claudino

I – Relatório

O Senador Randolfe Rodrigues, com base no 
art. 50 da Constituição Federal, combinado com o art. 
216 do Regimento Interno do Senado Federal, requer 
informações ao Senhor Ministro-Chefe do Gabinete 
de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da 
República a respeito de notícias do fornecimento de 
informações estratégicas à empresa Stratfor.

Segundo Sua Excelência, a imprensa veiculou que 
o GSI teria facilitado o acesso a setores e informações 
estratégicas daquele Ministério a pessoa vinculada à 
agência de inteligência privada. Ter-se-ia, nesse caso, 
procedimentos, no mínimo, irregulares.

II – Análise

A proposição encontra-se de acordo com os dis-
positivos constitucionais e regimentais referentes a pe-
didos de informações a autoridades do Poder Executivo.

Igualmente, atende os requisitos de admissibili-
dade exigidos pelo Ato da Mesa n° 1, de 2001, uma 
vez que se encontra dirigido a autoridade ministerial 
competente, refere-se à matéria submetida à aprecia-
ção do Senado Federal e atinente à sua competência 
fiscalizadora e não contém tema vedado por aquele 
diploma.

III – Voto

Ante o exposto, manifestamo-nos pela aprovação 
do Requerimento n° 236, de 2012.

Sala de Reuniões, 31 de maio de 2012.

PARECER Nº 654, DE 2012

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento n° 237, de 2012, do Senador 
Casildo Maldaner, que requer ao Ministro 
de Estado da Fazenda informações a res-
peito dos incentivos econômicos ou deso-
nerações fiscais concedidas pelo Governo 
Federal ao Estado de São Paulo desde o 
ano de 2003.

Relator: Senador Ciro Nogueira

I – Relatório

É submetido à apreciação desta Mesa o Reque-
rimento nº 237, de 2012, de autoria do Senador Ca-
sildo Maldaner.

Pretende-se com o Requerimento, dirigido ao 
Ministro de Estado da Fazenda, que sejam forneci-
das informações sobre os incentivos fiscais e subsí-
dios concedidos pelo Governo Federal aos diversos 
setores econômicos do Estado de São Paulo desde 
o ano de 2003.

Solicita, ainda, que essas informações sejam 
detalhadas pelos setores econômicos beneficiados, 
destacando aqueles que adquiram bens e mercadorias 
estrangeiras, bem como o custo fiscal incorrido pela 
União nessas concessões.

Como expresso na justificação, o requerimento 
proposto se justifica pela necessidade de instruir e 
esclarecer os diversos aspectos levantados pelo PRS 
nº 72, de 2011, de autoria do Senador Romero Jucá.

A esse requerimento foi aditado o Requerimento 
nº 324, de 2012, também de autoria do Senador Casil-
do Maldaner, que solicita alteração na sua justificação, 
relativamente ao ano de apresentação do referido PRS 
nº 72, de 2011 para 2010.

II – Análise

O Requerimento nº 237, de 2012, é dirigido ao 
Ministro de Estado da Fazenda, atendendo, assim, o 
que preceitua o § 2º do art. 50 da Constituição Federal.

Por outro lado, os requerimentos de informações 
devem observar ainda as condições definidas no art. 
216, inciso I, do Regimento Interno do Senado Fede-
ral quanto às hipóteses de cabimento da iniciativa, 
que exigem sejam observados, preliminarmente, os 
seguintes critérios para a sua admissibilidade, entre 
outras limitações:

Art. 216. Os requerimentos de informa-
ções estão sujeitos às seguintes normas:

I – serão admissíveis para esclarecimento 
de qualquer assunto submetido à apreciação 
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do Senado ou atinente a sua competência 
fiscalizadora;

II – não poderão conter pedido de pro-
vidências, consulta, sugestão, conselho ou 
interrogação sobre propósito da autoridade a 
quem se dirija;

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

Conforme expresso na justificação do requeri-
mento em exame, aliás, ressaltada no relatório acima, 
ele objetiva informações que contribuam, tão-somente, 
para instruir o Projeto de Resolução (PRS) nº 72, de 
2010, que “Estabelece alíquotas do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 
sobre Prestação de Serviços de Transporte Interesta-
dual e Intermunicipal e de Comunicação, nas opera-
ções interestaduais com bens e mercadorias impor-
tados do exterior”.

Todavia, o PRS nº 72, de 2010, foi aprovado e 
promulgado pelo Senado Federal em 25 de abril de 
2012, gerando a Resolução nº 13, de 2012.

Assim, o requerimento em exame fica prejudi-
cado, devendo a continuidade de sua tramitação ser 
suspensa, ao amparo do art. 133, inciso III e § 1º, do 
Regimento Interno do Senado Federal.

III – Voto 
Pelo exposto, opinamos pelo arquivamento do 

Requerimento nº 237, de 2012, em face da prejudi-
cialidade que o atingiu, e do Requerimento nº 324, de 
2012, a ele aditado.

Sala de Reuniões, 31 de maio de 2012.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, 
Marta Suplicy, Primeira Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, 
do Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N° 13, DE 2012

Estabelece alíquotas do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mer-
cadorias e sobre Prestação de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal 
e de Comunicação (ICMS), nas operações 
interestaduais com bens e mercadorias 
importados do exterior.

O Senado Federal resolve:
Art. 1° A alíquota do Imposto sobre Operações 

Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Pres-
tação de Serviços de Transporte Interestadual e Inter-
municipal e de Comunicação (ICMS), nas operações 
interestaduais com bens e mercadorias importados do 
exterior, será de 4% (quatro por cento).

§ 1° O disposto neste artigo aplica-se aos bens 
e mercadorias importados’ do exterior que, após seu 
desembaraço aduaneiro:

I – não tenham sido submetidos a processo de 
industrialização;

II – ainda que submetidos a qualquer processo 
de transformação, beneficiamento, montagem, acon-
dicionamento, reacondicionamento, renovação ou re-
condicionamento, resultem em mercadorias ou bens 
com Conteúdo de Importação superior a 40% (qua-
renta por cento).

§ 2° O Conteúdo de Importação a que se refere 
o inciso II do § 1° é o percentual correspondente ao 
quociente entre o valor da parcela importada do exte-
rior e o valor total da operação de saída interestadual 
da mercadoria ou bem.

§ 3° O Conselho Nacional de Política Fazendária 
(Confaz) poderá baixar normas para fins de definição 
dos critérios e procedimentos a serem observados 
no processo de Certificação de Conteúdo de Impor-
tação (CCI).

§ 4° O disposto nos §§ 1° e 2° não se aplica:
I – aos bens e mercadorias importados do exte-

rior que não tenham similar nacional, a serem defini-
dos em lista a ser editada pelo Conselho de Ministros 
da Câmara de Comércio Exterior (Camex) para os fins 
desta Resolução;

II – aos bens produzidos em conformidade com 
os processos produtivos básicos de que tratam o De-
creto-Lei n° 288, de 28 de fevereiro de 1967, e as Leis 
n°s 8.248, de 23 de outubro de 1991, 8.387, de 30 de 
dezembro de 1991, 10.176, de 11 de janeiro de 2001, 
e 11.484, de 31 de maio de 2007.
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Art. 2° O disposto nesta Resolução não se aplica 
às operações que destinem gás natural importado do 
exterior a outros Estados.

