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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que 
serão lidos.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 29, DE 2012

Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, para dispor sobre a aferição de 
peso dos veículos de transporte coletivo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 99 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro 

de 1997, passa a vigorar acrescido do seguinte § 4º:
“Art. 99. ................................................
..............................................................
§ 4º A aferição do peso dos veículos uti-

lizados no transporte coletivo de passageiros 
não poderá ocorrer nas vias de trânsito, de-
vendo o procedimento ser realizado nas es-
tações terminais e em outros locais admitidos 
pelo CONTRAN.” (NR)

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

Justificação
O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabeleceu 

corretamente as condições e os procedimentos des-
tinados a aferir o peso dos veículos que trafegam nas 
vias urbanas e rodovias  O art. 99 dessa importante 
norma legal determina que somente podem transitar 
os veículos cujo peso e dimensões atendem aos limi-
tes estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito 
(CONTRAN).

Ao detalhar esse comando geral, o CTB estabele-
ce que: (i) o excesso de peso será aferido por equipa-
mento de pesagem ou pela verificação de documento 
fiscal; (ii) será tolerado um percentual sobre os limites 
de peso bruto total e peso bruto transmitido por eixo 
de veículos à superfície das vias; e (iii) os equipamen-
tos fixos ou móveis utilizados na pesagem de veículos 
serão aferidos de acordo com a metodologia e na pe-
riodicidade estabelecidas pelo Contran, ouvido o órgão 
ou entidade de metrologia legal.

De fato, o sobrepeso de caminhões e de ônibus é 
reconhecidamente um dos fatores determinantes para 
o desgaste dos pavimentos. 

Ocorre, contudo, que, embora esses procedimen-
tos se mostrem úteis e necessários, há circunstâncias 
em que a sua prática, não sendo regrada, pode resultar 
em transtornos sociais. É o caso dos veículos utilizados 
no transporte coletivo de passageiros. Diferentemente 
do que ocorre com os veículos de carga, em relação 
aos quais há poucas pessoas envolvidas, no caso dos 
ônibus os procedimentos de pesagem promovidos 
nas vias de trânsito ensejam inúmeros prejuízos aos 
passageiros e ao próprio funcionamento do sistema.

Nesses casos, evidencia-se a necessidade de 
conciliação entre a regra de pesagem periódica dos 
veículos, que deve ser mantida e cumprida, e o direi-
to dos usuários a não terem que suportar mais uma 
causa para o impedimento da fluidez no trânsito, já 
prejudicado por tantos outros fatores. 

Ao proibir que a aferição do peso dos ônibus uti-
lizados no transporte coletivo de passageiros ocorra 
nas vias de trânsito e determinar que o procedimento 
seja realizado em locais mais adequados, como nas 
estações terminais e em outros que venham a ser 
admitidos pelo Contran, a presente proposição tem 
o sentido de assegurar que a aferição requerida pelo 
CTB ocorra sem prejuízo para os usuários do trans-
porte coletivo e do trânsito em geral.

São essas as razões que justificam o projeto 
ora apresentado, para o qual esperamos contar com 
o apoio dos membros do Congresso Nacional. – Se-
nador Acir Gurgacz.

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 30, DE 2012

Estabelece normas para a realização 
de concursos públicos no âmbito da ad-
ministração direta e indireta da União e dá 
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

Capítulo I
Das Disposições Iniciais e das Definições
Art. 1º Esta Lei estabelece normas aplicáveis 

aos concursos públicos para a investidura em cargos 
públicos da administração direta e indireta da União.

Parágrafo único. Aplicam-se as disposições desta 
Lei, no que forem cabíveis, aos concursos para admis-
são em emprego público.

Art. 2º A prévia aprovação em concurso público 
de provas ou de provas e títulos é requisito essencial 
para a investidura em cargo público, ressalvada a no-
meação para cargo em comissão declarado em lei de 
livres nomeação e exoneração.

Art. 3º A realização de concurso público, em to-
das as suas etapas, exige a observância estrita, pelo 
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Poder Público, dos princípios constitucionais expressos 
e implícitos impostos à administração pública direta e 
indireta, previstos na Constituição Federal, especial-
mente os da impessoalidade, igualdade, publicidade, 
competitividade, seletividade, proporcionalidade, ra-
zoabilidade e planejamento.

Art. 4º Para os fins desta Lei, considera-se:
I – equiparada a agente público a instituição con-

tratada para organizar o concurso público, bem como 
seus prepostos e contratados, sem prejuízo da res-
ponsabilização civil ou penal cabível;

II – prova objetiva de concurso público aquela em 
que se exige do candidato que forneça respostas às 
questões por meio de marcação em cartão de respostas 
ou em instrumento equivalente, com base em opções 
fechadas, previamente formuladas pelo examinador;

III – prova discursiva de concurso público aquela 
em que se exige do candidato que forneça respostas 
às questões por meio de textos redigidos em folhas de 
resposta ou em instrumento equivalente, providas em 
branco pelo examinador;

IV – jornal de grande circulação, o jornal que seja 
distribuído em todos os Estados da Federação;

V – feriado, somente o de âmbito nacional, de 
acordo com a lei;

Art. 5º A banca realizadora do concurso público 
é obrigada a fornecer ao interessado, mediante re-
querimento escrito, informação ou certidão de ato ou 
omissão relativa ao certame.

§ 1º O atendimento do requerimento de que tra-
ta este artigo configura ato de autoridade pública para 
todos os fins.

§ 2º É garantido ao candidato, durante o perío-
do de duração do concurso, o acesso ao seu cartão 
de respostas ou a outro instrumento que cumpra as 
mesmas funções. 

§ 3º Configura ilícito administrativo grave, a ser 
apurado na forma da legislação vigente:

I – a negativa de prestação de informação ou de 
fornecimento de certidão;

II – o atendimento incompleto ou intempestivo 
do requerimento;

III – a prestação de informação ou expedição de 
certidão falsa.

Art. 6º É considerado ato abusivo contra o concur-
so público e ilícito administrativo grave, a ser apurado 
na forma da legislação vigente:

I – elaborar edital ou permitir que edital seja ela-
borado com discriminação inescusável de raça, sexo, 
idade ou formação, observadas as peculiaridades do 
cargo;

II – inserir ou fazer inserir no edital qualquer cláu-
sula, requisito ou exigência cujas previsões restrinjam, 

dificultem ou impeçam a proporcionalidade, a razoa-
bilidade, a igualdade, a publicidade, a seletividade ou 
a competitividade do certame;

III – atentar contra a publicidade do edital, do 
concurso público ou de qualquer de suas fases;

IV – violar ou permitir a violação do sigilo das pro-
vas do concurso público, por ato comissivo ou omissivo;

V – beneficiar alguém ou o candidato com infor-
mação privilegiada relativa ao concurso público ou a 
qualquer de suas fases;

VI – impedir ou tentar impedir, de qualquer for-
ma, a inscrição no concurso, a realização das provas, 
a interposição de recurso ou o acesso ao Judiciário;

VII – obstar a inscrição de pessoa com deficiên-
cia em concurso público para cargo cujas atribuições 
sejam compatíveis com a sua deficiência.

Parágrafo único. Verificada a infração de qual-
quer das determinações estabelecidas neste artigo, 
mediante provocação de qualquer dos interessados, 
o concurso será automaticamente suspenso até a de-
finitiva correção das falhas configuradas.

Art. 7º A garantia da lisura e da regularidade do 
concurso público é atribuição da instituição responsável 
pela sua organização, que responderá objetivamente 
pelas ocorrências que as comprometam.

Art. 8º Todos os atos relativos ao concurso pú-
blico são passíveis de exame e decisão judicial, es-
pecialmente:

I – os que configurarem erro material do edital 
ou seu descumprimento;

II – os que configurarem lesão ou ameaça de le-
são a direito do candidato;

III – os que configurarem discriminação ilegítima 
com base em idade, sexo, orientação sexual, estado 
civil, condição física, deficiência, raça ou naturalidade;

IV – os que vincularem critério de correção de 
prova ou de recurso à correção de prova;

V – os relativos ao sigilo, à publicidade, à seleti-
vidade e à competitividade;

VI – os decisórios de recursos administrativos 
interpostos contra gabarito oficial.

Capítulo II
Das Pessoas com Deficiência

Art. 9º É assegurado à pessoa com deficiência o 
direito de se inscrever em concurso público, em igual-
dade de condições com os demais candidatos, para 
provimento de cargo cujas atribuições sejam compa-
tíveis com a sua deficiência.

§ 1º O candidato com deficiência concorrerá a 
todas as vagas previstas no edital, sem prejuízo de 
concorrer às vagas que lhe são especialmente reser-
vadas, conforme legislação específica.
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§ 2º O candidato com deficiência inscrito em con-
curso público, resguardadas as condições especiais 
para a sua admissão, previstas no respectivo edital, 
participará do concurso em igualdade de condições com 
os demais candidatos, especialmente no que concerne:

I – ao conteúdo das provas;
II – aos critérios de avaliação e aprovação;
III – ao horário e ao local de aplicação das pro-

vas, garantida a devida acessibilidade;
IV – à nota mínima exigida para aprovação.