Art. 3° Esta Resolução entra em vigor em 1° de 
janeiro de 2013.

Senado Federal, em 25 de abril de 2012. – Se-
nadora Marta Suplicy, Primeira Vice-Presidente do 
Senado Federal, no exercício da Presidência.

PARECER Nº 655, DE 2012

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento n° 238, de 2012, do Senador 
Casildo Maldaner, que solicita ao Ministro 
de Estado do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior, informações sobre in-
centivos econômicos, financeiros e legais 
que o governo federal concede à produção 
industrial no Estado de São Paulo, bem 
como sobre as importações realizadas por 
aquele ente federativo.

Relator: Senador Ciro Nogueira

I – Relatório

Nos termos do disposto no § 2º do art. 50 da Cons-
tituição Federal, e no art. 215, I, a, combinado com os 
arts. 216 e 217 do Regimento Interno do Senado Fe-
deral (RISF), o Senador Casildo Maldaner apresentou 
o Requerimento nº 238, de 2012, com o qual solicita 
ao Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior, informações sobre os incentivos 
econômicos, financeiros e legais que o governo federal 
concede à produção industrial no Estado de São Paulo, 
os setores beneficiados, bem como sobre as importa-
ções realizadas por aquele ente federativo, com o de-
talhamento de valores e quantidades, a partir de 2003.

Segundo o autor, “o requerimento se justifica 
pela necessidade de instruir e esclarecer os diversos 
aspectos levantados pelo PRS n° 72, de 2011, de au-
toria do Senador Romero Jucá.”

A esse requerimento foi aditado o Requerimento 
n° 325, de 2012, também de autoria do Senador Casil-
do Maldaner, que solicita alteração na sua justificação, 
relativamente ao ano de apresentação do referido PRS 
n° 72, de 2011 para 2010.

A proposição foi despachada à Mesa, para deci-
são, em conformidade com o art. 216, III, do RISF e o 
art. 3° do Ato da Mesa n° 1, de 2001.

II – Análise

Além do preceito contido no art. 50 da Constitui-
ção Federal, aplica-se à presente proposição o dispos-
to nos incisos I e II do art. 216 do Regimento Interno 
do Senado Federal, e no art. 2° do acima citado Ato 

da Mesa, porquanto se refere a assuntos atinentes 
à competência fiscalizadora desta Casa e, por outro 
lado, não contém pedido de providência, consulta, su-
gestão, conselho ou interrogação sobre propósito da 
autoridade a que se destina.

O requerimento obedece, ademais, ao disposto 
no art. 49, X, da Constituição Federal, na medida em 
que busca fiscalizar e controlar, por meio do Senado 
Federal, atos do Poder Executivo.

O requerimento não trata de assuntos que en-
volvam informações sigilosas referidas na Lei Comple-
mentar (LC) n° 105, de 2001, que dispõe sobre o sigilo 
das operações de instituições financeiras, e dá outras 
providências. Assim, não cabe o seu encaminhamento 
para manifestação da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania (CCJ).

Dessa forma, o requerimento atende aos requi-
sitos de admissibilidade de que tratam a Constituição 
Federal e o Ato da Mesa n° 1, de 2001. Insere-se, ade-
mais, na competência fiscalizadora de atos do Poder 
Executivo pelo Senado Federal.

Quanto ao mérito, cabe notar que o Projeto de 
Resolução do Senado – a que alude o requerimento 
– foi aprovado por esta Casa, nos termos do Substitu-
tivo com as respectivas emendas, e transformado na 
Resolução n° 13, de 2012, do Senado Federal (norma 
publicada no DSF em 25-4-2012). Com efeito, o pro-
cessado foi arquivado e, nesse sentido, as informações 
solicitadas tornaram-se extemporâneas.

Assim, o requerimento em exame fica prejudi-
cado, devendo a continuidade de sua tramitação ser 
suspensa, ao amparo do art. 133, inciso III e § 1°, do 
Regimento Interno do Senado Federal.

III – Voto

Pelo exposto, opinamos pelo arquivamento do 
Requerimento n° 238, de 2012, em face da prejudi-
cialidade que o atingiu, e do Requerimento n° 325, de 
2012, a ele aditado.

Sala de Reuniões, 31 de maio de 2012.
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, 
Marta Suplicy, Primeira Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, 
do Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO Nº 13, DE 2012

Estabelece alíquotas do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mer-
cadorias e sobre Prestação de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal 
e de Comunicação (ICMS), nas operações 
interestaduais com bens e mercadorias 
Importados do exterior.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º A alíquota do Imposto sobre Operações 

Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Pres-
tação de Serviços de Transporte Interestadual e Inter-
municipal e de Comunicação (ICMS), nas operações 
interestaduais com bens e mercadorias importados do 
exterior, será de 4% (quatro por cento).

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se aos bens 
e mercadorias importados do exterior que, após seu 
desembaraço aduaneiro:

I – não tenham sido submetidos a processo de 
industrialização;

II – ainda que submetidos a qualquer processo 
de transformação, beneficiamento, montagem, acon-
dicionamento, reacondicionamento, renovação ou re-
condicionamento, resultem em mercadorias ou bens 
com Conteúdo de Importação superior a 40% (qua-
renta por cento).

§ 2º O Conteúdo de Importação a que se refere 
o inciso II do § 1º é o percentual correspondente ao 
quociente entre o valor da parcela importada do exte-
rior e o valor total da operação de saída interestadual 
da mercadoria ou bem.

§ 3º O Conselho Nacional de Política Fazendária 
(CONFAZ) poderá baixar normas para fins de defini-
ção dos critérios e procedimentos a serem observados 
no processo de Certificação de Conteúdo de Impor-
tação (CCI).

§ 4º O disposto nos §§ 1º e 2º não se aplica:
I – aos bens e mercadorias importados do exte-

rior que não tenham similar nacional, a serem definidos 
em lista a ser editada pelo Conselho de Ministros da 
Câmara de Comércio Exterior (CAMEX) para os fins 
desta Resolução;

II – aos bens produzidos em conformidade com 
os processos produtivos básicos de que tratam o De-
creto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, e as Leis 
nºs 8.248, de 23 de outubro de 1991, 8.387, de 30 de 
dezembro de 1991, 10.176, de 11 de janeiro de 2001, 
e 11.484, de 31 de maio de 2007.

Art. 2º O disposto nesta Resolução não se aplica 
às operações que destinem gás natural importado do 
exterior a outros Estados.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor em 1º de 
janeiro de 2013.

Senado Federal, 25 de abril de 2012. – Senadora 
Marta Suplicy, Primeira Vice-Presidente do Senado 
Federal, no exercício da Presidência.

PARECER Nº 656, DE 2012

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento n° 250, de 2012, da Senado-
ra Vanessa Grazziotin, que solicita infor-
mações ao Ministro de Estado da Saúde 
sobre “as políticas públicas relativas à in-
tensificação do combate, controle e fiscali-
zação dos medicamentos falsificados e/ou 
adulterados que entram no país, ou mesmo 
que são produzidos em território nacional”.

Relatora: Senadora Marta Suplicy

I – Relatório

A Senadora Vanessa Grazziotin, com fundamento 
no art. 50, § 2°, da Constituição Federal e nos arts. 215 
e 216 do Regimento Interno do Senado Federal, enca-
minhou a esta Mesa o Requerimento n° 250, de 2012.

Por meio do documento, a Senadora propõe que 
sejam solicitadas ao Ministro de Estado da Saúde, no 
âmbito da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA), informações acerca das ações adotadas 
para o combate à entrada e à produção, no País, de 
medicamentos falsificados ou adulterados, e respecti-
vas medidas de controle e fiscalização, nos seguintes 
termos (transcrição literal):

1. Quais são os dados que esse Ministério tem resul-
tantes de estudos e/ou ações de controle infor-
mando as marcas e medicamentos mais falsifi-
cados e/ou adulterados?

2. Como se opera o controle de qualidade e fiscalização 
de medicamentos falsificados e/ou adulterados 
nos Estados brasileiros?

3. Quais Estados lideram o ranking de apreensões 
de medicamentos falsificados e/ou adulterados?

4. Qual o efetivo dos agentes públicos responsáveis 
pela fiscalização de medicamentos, no Estado 
do Amazonas, no Ceará, em Minas Gerais, em 
São Paulo, Brasília e Rio Grande do Sul?

5. Quais os investimentos do governo federal previstos 
até 2014 no que se refere à política de combate 
à entrada e produção de medicamentos falsifi-
cados e/ou sua adulteração?
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6. Quais são os meios utilizados por esse Ministério 
para combater a falsificação e/ou adulteração de 
medicamentos no país?

Na justificação do requerimento, a Senadora 
Vanessa Grazziotin lembra que a questão da falsifi-
cação de medicamentos, e o seu devido combate e 
fiscalização, principalmente nas fronteiras do País, é 
assunto de ordem pública, sobretudo por envolver a 
saúde da população.

II – Análise

A Constituição Federal, em seu art. 50, § 2°, 
garante à Mesa do Senado Federal o direito de en-
caminhar pedidos escritos de informação a Ministro 
de Estado.

O Regimento Interno do Senado Federal (RISF), 
em seu art. 216, I, especifica que esses pedidos serão 
admissíveis para esclarecimento de qualquer assunto 
atinente à competência fiscalizadora desta Casa.

O inciso II do art. 216 do RISF enumera as únicas 
razões para esta Mesa indeferir um requerimento de 
informações: a existência de pedido de providência, 
consulta, sugestão, conselho ou interrogação sobre 
propósito da autoridade a quem se dirige.

Por não detectarmos nenhuma das ocorrências 
mencionadas no parágrafo anterior, avaliamos que a 
proposição obedece aos dispositivos constitucionais 
e regimentais que disciplinam o envio de pedidos de 
informações a autoridades do Poder Executivo, bem 
como ao disposto no Ato da Mesa do Senado Federal 
n° 1, de 2001.

III – Voto

Em face do exposto, opinamos pela aprovação 
do Requerimento n° 250, de 2012.

Sala de Reuniões, 31 de maio de 2012. 

PARECER Nº 657, DE 2012

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 272, de 2012, do Senador 
Paulo Bauer, que requer seja solicitado, ao 
Ministro de Estado do Esporte, informa-

ções sobre a notícia “Verba Pública finan-
cia carreira de neto de Fittipaldi, nos EUA”, 
divulgada no “blog” do José Cruz – UOL, e 
o envio de cópia do documento.

Relator: Senador Waldemir Moka

I – Relatório

O Senador Paulo Bauer – com base no art. 50, 
2º, da Constituição Federal; e nos arts. 215, inciso I, 
alínea a; 216, inciso I; e 217 do Regimento Interno 
do Senado Federal – encaminhou a esta Mesa o Re-
querimento (RQS) nº 272, de 2012, pelo qual indaga 
ao Ministro de Estado do Esporte se o Programa de 
Formação do Piloto Pietro Fittipaldi na NASCAR, do 
Instituto Emerson Fittipaldi, cumpre as exigências e 
recomendações estabelecidas na Lei de Incentivo ao 
Esporte (Lei nº 11.438, de 29 de dezembro de 2006).

Requer, ainda, seja solicitada cópia do projeto em 
questão, que foi submetido ao Ministério do Esporte, 
acompanhada da documentação estabelecida em re-
gulamento e do orçamento analítico, assim como dos 
pareceres de aprovação.

Na justificação do RQS, o autor destaca que, 
apesar de não ver impropriedade na aprovação do 
projeto, é questionável se o destino de mais de R$1 
milhão para a preparação de esportista visando à pro-
fissionalização não foge às regras da Lei supracitada.

II – Análise

A proposição obedece às normas constitucionais 
e regimentais concernentes aos pedidos de informações 
a autoridades do Poder Executivo, bem como ao dis-
posto no Ato da Mesa do Senado Federal nº 1, de 2001.

III – Voto

Diante do exposto, votamos pela aprovação do 
Requerimento nº 272, de 2012.

Sala de Reuniões, 31 de maio de 2012.

949ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24434 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012

LEGILAÇÃO CITADA ANEXADA AO PROCESSADO 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 11.438, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2006

Dispõe sobre incentivos e benefícios para 
fomentar as atividades de caráter desportivo 
e dá outras providências.

PARECER Nº 658, DE 2012

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento n° 313, de 2012, da Senadora 
Vanessa Grazziotin, que solicita informa-
ções do Ministro de Estado do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio Exterior sobre 
o processo acelerado de queda nos índices 
de produção industrial da Zona Franca de 
Manaus (ZFM), percebidos principalmente 
nos setores de alimentos e bebidas, mais 
especificamente o setor de refrigerantes, 
e na produção de condicionadores de ar.

Relator: Senador Waldemir Moka

I – Relatório

A Senadora Vanessa Grazziotin requer sejam 
solicitadas ao Senhor Ministro de Estado do Desen-
volvimento, Indústria e Comércio Exterior informações 
em epígrafe, sobre o processo acelerado de queda 
nos índices de produção industrial da Zona Franca 
de Manaus.

Especificamente, indaga a respeito da inserção 
desses setores no conjunto das medidas tomadas no 
âmbito do Plano Brasil Maior, o qual sintetiza a polí-
tica industrial, tecnológica e de comércio exterior do 
Governo Federal.

Em justificação, a autora aponta a queda recente 
nos índices de produção da Zona Franca de Manaus, 
alertando para o risco de fechamento de diversas em-
presas, caso o processo não seja controlado.

A matéria foi distribuída à Mesa para decisão.

II – Análise

Nos termos do art. 50, § 2°, da Constituição, “as 
Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal 
poderão encaminhar pedidos escritos de informações 
a Ministros de Estado (...), importando em crime de 
responsabilidade a recusa, ou o não-atendimento no 
prazo de trinta dia, informações falsas”.

O Regimento Interno do Senado Federal admite 
requerimentos de informações “para o esclarecimento 
de qualquer assunto submetido à apreciação do Sena-
do ou atinente a sua competência fiscalizadora” (art. 
216, I). Os requerimentos não poderão conter pedido 

de providência, consulta, sugestão, conselho ou in-
terrogação sobre propósito da autoridade a quem se 
dirijam (art. 216, II).