Capítulo III
Do Edital do Concurso Público

Art. 10. O edital, que vincula a administração pú-
blica, é de cumprimento obrigatório e deve ser redigido 
de forma clara e objetiva, de maneira a possibilitar a 
perfeita compreensão de seu conteúdo pelo preten-
dente ao cargo oferecido.

Parágrafo único. É nula a disposição do edital 
normativo do concurso que dispuser de forma diver-
sa do previsto na legislação aplicável aos servidores 
públicos ou aos servidores da carreira para a qual o 
concurso está sendo realizado.

Art. 11. O edital normativo do concurso público 
será:

I – publicado integralmente no veículo oficial de 
publicidade do órgão ou entidade que está promovendo 
o certame, com antecedência mínima de 90 (noventa) 
dias da realização da primeira prova;

II – publicado de forma resumida em jornal de 
grande circulação;

III – disponibilizado integralmente na Internet, 
no sítio oficial do órgão ou entidade responsável pela 
realização do concurso.

Art. 12. As referências a leis ou regulamentos 
contidos no edital normativo do concurso indicarão 
todas as alterações porventura existentes.

Parágrafo único. As referências a portarias ou 
outros atos normativos do Poder Público de caráter 
infralegal ou infra-regulamentar, além de observarem 
a disposição do caput, indicarão a data em que foram 
publicados no veículo oficial de publicidade do órgão 
ou entidade que está promovendo o certame.

Art. 13. O conteúdo mínimo do edital, sob pena 
de nulidade, é composto de:

I – identificação da entidade responsável pela 
organização do concurso público e do órgão que o 
promove;

II – horário de expediente do órgão ou entidade 
responsável pela organização do concurso público;

III – identificação do cargo, suas atribuições, ven-
cimentos e o quantitativo de vagas;

IV – o cronograma detalhado das nomeações e 
das posses dos candidatos aprovados dentro do nú-
mero de vagas divulgado no edital;

V – indicação do nível de escolaridade exigido 
para a posse no cargo;

VI – indicação do local e órgão de lotação dos 
aprovados;

VII – indicação precisa dos locais e procedimen-
tos de inscrição, bem como das formalidades confir-
matórias dessa;

VIII – indicação dos critérios de pontuação e con-
tagem de pontos nas provas;

IX – indicação do peso relativo de cada prova;
X – enumeração precisa das matérias das provas, 

dos eventuais agrupamentos de provas e das datas de 
suas realizações;

XI – indicação da matéria objeto de cada prova, de 
forma a permitir ao candidato a perfeita compreensão 
do conteúdo programático que será exigido;

XII – regulamentação dos mecanismos de divul-
gação dos resultados, com datas, locais e horários;

XIII – regulamentação do processo de elaboração, 
apresentação, julgamento, decisão e conhecimento de 
resultado de recursos;

XIV – fixação do prazo inicial de validade e da 
possibilidade de sua prorrogação;

XV – lotação inicial dos aprovados e disciplina 
objetiva das hipóteses de remoção;

XVI – percentual de cargos reservados a pes-
soas com deficiência, que não pode ser inferior a 5% 
(cinco por cento) ou superior a 20% (vinte por cento) 
do quantitativo de vagas a que se refere o inciso III, 
além dos critérios para a admissão dessas pessoas.

§ 1º Na hipótese de 20% (vinte por cento) do 
quantitativo de vagas a que se refere o inciso III ser 
inferior à unidade, não é obrigatória a reserva de vaga 
para pessoas com deficiência.

§ 2º Deve ser dada ampla publicidade dos inte-
grantes da banca examinadora do concurso público, 
ficando a critério da instituição responsável pela sua 
organização promover essa divulgação no edital nor-
mativo do certame ou em momento posterior, desde 
que com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da 
realização da primeira prova.

Art. 14. Deverá ser dada ampla publicidade aos 
fundamentos objetivos que justificaram a definição do 
quantitativo de vagas divulgado no edital normativo 
do concurso, como expressão concreta do princípio 
do planejamento.

§ 1º Os fundamentos a que se refere o caput 
constarão do próprio edital normativo do concurso ou 
de documento prévio a ele, hipótese em que devem 
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ser empregados os mesmos meios de divulgação pre-
vistos no edital.

§ 2º A constituição de cadastro de reserva so-
mente é admitida para preenchimento de cargos cuja 
vacância não tenha ocorrido antes da publicação do 
edital normativo do concurso, desde que seja, objetiva e 
justificadamente, demonstrada a expectativa de vacân-
cia ou criação dentro do prazo de validade do certame, 
podendo ser considerada sua eventual prorrogação.