O Ato da Mesa n° 1, de 2001, que regulamentou 
o Regimento Interno, determina, ainda, que “as infor-
mações solicitadas deverão ter relação estreita e direta 
com o assunto que se procura esclarecer” (art. 1°, § 2°).

O requerimento em análise atende plenamente a 
esses requisitos constitucionais e regimentais, sendo di-
rigido a autoridade competente, nos termos do Decreto 
n° 7.540, de 2 de agosto de 2011, que institui o Plano 
Brasil Maior – PBM e cria o seu Sistema de Gestão.

III – Voto

Ante o exposto, voto pela aprovação do Reque-
rimento n° 313, de 2012.

Sala de Reuniões, 31 de maio de 2012.

PARECER Nº 659, DE 2012

Da Mesa do Senado Federal sobre o 
Requerimento n° 336, de 2012, que solicita 
ao Ministro de Estado da Previdência Social 
informações sobre os parcelamentos dos 
débitos previdenciários dos municípios.

Relator: Senador Ciro Nogueira

I – Relatório

O Senador Casildo Maldaner apresentou o Re-
querimento nº 336, de 2012, no qual requer sejam 
solicitadas ao Ministro de Estado da Previdência So-
cial informações que apresentem os valores dos par-
celamentos dos débitos previdenciários por municí-
pio brasileiro, discriminando o que é principal, juros 
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e multa, bem como o que foi efetivamente pago até o 
momento. Solicita ainda o número de municípios que 
parcelaram seus débitos, conforme a Lei nº 11.960, de 
2009, destacando o valor total parcelado por município, 
discriminando o que é principal, juros e multa e qual o 
valor das parcelas pagas até então.

Em sua justificativa, o autor do Requerimento 
menciona que vários municípios brasileiros enfrentam 
problemas junto ao INSS e que, por não desejarem 
ter uma certidão positiva de débitos previdenciários, o 
que dificultaria o recebimento de alguns repasses de 
recursos, aceitam um parcelamento que não condiz 
com o valor da dívida real.

II – Análise

O Requerimento nº 336, de 2012, fundamenta-se 
no § 2º do art. 50 da Constituição Federal, e nos arts. 
215, I, a, 216 e 217 do Regimento Interno do Senado 
Federal (RISF), que trata dos Requerimentos de Infor-
mações, devendo também atender às disposições do 
Ato da Mesa nº 1, de 2001.

O art. 216 do RISF estabelece que:

Art. 216. Os requerimentos de informa-
ções estão sujeitos às seguintes normas:

I – serão admissíveis para esclarecimento 
de qualquer assunto submetido à apreciação 
do Senado ou atinente a sua competência 
fiscalizadora;

II – não poderão conter pedido de pro-
vidência, consulta, sugestão, conselho ou in-
terrogação sobre propósito da autoridade a 
quem se dirija;

III – lidos na hora do expediente, serão 
despachados à Mesa para decisão;

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

O Ato nº 1 da Mesa, de 2001, por sua vez, de-
termina que o requerimento refira-se a assunto sub-
metido ao Senado Federal ou atinente a sua compe-
tência fiscalizadora, e que as informações solicitadas 
tenham relação direta e estreita com o assunto que se 
procura esclarecer.

Tal disposição é observada, haja vista que as 
informações solicitadas possuem relação direta com 
o tema que se pretende averiguar, qual seja, o custo 
incorrido pelos municípios com a dívida previdenciária.

Em suma, o Requerimento nº 336, de 2012, en-
quadra-se na norma constitucional referente aos pe-
didos de informações a Ministros de Estado, e atende 
às condições de admissibilidade dispostas no RISF 
e no Ato nº 1, de 2001, da Mesa do Senado Federal.

Finalmente, cabe observar que os esclarecimen-
tos solicitados não envolvem informações de caráter 

sigiloso, de acordo com a Lei Complementar nº 105, de 
2001, cabendo, portanto, à Mesa a decisão terminativa.

III – Voto

Pelo exposto, manifestamo-nos pela aprovação 
do Requerimento nº 336, de 2012.

Sala de Reuniões, 31 de maio de 2012. 

LEGILAÇÃO CITADA ANEXADA AO PROCESSADO 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 11.960, DE 29 DE JUNHO DE 2009

Conversão da Medida Provisória nº 457, de 2009
Mensagem de veto

Altera e acresce dispositivos às Leis 
nº 9.639, de 25 de maio de 1998, e 11.196, 
de 21 de novembro de 2005, para dispor 
sobre parcelamento de débitos de respon-
sabilidade dos Municípios, decorrentes de 
contribuições sociais de que tratam as alí-
neas a e c do parágrafo único do art. 11 da 
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; bem 
como acresce dispositivo à Lei nº 6.830, de 
22 de setembro de 1980, para simplificar 
o tratamento dado às cobranças judiciais 
da dívida ativa quando, da decisão que or-
dene o seu arquivamento, tiver decorrido 
o prazo prescricional; dá nova redação ao 
art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991, para dispensar a apresentação da 
Certidão Negativa de Débito em caso de 
calamidade pública ou para recebimento 
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de recursos para projetos sociais, ao art. 
12-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 
1997, para uniformizar a atualização mone-
tária e dos juros incidentes sobre todas as 
condenações judiciais impostas à Fazenda 
Pública, ao art. 19 da Lei nº 11.314, de 3 de 
julho de 2006, para estender o prazo du-
rante o qual o Departamento Nacional de 
Infra-Estrutura de Transportes poderá uti-
lizar recursos federais para executar obras 
de conservação, recuperação, restauração, 
construção e sinalização de rodovias trans-
feridas para outros membros da Federação, 
e ao inciso II do art. 8º da Lei nº 11.775, de 
17 de setembro de 2008, para prorrogar a 
data-limite para adesão pelos mutuários de 
créditos rurais inscritos em Dívida Ativa da 
União ao parcelamento dos seus débitos; 
e dá outras providências.

PARECER Nº 660, DE 2012

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento n° 346, de 2012, de autoria 
do Senador Roberto Requião, que requer, 
nós termos do § 2° do art. 50 da Constitui-
ção Federal, combinado com o disposto no 
art. 216 do Regimento Interno do Senado 
Federal, ao” Ministro de Estado dos Trans-
portes, no âmbito da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres – ANIT, cópias dos 
relatórios de fiscalização nos trechos ferro-
viários da Malha Sul, durante o ano de 2011.

Relator: Senador João Vicente Claudino

I – Relatório

O Senador Roberto Requião, com base no art. 
50, § 2°, da Constituição Federal e no art. 216 do Re-
gimento Interno do Senado Federal, submete à Mesa 
do Senado Federal o Requerimento n° 346, de 2012, 
dirigido ao Ministro dos Transportes.

O objetivo do nobre autor é obter cópia dos rela-
tórios da fiscalização realizada pela Agência Nacional 
de Transportes Terrestres nos trechos ferroviários da 
Malha. Sul, durante o ano de 2011.

Justifica o requerimento a preocupação de Sua 
Excelência com o aumento do número de acidentes e 
a redução da velocidade média dos trens na referida 
malha, possivelmente em razão de problemas de ma-
nutenção das linhas férreas e das composições que 
nelas trafegam, bem como à suspeita de condições de 
trabalho abusivas que a concessionária ALL estaria 
impondo aos seus empregados.

II – Análise

A proposição obedece às normas constitucionais 
e regimentais Concernentes aos pedidos de informa-
ções a autoridades do Poder Executivo, bem como ao 
disposto no Ato da Mesa do Senado Federal n° 1, de 
2001, que rege a matéria.

III – Voto

À luz do exposto, voto favoravelmente à aprova-
ção do Requerimento n° 346, de 2012.

Sala de Reuniões, 31 de maio de 2012.

PARECER Nº 661, DE 2012

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento n° 393, de 2012.

Relator: Senador Cícero Lucena

I – Relatório

O Eminente Senador Jorge Viana, com funda-
mento no art. 216, I do Regimento Interno e no art. 50, 
§ 2° da Constituição Federal, apresenta requerimento 
para que o Ministro de Estado de Relações Exteriores 
preste informações sobre as ações do governo bolivia-
no contra brasileiros residentes na Bolívia, na região 
de fronteira com o Brasil.

Pretende-se que sejam prestadas as seguintes 
informações: “1) qual é a posição oficial do governo 
boliviano sobre o conflito? 2) quais as medidas que 
estão sendo adotadas pelo governo brasileiro parar 
defender os agricultores, seringueiros, castanheiros 
e comerciantes brasileiros que são alvo de violência 
e ameaças no território boliviano?”
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II – Análise

O nobre parlamentar justifica sua proposição, 
alegando que a situação dos brasileiros, agricultores, 
seringueiros, castanheiros e comerciantes que resi-
dem na região fronteiriça da Bolívia com o Brasil tem 
se agravado nos últimos anos. Desde 2010 o governo 
boliviano iniciou o processo de expulsão dos brasilei-
ros que moram, trabalham e produzem nesta região.

Além disso, segundo a justificativa apresentada, 
“a situação em que se encontram estes brasileiros 
merece toda a atenção do Governo Federal e dos 
Senadores”. As indagações são fundamentais para o 
esclarecimento desta Casa sobre os desdobramentos 
deste grave conflito.

II – Voto

O Requerimento n° 393, de 2012, de autoria do 
Senador Jorge Viana, encontra amparo constitucional 
e regimental.

O Requerimento insere-se na competência fis-
calizadora do Congresso Nacional, conforme dispõe o 
art. 49, X, da Constituição Federal, estando, de acordo 
com o Regimento Interno do Senado Federal e com o 
Ato da Mesa n° 1, de 2001.

Sendo assim, concluímos pela aprovação do Re-
querimento n° 393, de 2012, de autoria do Senador 
Jorge Viana.

Sala da Comissão, 31 de maio de 2012.

PARECER Nº 662, DE 2012

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento n° 394, de 2012.

Relator: Senador Cícero Lucena

I – Relatório

O Eminente Senador Jorge Viana, com funda-
mento no art. 216, I do Regimento Interno e no art. 50, 
§ 2° da Constituição Federal, apresenta requerimento 

para que o Ministro-Chefe de Gabinete de Segurança 
Institucional preste informações sobre as ações do go-
verno boliviano contra brasileiros residentes na Bolívia, 
na região de fronteira com o Brasil.

Pretende-se que sejam prestadas as seguintes 
informações: “1) qual é a posição oficial do governo 
boliviano sobre o conflito? 2) quais as medidas que 
estão sendo adotadas pelo governo brasileiro para 
defender os agricultores, seringueiros, castanheiros 
e comerciantes brasileiros que são alvo de violência 
e ameaças no território boliviano?”

II – Análise

O nobre parlamentar justifica sua proposição, 
alegando que a situação dos brasileiros, agricultores, 
seringueiros, castanheiros e comerciantes que resi-
dem na região fronteiriça da Bolívia com o Brasil tem 
se agravado nos últimos anos. Desde 2010 o governo 
boliviano iniciou o processo de expulsão dos brasilei-
ros que moram, trabalham e produzem nesta região.

Além disso, segundo a justificativa apresentada, 
“a situação em que se encontram estes brasileiros 
merece toda a atenção do Governo Federal e dos 
Senadores”. As indagações são fundamentais para o 
esclarecimento desta Casa sobre os desdobramentos 
deste grave conflito.

II – Voto

O Requerimento n° 394, de 2012, de autoria do 
Senador Jorge Viana, encontra amparo constitucional 
e regimental.

O Requerimento insere-se na competência fis-
calizadora do Congresso Nacional, conforme dispõe o 
art. 49, X, da Constituição Federal, estando, de acordo 
com o Regimento Interno do Senado Federal e com o 
Ato da Mesa n° 1, de 2001.

Sendo assim, concluímos pela aprovação do Re-
querimento n° 394, de 2012, de autoria do Senador 
Jorge Viana.

Sala da Comissão, 31 de maio de 2012.

953ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2012



24438 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2012

PARECER Nº 663, DE 2011

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento n° 1.172, de 2004.

Relator: Senador Cícero Lucena

I – Relatório

Trata o presente processo do Requerimento n° 
1.172, de 2004, de autoria do Senador Pedro Simon e 
outros Senadores, no qual Suas Excelências postulam 
seja submetida à Mesa Diretora do Senado Federal, 
proposta de publicação de homenagem ao ex-Senador 
Getúlio Dornelles Vargas, dentro da coleção “Grandes 
Vultos que Honraram o Senado.”

II – Análise

O Requerimento n° 1.172, de 2004, de autoria 
do Senador Pedro Simon e outros Senadores, no qual 
Suas Excelências postulam seja submetida à Mesa 
Diretora do Senado Federal; proposta de publicação 
de homenagem ao ex-Senador Getúlio Dornelles Var-
gas, dentro da coleção “Grandes Vultos que Honraram 
o Senado.”.

A justificação apresentada é a Própria história 
do País e a contribuição efetiva de Getúlio Vargas na 
construção de direitos desta Nação. Falar de Getúlio 
Vargas é o mesmo que falar de Brasil e dos direitos 
mais elementares que ele consolidou para os brasilei-
ros, notadamente os mais humildes.

III – Voto

O Requerimento vem devidamente fundamenta-
do e as razões que, o justificam estão conforme o or-
denamento jurídico, além do que é a oportunidade de 
se prestar a justa homenagem a um grande brasileiro.

Pelo exposto, concluímos pela aprovação do Re-
querimento n° 1.172, de 2004, de autoria do Senador 
Pedro Simon e outros ilustres Senadores.

Sala da Comissão, 31 de maio de 2012.

PARECER Nº 664, DE 2011

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento n° 1355, de 2011.

Relator: Senador Cícero Lucena

I – Relatório

Trata o presente processo do Requerimento n° 
1355, de 2011, de autoria do Senador José Sarney, 
no qual Sua Excelência, com o esteio da Resolução 
n° 84, de 1996, do Senado Federal, postula “a inser-
ção de biografia e obra do Ex-Senador Paulo Guerra 
como parte integrante da coleção “Grandes Vultos que 
Honraram o Senado”.