Art. 15. É possível o aproveitamento por órgão de 
candidatos aprovados em concurso público realizado 
por outro órgão, desde que:

I – o edital preveja expressamente essa possi-
bilidade;

II – o órgão que realizou o concurso seja do mes-
mo Poder do aproveitante;

III – os cargos para os quais haverá o aprovei-
tamento tenham exercício previsto para as mesmas 
localidades em que terão exercício os servidores do 
órgão promotor do certame;

III – o cargo a ser provido seja idêntico àquele 
para o qual foi realizado o certame, com iguais denomi-
nação e descrição, e que envolva mesmas atribuições, 
competências, direitos e deveres, de tal modo que se 
exijam idênticos requisitos de habilitação acadêmica 
e profissional;

IV – sejam observadas a ordem de classificação 
e a finalidade ou destinação prevista no edital.

Art. 16. Caso o edital normativo do concurso pú-
blico indique expressamente a bibliografia de que se 
valerá a banca examinadora, para cada uma das obras 
indicadas, ficará ela vinculada à edição que tenha sido 
publicada em data anterior mais próxima da divulgação 
da norma editalícia.

Parágrafo único. A não-indicação de bibliografia, 
ou sua indicação apenas sugestiva, obriga a banca 
examinadora a aceitar, como critérios de correção, as 
posições técnicas, doutrinárias, teóricas e jurispruden-
ciais dominantes relativamente aos temas abordados.

Art. 17. O conteúdo das provas discursivas e os 
respectivos critérios de correção e pontuação, quan-
do for o caso, serão definidos no edital normativo do 
concurso.

Parágrafo único. Na hipótese de constar no edital 
normativo do concurso público a aferição de títulos, 
serão obedecidas as seguintes condições:

I – a aferição de títulos terá caráter exclusiva-
mente classificatório, sendo facultada ao candidato 
a ausência deles, caso em que apenas não lhe será 
atribuída a eventual pontuação;

II – aos títulos somente poderá ser atribuída 
pontuação correspondente a, no máximo, 5% (cinco 

por cento) do total geral dos pontos computáveis aos 
candidatos ao cargo;

III – serão atribuídos pontos à experiência pro-
fissional em atividades que guardem relação com as 
atribuições do cargo em disputa, obedecendo-se a 
seguinte equivalência:

a) 5 (cinco) anos de experiência profissional: 
pontuação equivalente a 1 (um) título de especialista;

b) 10 (dez) anos de experiência profissional: pon-
tuação equivalente a 1 (um) título de mestre;

c) 15 (quinze) anos de experiência profissional: 
pontuação equivalente a 1 (um) título de doutor;

IV – não haverá exigência de títulos nos concur-
sos destinados ao preenchimento de cargos de nível 
fundamental e médio;

V – o edital identificará expressamente os títulos 
a serem considerados e a respectiva pontuação, ve-
dada a aceitação de títulos que não guardem relação 
com as atribuições do cargo em disputa;

VI – os títulos ou a experiência profissional deve-
rão ser comprovados com documento hábil, conforme 
definido no edital;

VII – os títulos obtidos em instituições estrangeiras 
não poderão ter pontuação superior aos equivalentes 
obtidos em instituições nacionais.

Art. 18. A realização de provas físicas exige a 
indicação do tipo de prova, das técnicas admitidas e 
do desempenho mínimo.

Art. 19. No caso das provas de datilografia, di-
gitação e conhecimentos práticos específicos, deverá 
haver indicação dos instrumentos, aparelhos ou das 
técnicas a serem utilizados.

Art. 20. Salvo disposição em lei em contrário, é 
proibido estabelecer idade máxima para inscrição em 
concurso público.

Parágrafo único. A discriminação sexual, de estado 
civil, de idade, de condição familiar e de característi-
cas físicas exige relação objetivamente demonstrável 
da impossibilidade de aproveitamento dos excluídos.

Art. 21. A escolaridade mínima e a qualificação 
profissional subjetiva deverão ser comprovadas no 
ato de posse no cargo público, vedada a exigência de 
comprovação no ato de inscrição no concurso.

Art. 22. É vedada a exigência, como requisito de 
inscrição, de residência em determinado local.

Art. 23. É admitido, no edital, o condicionamento 
de correção de prova de determinada etapa à aprova-
ção na etapa anterior.

Art. 24. A alteração de qualquer dispositivo do 
edital precisa ser fundamentada, de forma expressa 
e objetiva, e obriga a divulgação, com destaque, das 
mudanças no veículo oficial de publicidade do órgão 
ou entidade que está promovendo o certame, no sítio 
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oficial do órgão ou entidade responsável pela reali-
zação do concurso e em jornal de grande circulação.