II – Análise

No Requerimento n° 1353, de 2011, Sua Exce-
lência, o Senador José Sarney, com o esteio da Re-
solução n° 84, de 1996, do Senado Federal, postula 
“a inserção de biografia e obra do Ex-Senador Paulo 
Guerra como parte integrante da coleção “Grandes 
Vultos que Honraram o Senado”.

A justificação consignada no pleito é rica em de-
talhes e registra, com objetividade e distinção, a vida 
de um brasileiro que merece e deve ser lembrada pelos 
relevantes serviços prestados ao seu povo e ao País. O 
presente requerimento é o meio apropriado para isso.

III – Voto

O Requerimento vem devidamente fundamen-
tado e as razões que o justificam estão conforme o 
ordenamento jurídico e fazem justiça ao nobre brasi-
leiro indicado.

Pelo exposto, concluímos pela aprovação do Re-
querimento nº 1.355, de 2011, de autoria do Senador 
José Sarney.

Sala da Comissão, 31 de maio de 2012.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão à 
publicação.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 646, de 
2012, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 11 , de 2007. 

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 (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – A Presidência comunica ao Plenário que a Mesa 
do Senado Federal, em sua 5ª Reunião, realizada no 
dia 31 de maio do corrente ano, deliberou sobre as 
seguintes matérias:

– Pelo arquivamento dos Requerimentos nº 190, 191, 
237 e 238, de 2012, de informações, nos termos 
dos respectivos relatórios;

– Pelo deferimento dos Requerimentos nº 87, 119, 
198, 199, 236, 250, 272, 313, 336, 346, 393, 
394, de 2012, de informações, nos termos de 
seus relatórios;

– Pela aprovação do Parecer da Comissão Direto-
ra, sobre o Projeto de Resolução do Senado 
Federal nº 13, de 2012, de autoria do Senador 
Rodrigo Rollemberg, que institui o Prêmio Mé-
rito Ambiental, a ser conferido anualmente pelo 
Senado Federal;

– Pela aprovação dos Requerimentos nº 1.172, de 
2004 e 1.355, de 2011, que publica homenagem 
ao ex-Senador Getúlio Vargas e insere biografia 
e obra do ex-Senador Paulo Guerra, respectiva-
mente, na coleção intitulada “Grandes Vultos que 
Honraram o Senado”. Os Requerimentos nº 1172, 
de 2004, e 1355, de 2011, vão à Secretaria-Geral 
da Mesa para as devidas providências.

– Pela aprovação do Requerimento nº 488, de 2012, 
que solicita a tramitação conjunta da Proposta 

de Emenda à Constituição nº 77, de 2011, com 
a Proposta de Emenda à constituição nº 58, de 
2011 – que já tramitava em conjunto com as 
Propostas de Emenda à Constituição nº 59, 62 
e 64, de 2011. As matérias passam a tramitar 
em conjunto e vão à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania – CCJ.

– Pela aprovação do Requerimento nº 474, de 2012, 
que solicita o desapensamento do Projeto de Lei 
do Senado nº 704, de 2011, do Projeto de Lei 
do Senado nº 717, de 2011. Os projetos passam 
a ter tramitação autônoma. O Projeto de Lei do 
Senado nº 704, de 2011, vai às Comissões de 
Serviços de Infraestrutura e de Assuntos Eco-
nômicos, cabendo à última decisão terminativa. 
O Projeto de Lei do Senado nº 717, de 2011, 
vai às Comissões de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle e de As-
suntos Econômicos, cabendo à última decisão 
terminativa.

– Pela aprovação do Requerimento nº 478, de 2012, 
que solicita o desapensamento do Projeto de Lei 
do Senado nº 399, de 2011, do Projeto de Lei 
do Senado nº 15, de 2012. Os projetos passam 
a ter tramitação autônoma. O Projeto de Lei do 
Senado nº 399, de 2011, vai às Comissões de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional e de 
Educação, Cultura e Esporte, cabendo à última 
decisão terminativa. O Projeto de Lei do Senado 
nº 15, de 2012, vai às Comissões de Assuntos 
Sociais, de Relações Exteriores e Defesa Nacio-
nal e de Educação, Cultura e Esporte, cabendo 
à última decisão terminativa.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS) 
– A Presidência autuou, por solicitação do Presidente 
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos 
e Fiscalização, os seguintes Avisos do Congresso 
Nacional:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de 
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para 
tramitação das matérias:

Leitura: 6-6-2012

Até 11/6 prazo para publicação e distribuição 
dos avulsos da matéria;

Até 26/6 prazo para apresentação de relatório;
Até 03/7 prazo para apresentação de emendas 

ao relatório; e
Até 10/7 prazo para apresentação, publicação, 

distribuição e votação do relatório e 
encaminhamento do parecer da CMO à 
Mesa do Congresso Nacional.

As matérias serão publicadas em avulsos e no 
Diário do Senado Federal de 7 de junho do corrente.

Os Avisos retornam à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – A Presidência recebeu o Aviso nº 33, de 2012 
(nº 165/2012, na origem), do Ministro de Estado da 
Fazenda, que encaminha, nos termos do art. 4º da 
Resolução nº 20, de 2004, do Senado Federal, rela-
tório sobre as Emissões/Operações de Administração 
de Passivo realizadas pela União e finalizadas em 4 
de maio de 2012.

É o seguinte o Aviso:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – O Aviso nº 33, de 2012, vai à Comissão de As-
suntos Econômicos.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Os Srs. Senadores Flexa Ribeiro e Romero Jucá 
enviaram discursos à Mesa, para serem publicados na 
forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ao registrar o Dia Mundial do Meio 
Ambiente, celebrado na última terça-feira, dia 5 de 
Junho, gostaria de deixar um exemplo de que é pos-
sível vencer o desafio atual de produzir preservando 
e preservar produzindo. Sempre acreditei que as po-
sições radicais, seja de que lados elas estejam, não 
contribuem para o bom debate e a busca racional por 
um modelo sustentável de desenvolvimento.

Esse modelo de desenvolvimento é possível, se 
buscado com afinco, com trabalho e com um pacto 
entre todos os segmentos da sociedade. Sem radica-
lismo ou conservadorismo, mas sobretudo consciên-
cia e desejo de encontrar um rumo com racionalismo.

O exemplo que trago ao Senado, senhor Presidente, 
é do Município de Paragominas, no Nordeste do Pará. O 
Senador Aécio Neves e o deputado federal Rodrigo de 
Castro estiveram naquele município na última quinta-feira. 
E retomaram convencidos de que o Pará é também um 
Estado rico em exemplos de gestão para o Brasil.

O município de Paragominas ficou conhecido na 
mídia nacional no início da década de 1990 pela triste 
imagem de alunos deitados no chão para estudar. Era 
o “aluno-jacaré”. Porém, com a eleição do prefeito Sid-
ney Rosa, em 1996, essa realidade começou a mudar. 
Os desafios da educação nesse quadro mais crítico 
foram vencidos e ainda são uma das prioridades do 
município. Aliás, Paragominas recebeu em 2011, pela 
oitava vez consecutiva, o Prêmio Gestor Eficiente da 
Merenda Escolar. É a única cidade brasileira a rece-
ber a premiação tantas vezes. Esse dado reflete a ex-
celência e o modelo que o município é para o Brasil.

Além da educação, é com o desenvolvimento sus-
tentável que Paragominas dá sucessivos exemplos ao 
Brasil. Há apenas quatro anos, Paragominas figurava 
na lista negra dos 36 municípios que mais desmatavam 
no País. Apenas dois anos depois, em 2010, recebeu 
o Prêmio Chico Mendes, do Governo Federal, tendo 
sido declarado exemplo de superação a ser seguido 
pelos demais municípios.

Foi um período conturbado, em 2008, com a 
Operação Arco de Fogo, gerando inclusive conflitos 
entre madeireiros e fiscais do IBAMA. Mais uma vez, 
Paragominas era vista como vilã pela mídia.

Incomodado com a presença do município na 
lista negra, Adnan Demachki, reuniu a população para 
explicar o quanto desonrava o município aquela classi-
ficação. Fez um esforço coletivo e conseguiu concentrar 
as lideranças políticas e as 51 entidades da sociedade 
civil locais para a celebração do que chamou Pacto 
para o Desmatamento Zero.

Estabeleceu parceria com institutos de pesquisa, 
como o Instituto Imazon, que atuava no monitoramento 
das atividades do setor florestal. Passou a promover, 
com rigor, a notificação dos infratores e denúncia aos 
órgãos ambientais. A sua afirmação em Brasília, no 
Ministério do Meio Ambiente, estava sendo provada: 
punir aqueles que mancham a imagem do município. 
E, assim, não deixar que quem trabalha de forma res-
ponsável seja também punido por um clima pirotécnico 
da gestão do Ministério do Meio Ambiente à época, 
que apenas criava um ambiente de insegurança e 
não resolvia o problema na região – pelo contrário: só 
agravava e estimulava a ilegalidade.

O projeto municipal “Município Verde” já comple-
tou quatro anos e comemora as ações de combate ao 
desmatamento ilegal. A partir de sua implementação, 
Paragominas foi o primeiro município brasileiro a sair 
da lista do Ministério do Meio Ambiente (MMA) dos 
municípios que mais desmaiavam na Amazônia e se 
transformou em referência ambiental em todo o Brasil.

No primeiro ano, quando foi inaugurado o Cadas-
tro Ambiental Rural (CAR), o desmatamento caiu para 
menos da metade. No segundo ano, diminuiu em 90%.

Como exemplo de gestão e sustentabilidade, o 
município serviu de modelo do Programa Estadual 
Municípios Verdes, do Governo do Estado do Pará. 
Lançado em 2011, o Municípios Verdes promove o 
reflorestamento e a regularização fundiária; apoia a 
conclusão do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e o 
Licenciamento Ambiental Rural (LAR); reduz o des-
matamento e a degradação ambiental; apoia a ges-
tão de resíduos sólidos; promove ações de educação 
ambiental e fortalece órgãos municipais, entre outros 
benefícios. Todos estes objetivos transformam os di-
versos setores econômicos dos municípios, que pas-
sam a desenvolver ainda mais a economia, atraindo 
novos investimentos, sem prejudicar o meio ambiente.

Aliás, o nosso Programa Estadual Municípios Ver-
des será apresentado na Conferência das Nações Unidas 
sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, que será 
realizada de 13 a 22 de junho de 2012, na cidade do 
Rio de Janeiro. A iniciativa, pioneira, será apresentada 
pelo governador Simão Jatene aos chefes de Estado de 
vários países durante a Conferência, no Rio de Janeiro.

Será uma boa oportunidade para mostrar as boas 
praticas da Amazônia, uma vez que a Rio+20 conta-
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rá com representantes dos 193 Estados-membros da 
ONU e com milhares de participantes dos mais variados 
setores da sociedade civil. Os dois temas centrais da 
Rio+20 – a economia verde no contexto do desenvol-
vimento sustentável e da erradicação da pobreza e a 
estrutura institucional para o desenvolvimento susten-
tável – se encaixam perfeitamente com os resultados 
adquiridos com o Programa Municípios Verdes.

Além do Programa, o Governador Jatene apre-
sentará, juntamente com os demais representantes 
dos Estados amazônicos, as expectativas dos Estados 
para o desenvolvimento sustentável da região.

E essa voz da Amazônia foi construída através 
de vários encontros, ou melhor os Fóruns de Gover-
nadores da Amazônia, que consolidaram através de 
debates a “Carta da Amazônia”, a ser encaminhada 
à presidenta da República, Dilma Rousseff, também 
durante a conferência Rio+20.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o exemplo 
de Paragominas ajudou a criar o modelo que o Pará 
adotou e que pode servir a outros Estados da Fede-
ração, unindo a preservação com a produção e pro-
movendo o tão desejado desenvolvimento sustentável.

Como disse, a nova imagem de Paragominas con-
tinua a render bons frutos e investimentos. Na última 
semana, portanto, estive em Paragominas com nosso 
Senador Aécio, o senador Mario Couto, os deputados 
federais Rodrigo de Castro e Zenaldo Coutinho num 
dia especial para o município.

Na última semana, a iniciativa privada anunciou 
o lançamento do Paricá Shopping, o que evidencia a 
economia consolidada do município. Também foram 
inauguradas algumas obras, como a nova estrada de 
acesso a Paragominas, a PA-256, totalmente recupe-
rada e a Unidade de Cuidados Intermediários Neona-
tal (UCI), feita em parceria com o Governo do Pará.

Neste mesmo dia ocorreu a inauguração do Lago 
Verde, novo cartão-postal do município, que devolveu 
vida ao Igarapé Paragominas. Na solenidade, o prefeito 
Adnan Demachki, anunciou ainda um pacote de investi-
mentos públicos na área da habitação, do saneamento e 
da saúde que irão gerar mais de 2 mil empregos diretos.

São diversas ações que só são possíveis com uma 
gestão eficiente, séria e responsável. E esse exemplo pa-
raense foi levado pelos nossos colegas do PSDB. Gostaria 
de ler aqui um breve trecho de artigo publicado na terça-
-feira (05) no jornal O Estado de Minas, do nobre colega 
Rodrigo de Castro, intitulado “Rio +20 e Paragominas”.

Após fazer citações que já abordei neste pronun-
ciamento, o deputado federal Rodrigo de Castro conclui:

“Voltamos entusiasmados, o senador Aécio Neves 
e eu, de Paragominas e pretendemos disseminar, para 
todo o Brasil, o conceito de município verde, vivencia-

do, com visíveis resultados, por aquele município e 
que representou a inauguração não de um novo ciclo 
econômico, mas de uma nova era de desenvolvimen-
to: a de geração de riqueza, geração de emprego e 
renda em harmonia com o meio ambiente. Paragomi-
nas, cidade de 20 mil quilômetros quadrados e 90 mil 
habitantes, com grande contingente indígena, é um 
exemplo disso, e mostra como pode e deve ser a go-
vernança de uma economia verde: com consciência e 
vontade política de mudar, liderança em torno de uma 
nova visão, mobilização e envolvimento da sociedade, 
inventividade na criação de alternativas, rigor com os 
infratores, compromisso com metas e foco na erradi-
cação da pobreza. É o que aconteceu em Paragomi-
nas em dois anos. Que entendam isso os dirigentes 
das nações que estarão na Rio + 20. O planeta exige.”