§ 1º Os prazos, providências e atos previstos no 
edital tomarão como referência a data da publicação 
oficial da última alteração dos termos do edital.

§ 2º É vedada a veiculação de alterações editalí-
cias em edição especial, extraordinária ou de circulação 
restrita do veículo oficial de publicidade do órgão ou 
entidade que está promovendo o certame.

§ 3º É vedada qualquer alteração nos termos do 
edital nos trinta dias que antecedem a primeira prova.

Art. 25. No caso de haver mais de uma prova no 
concurso, o edital deverá indicar, de forma objetiva, as 
eliminatórias e as classificatórias.

Art. 26. O cancelamento ou a anulação de concur-
so público com edital já publicado exige fundamentação 
objetiva, expressa e razoável, amplamente divulgada.

Art. 27. A banca definirá claramente, no edital, os 
materiais, objetos, instrumentos e papéis cuja posse 
será admitida nos locais de prova.

Parágrafo único. A infração, pelo candidato, por si 
ou por outrem, das proibições de que trata este artigo 
implicará a sua eliminação do concurso.

Capítulo IV
Da Inscrição

Art. 28. A formalização da inscrição no concurso 
depende da satisfação completa dos requisitos exigi-
dos no edital, sendo vedada a inscrição condicional.

Parágrafo único. O edital deverá prever um pe-
ríodo mínimo de 20 (vinte) dias para a inscrição dos 
candidatos.

Art. 29. A inscrição por procuração exige a cons-
tituição formal de procurador com poderes específicos.

Parágrafo único. A inscrição por via informatizada 
impõe a adoção de processos de controle, de segu-
rança do procedimento e de proteção contra fraude.

Art. 30. O estabelecimento da taxa de inscrição 
levará em conta o nível remuneratório do cargo em 
disputa, a escolaridade exigida e o número de fases e 
de provas do certame.

§ 1º O valor da taxa de inscrição não poderá exce-
der 1% (um por cento) da remuneração inicial do cargo, 
podendo, excepcionalmente, chegar a 5% (cinco por 
cento) dela, desde que comprovada sua razoabilidade, 
mediante apresentação de planilha de custos no edital.

§ 2º Será isento da taxa de inscrição o candida-
to que, comprovadamente, se enquadrar em uma das 
seguintes condições:

I – demonstrar três doações de sangue nos últi-
mos doze meses;

II – possuir idade igual ou superior a quarenta 
anos e estar desempregado há pelo menos um ano 
na data da inscrição.

§ 3º No caso de edital relativo a vários cargos, 
os valores de inscrição serão fixados relativamente a 
cada um deles.

§ 4º É assegurada a devolução do valor relativo 
à inscrição, atualizado monetariamente:

I – no caso de anulação ou cancelamento do 
concurso, por qualquer causa;

II – no caso de ato desconforme a esta Lei ou ao 
edital, desde que redunde em prejuízo direto ao can-
didato inscrito quanto à realização da prova.

Art. 31. As inscrições serão recebidas em locais 
de fácil acesso e em período e horário que facilitem 
ao máximo a sua realização pelos interessados em 
prestar o concurso, devendo os postos de recebimen-
to de inscrição estar localizados de forma a cobrir, da 
melhor maneira possível, a área geográfica.

Parágrafo único. É permitida a realização de ins-
crição primordialmente pela Internet, desde que seja 
garantida a possibilidade de sua efetivação por outros 
meios, mediante requerimento escrito do interessado 
em prestar o concurso, que deve ser encaminhado ao 
órgão ou entidade organizadora do certame em até 10 
(dez) dias da publicação do edital normativo.

Art. 32. No caso de expedição de cartão confirma-
tório de inscrição, a banca dará preferência à remessa 
por via postal para o endereço do candidato.

Parágrafo único. A retirada de cartão confirmatório 
de inscrição poderá ser feita por procuração.

Art. 33. Será nula a inscrição de candidato que, por 
qualquer meio, faça uso de informação ou documento 
falso para inscrição ou oculte informação ou fato a ela 
relevante, sem prejuízo das sanções judiciais cabíveis.

Art. 34. O procedimento de inscrição não poderá 
ser composto de ato ou providência vexatória, gravosa 
ou de difícil realização pelo candidato.

Capítulo V
Dos Recursos contra os Gabaritos Oficiais 
das Provas Objetivas e contra a Avaliação 

das Provas Discursivas
Art. 35. O gabarito oficial preliminar de prova ob-

jetiva deve ser divulgado em até 2 (dois) dias da sua 
realização.

Art. 36. No concurso em que houver prova dis-
cursiva, deve ser divulgada informação quanto aos 
temas que deveriam ser abordados pelos candidatos 
em suas respostas, especificando cada item objeto de 
valoração, com sua correspondente pontuação, em até 
2 (dois) dias da realização prova, de forma a permitir 
a adequada fundamentação de eventuais recursos.
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Parágrafo único. É vedada a indicação genérica 
dos temas e dos itens que serão objeto de avaliação 
pelo examinador.

Art. 37. É vedado estabelecer prazo para recor-
rer inferior a 5 (cinco) dias, contados da publicação do 
gabarito preliminar ou da avaliação da prova discursiva 
contra os quais sejam cabíveis recursos.

Art. 38. A avaliação das provas discursivas deve ser 
feita com base nos temas e itens a que se refere o art. 36.

Art. 39. É assegurado ao candidato que teve a 
prova discursiva avaliada o acesso às suas folhas de 
respostas, ou a cópias delas.

Art. 40. Os recursos dos candidatos devem ser 
respondidos com indicação precisa e objetiva dos fun-
damentos utilizados para o provimento ou a rejeição 
do pleito, sendo vedada a utilização exclusiva de en-
tendimento pessoal do avaliador.

Parágrafo único. Para os fins previstos no caput, 
é igualmente vedada a utilização de doutrina isolada 
ou de jurisprudência não predominante, caso não te-
nha sido feita referência expressa à circunstância no 
enunciado da questão.

Capítulo VI
Dos Candidatos Aprovados, da Nomeação, 

da Posse e do Exercício, da Validade 
e da Anulação do Concurso Público

Art. 41. Os candidatos aprovados no número de 
vagas previstas no edital normativo do concurso têm 
direito a nomeação, posse e exercício no cargo para 
o qual concorreram, que deverão ocorrer dentro do 
prazo de validade do certame.

§ 1º O prazo de validade do concurso público será 
de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período.

§ 2º A nomeação observará, rigorosa e estrita-
mente, a ordem de classificação dos candidatos apro-
vados, sendo nula de pleno direito a investidura com 
preterição, sem prejuízo das medidas administrativas, 
civis e judiciais cabíveis em relação aos responsáveis.

§ 3º A critério da Administração, desde que de forma 
fundamentada, poderá ser acrescido ao quantitativo de 
vagas inicialmente previsto no edital o número de cargos 
objeto do concurso que forem desocupados entre a publi-
cação do edital de abertura e a homologação do certame.

§ 4º As nomeações e posses dos candidatos 
aprovados no número de vagas do edital normativo do 
concurso serão feitas de acordo com o cronograma a 
que se refere o inciso VI do art. 12.

§ 5º É permitida alteração do cronograma de no-
meações e posses a que se refere o inciso VI do art. 
12, desde que não prejudique a admissão de todos os 
candidatos aprovados dentro do quantitativo de vagas 
divulgado no edital normativo do concurso.

§ 6º Os aprovados em número excedente ao de 
vagas, integrando cadastro de reserva ou não, têm a 
expectativa de direito à nomeação limitada pelo prazo 
de validade do concurso, tanto o inicial quanto o even-
tualmente prorrogado.

§ 7º Dentro do prazo de validade do concurso, o 
candidato aprovado tem direito à nomeação, quando o 
cargo for preenchido sem observância da classificação.

Art. 42. A anulação do concurso público não pro-
duz nenhum efeito sobre a situação jurídica de can-
didato já nomeado, salvo no caso de anulação por 
inconstitucionalidade, ilegalidade, quebra de sigilo e 
favorecimento pessoal, quando todos os atos decorren-
tes devam ser anulados, assegurando-se ao candidato 
direito ao ressarcimento das despesas em que incorreu 
para fazer o concurso, desde que não tenha participa-
do de ato que contribuiu para a anulação do certame.

Parágrafo único. O servidor que tenha pedido 
exoneração do cargo em razão da posse em outro 
cargo inacumulável para o qual obteve aprovação em 
concurso público posteriormente anulado tem direito 
de retornar ao cargo público anteriormente ocupado, 
desde que não tenha participado de ato que contribuiu 
para a anulação do certame.

Art. 43. A lotação do candidato convocado para 
a posse será, salvo disposição editalícia em contrário, 
a definida pela administração.

Parágrafo único. A lotação preservará, tanto quan-
to possível, a integridade do núcleo familiar do can-
didato, atendidas as condições gerais de lotação, a 
necessidade do órgão e a distribuição de pessoal no 
seu quadro funcional.