Afirma o deputado em excelente artigo publica-
do hoje e que gostaria de inserir nos anais do Sena-
do Federal.

Tenho certeza que o modelo de Paragominas 
serve de exemplo não só ao Pará, mas ao Brasil e 
ao mundo. Esse exemplo será levado para debate na 
Convenção da Rio+20 e espero que antes de apontar 
os dedos, os líderes mundiais possam observar as 
boas práticas que temos em pleno desenvolvimento 
no nosso País.

Para finalizar, Sr. Presidente, faço um breve re-
gistro da viagem que tivemos pelo Pará na última se-
mana. Conforme citei, além de Paragominas, nosso 
senador Aécio Neves esteve ainda em Belém, onde 
participou da pré-convenção do PSDB para lançar a 
pré-candidatura a prefeito de Belém do deputado fe-
deral Zenaldo Coutinho.

O evento foi realizado já no início da noite e reuniu 
cerca de dois mil militantes do PSDB. Aécio, uma das 
lideranças nacionais do nosso partido, reafirmou que a 
estratégia do PSDB é reforçar ainda mais nossa base 
nos municípios, uma vez que o partido já está em 800 
municípios brasileiros, que conhecem a competência 
e seriedade da gestão tucana. Entre esses municípios 
está, há 16 anos, Paragominas, que orgulha o nosso 
Pará e o nosso Brasil.

Era o que eu tinha a dizer.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Se-
nadoras e Srs. Senadores, já sob a expectativa da 
realização da Rio+20, o maior evento internacional 
sobre o ambientalismo dos últimos anos, quero trazer 
à baila alguns temas importantes sobre a questão, tão 
fundamental quanto emergencial para todo o mundo.

Como potência ambiental incontestável, dotado de 
gigantesco patrimônio ecológico e de biodiversidade, 
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o Brasil surge como liderança natural nesse processo 
de discussão sobre os rumos e o futuro do Planeta.

Até por isso, Sr. Presidente, temos o dever de 
realizar nossa lição de casa, dando exemplos domésti-
cos claros de respeito ao meio-ambiente e fomentando 
práticas sustentáveis em nossa produção industrial e 
em seus padrões de consumo.

Nesse sentido, entendemos que a reciclagem 
dos materiais e resíduos sólidos assume caráter ab-
solutamente essencial e central em nossa política de 
sustentabilidade, trazendo insofismáveis benefícios 
econômicos e ambientais para nosso País.

Em verdade, meus Caros Colegas, a reciclagem 
significa mais do que separar o lixo e reaproveitá-lo na 
indústria de beneficiamento. É muito mais do que isso: 
simboliza o próprio ato de recriação e continuidade 
que dá sentido à vida, movida por ciclos e pela eterna 
e perene necessidade de recomeço.

Portanto, reciclar é mais do que um imperativo 
ambiental ou necessidade econômica: sua ideia está 
inserida na própria mecânica de nossa existência. Faz 
parte, assim, de maneira indissolúvel, da nossa história 
de fazer e desfazer, construir e destruir, criar e recriar.

Na maior parte dos casos, Sr. Presidente, assim 
como a intervenção humana foi fundamental para a 
formação de determinado produto, faz-se necessária 
outra intervenção para que esses materiais utilizados 
sejam reaproveitados e novamente beneficiados, ga-
nhando novamente contornos funcionais e valor eco-
nômico agregado.

Alguns materiais, como as latinhas de alumínio, 
têm nível de reaproveitamento de até 100%, além de 
representarem importante fonte de renda para inúme-
ros catadores de rua e coletores de material reciclado.

Vejamos outro exemplo, meus Nobres Colegas, 
o das sucatas imobilizadas que vemos espalhadas 
por nossas vias e estradas. Ou mesmo aquelas que 
ainda transitam, sob a forma de veículos antigos que 
atentam contra a nossa segurança física e ambiental.

Pois bem, o Brasil precisa urgentemente implan-
tar um amplo programa de renovação e reciclagem de 
sua frota de veículos e caminhões.

Temos de tomar como modelo o Japão, Senhor 
Presidente, que, até mesmo por imposição de seu li-
mitado espaço físico, consegue reciclar 95% de cada 
veículo. Assim, dotado de extrema eficiência, o modelo 
nipônico de reciclagem somente não aproveita 55 qui-
los de um veículo com peso médio de uma tonelada.

Dessa tonelada, Senhoras e Senhores Senado-
res, são retirados cerca de 800 quilos de ferro, nove 
quilos de cobre e 68 de alumínio, que são reaproveita-
dos pela indústria novamente, em vez de se amontoa-

rem como sucatas e ferro-velhos abandonados pelas 
estradas e ruas.

Dessa maneira, com uma sociedade amplamente 
orientada e educada para a reciclagem, onde as fa-
mílias naturalmente seguem modelos de consumo e 
descarte com essa finalidade, os japoneses têm mui-
to a nos ensinar sobre esse mecanismo tão essencial 
para a vida moderna.

Lá, a legislação estabelece uma série de incen-
tivos para as indústrias de reciclagem, seja de ordem 
tributária, seja mediante concessão de serviços e em-
préstimos subsidiados.

Para o cidadão japonês, a coleta seletiva e a uti-
lização de produtos reciclados se impõem como ver-
dadeira e legítima obrigação social, à qual todos estão 
intimamente vinculados.

Aqui, infelizmente, inúmeras dificuldades e bar-
reiras burocráticas ainda são impostas, notadamente 
no que tange à reciclagem dos veículos automotores. 
Há imensa dificuldade, por exemplo, na certificação 
das peças usadas e recondicionadas para a devida 
recomercialização.

Não basta, portanto, retirar o veículo da frota e 
destiná-lo à reciclagem se não for viabilizado e desen-
volvido um processo efetivo de reutilização maciça de 
seus componentes, assim como ocorre no bem-suce-
dido modelo japonês.

Além disso, de maneira geral, nos falta uma cul-
tura forte no sentido de estabelecer a reciclagem como 
padrão efetivo de produção e consumo, sendo todos 
responsáveis por esse encadeamento.

Nesse sentido, o incentivo ao consumo responsá-
vel com campanhas educativas e a ampliação dos me-
canismos de fomento à indústria de reaproveitamento 
de resíduos materiais surgem como medidas essenciais 
para o encaminhamento nacional da questão.

É fato, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
que o sistema de reciclagem contribui decisivamente 
para o crescimento sustentável e equilibrado de qual-
quer país, promovendo maior geração de empregos, 
tecnologia limpa e melhorias claras e objetivas para 
o meio ambiente.

Cabe-nos, portanto, fomentar essa atividade em 
nosso País, sob pena de perdermos não somente pres-
tígio internacional, mas importantes e fundamentais ja-
nelas de oportunidades para o nosso desenvolvimento.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Não havendo mais oradores inscritos, dou por 
encerrada a presente sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 41 
minutos.) 
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