Art. 44. No exame de saúde do candidato convo-
cado para a posse somente poderão ser consideradas 
como inabilitadoras as condições físicas ou psíquicas 
que impeçam o exercício normal das funções do cargo.

Parágrafo único. O Poder Público deverá edi-
tar norma que identifique, com objetividade e padrão 
científico, as condições mínimas de desempenho das 
funções físicas para o exercício normal das atribuições 
do cargo, especialmente quanto:

I – às necessidades especiais auditivas;
II – às necessidades especiais visuais;
III – às necessidades especiais do aparelho lo-

comotor;
IV – às necessidades especiais orais;
V – às doenças não-contagiosas ou de contá-

gio não-possível no ambiente e condições normais 
de trabalho.

Art. 45. A malformação de membro ou estrutura 
corporal não é, por si só, inabilitadora da posse e exer-
cício do candidato, exigindo-se demonstração objetiva 
da incapacidade para as funções do cargo.
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Art. 46. Quando, comprovadamente, o candidato 
convocado para a posse demonstrar a impossibilidade 
de, em tempo hábil, realizar, na rede pública, os exa-
mes de saúde, deverá a administração pública arcar 
com as respectivas despesas, podendo exigir ressar-
cimento do candidato após sua posse.

Capítulo VII
Da Vida Pregressa do Candidato

Art. 47. A pesquisa e busca de dados sobre a 
conduta social e ética de vida pregressa do candidato 
só poderá ser usada como instrumento de avaliação 
em concurso público quando a lei assim o determinar.

§ 1º Para a pesquisa e busca de dados de que trata 
este artigo, o edital normativo do concurso prescreverá:

I – os elementos, todos de natureza objetiva, a 
serem considerados pela banca examinadora;

II – os critérios objetivos para aferição dos ele-
mentos de que trata o inciso I.

§ 2º Tanto a habilitação quanto a inabilitação 
decorrentes da pesquisa e busca de dados previstas 
neste artigo serão necessariamente motivadas.

§ 3º Aos candidatos inabilitados é assegurado:
I – apresentar recurso contra a inabilitação, jun-

tando as provas que entender necessárias;
II – requerer à banca examinadora a produção 

de novas provas que possam comprovar as razões do 
recurso apresentado.

Capítulo VIII
Dos Prazos

Art. 48. Os prazos previstos nesta Lei são contí-
nuos, não se interrompendo nos sábados, domingos 
e feriados.

§ 1º Os prazos contam-se excluindo o dia do co-
meço e incluindo o do vencimento, não se iniciando ou 
encerrando em sábados, domingos e feriados.

§ 2º Considera-se prorrogado o prazo até o pri-
meiro dia útil subsequente se o vencimento cair em 
sábado, domingo, feriado ou em dia em que:

I – não houver expediente no órgão ou entidade 
responsável pela organização do concurso público;

II – o expediente no órgão ou entidade responsá-
vel pela organização do concurso público for encerrado 
antes da hora normal.

Capítulo IX
Das Penalidades

Art. 49. Os ilícitos previstos nos incisos I e II do 
§ 3º do art. 5º e nos incisos I a III do art. 6º serão pu-
nidos com as seguintes sanções:

I – advertência;
II – suspensão.

Parágrafo único. A advertência será aplicada por 
escrito, nos casos que não justifique imposição da 
penalidade de suspensão, consideradas a natureza e 
a gravidade da infração cometida, os danos que dela 
provierem para o serviço público e para o candidato, 
as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os an-
tecedentes funcionais.

Art. 50. Os ilícitos previstos no inciso III do § 3º 
do art. 5º e no art. 6º serão punidos com as seguintes 
sanções:

I – demissão;
II – cassação de aposentadoria ou disponibilidade;
III – destituição de cargo em comissão;
III – destituição de função comissionada.
Parágrafo único. Poderá haver cumulação de san-

ções, nos casos do cabimento de mais de uma delas.
Art. 51. O ato de imposição da penalidade men-

cionará sempre o fundamento legal e a causa da san-
ção disciplinar.

Art. 52. Sem prejuízo de outras sanções admi-
nistrativas, civis e penais cabíveis, aquele que fraudar 
ou tentar fraudar a realização das etapas do certame 
será impedido de assumir cargo público federal por 5 
(cinco) anos.

Parágrafo único. Se o agente que praticar ou 
tentar praticar a fraude prevista no caput for servidor 
público ou empregado público, estará sujeito, ainda, à 
pena de demissão do cargo ou emprego que ocupa.

Capítulo X
Das Disposições Finais

Art. 53. Depois de encerrada a etapa de aplica-
ção das provas do concurso, o Poder Público deve dar 
publicidade aos respectivos cadernos de questões ob-
jetivas e discursivas, se houver, sendo vedado restrin-
gir o acesso exclusivamente aos candidatos inscritos 
no certame.

§ 1º Os cadernos de provas devem estar dispo-
níveis no sítio oficial na Internet do órgão ou entidade 
pública para o qual foi promovido o certame, sem pre-
juízo de que a entidade responsável pela organização 
do concurso possa fazer o mesmo.

§ 2º No caso de não haver sítio oficial na Internet 
do órgão ou entidade pública para o qual foi promovido 
o certame, admite-se a publicação dos cadernos de 
questões no seu veículo oficial de publicidade.

Art. 54. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação
A proposição que trago à apreciação de meus 

ilustres Pares é reclamada há muito por todos aqueles 
que se dedicam a concursos públicos em nosso País.
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A institucionalização da contratação para a Admi-
nistração Pública fundada no mérito, aferido por meio 
de concurso público, conforme preconiza o inciso II do 
seu art. 37 da Carta Cidadã, é uma legítima exigência 
republicana. Contudo, desde sempre, e passados vinte 
anos da promulgação da atual Constituição, o orde-
namento jurídico carece de uma lei que estabeleça 
normas gerais para a realização desses certames por 
todos os entes da Administração Pública.

Nesse vácuo normativo, proliferaram desmandos 
e casos de violações dos direitos de cidadãos que se 
lançaram na árdua jornada de buscar uma colocação 
efetiva na Administração Pública. Os editais, elabora-
dos ao bel-prazer da Administração e das instituições 
organizadoras dos concursos, trazem disposições, não 
raro, abusivas e desproporcionais, gerando enorme 
frustração e insegurança jurídica para os candidatos.

No Estado Democrático de Direito não há mais 
espaço para a Administração agir como déspota em 
relação a seus administrados. O Poder Público tem, 
isso sim, uma série de deveres com os cidadãos. 
Exclusivamente com o desiderato de garantir-lhes o 
cumprimento, o ordenamento jurídico lhe confere al-
guns poderes. Os poderes administrativos, portanto, 
devem ser entendidos como mecanismos colocados 
à disposição dos agentes públicos para que, atuando 
em nome do Estado, alcancem a finalidade pública. A 
Administração deve agir com responsabilidade, razo-
abilidade, moralidade, economicidade e de uma for-
ma eficiente. Essa concretização de princípios não se 
aplica somente para dentro da máquina administrativa. 
Talvez até com mais intensidade, deve estar presente 
na relação entre Administração e administrados. Não 
pode ser diferente quando se trata de concurso público.

Proponho este Projeto de Lei, com o fim de esta-
belecer normas para a realização dos certames pela 
administração direta e indireta da União. Procurou-se 
resguardar todas as partes diretamente envolvidas no 
concurso público: a administração, a instituição organi-
zadora e, primordialmente, o candidato. Este, sem som-
bra de dúvida, a parte mais hipossuficiente de todas e 
mais afetada pela lacuna legislativa até hoje existente.

Elejo como disposições de grande relevância: 
a definição de requisitos mínimos para o edital, entre 
eles, a responsabilização e punição de agentes, pú-
blicos ou não, que atuem em prejuízo do certame e 
prejudiquem o exercício de direitos pelo candidato; o 
estabelecimento das obrigações de fundamentar ob-
jetivamente a definição do número de vagas ofereci-
das no concurso; os critérios de avaliação das provas 
discursivas e a resposta aos recursos interpostos;.

Essas regras forçam a Administração Pública a 
agir com lisura e transparência em relação aos adminis-
trados, vinculando sua conduta. Passa-se a exigir dela 
o planejamento adequado e eficiente, fundado em ele-

mentos objetivamente demonstrados, na definição das 
vagas a serem oferecidas no concurso. Esse cuidado 
permite que se assegure a contratação dos candida-
tos aprovados dentro do número de vagas divulgado 
no edital que rege o certame, conforme, inclusive, já 
decidiram o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tri-
bunal de Justiça em mandados de segurança recentes.

São igualmente importantes as disposições ati-
nentes às pessoas com deficiência, que operam em 
favor de um tratamento mais digno desses cidadãos.

Por fim, destaco as disposições relativas a prazos. 
Determina-se lapso temporal mínimo de 90 dias entre 
o edital e a realização das provas, a determinação do 
período mínimo de 20 dias para a inscrição dos can-
didatos, a garantia de ao menos 5 dias para apresen-
tação de recursos e o prazo máximo de 2 dias para a 
divulgação dos gabaritos. Também é regulamentado 
como os prazos serão contados e são estabelecidas 
regras para definir os seus termos inicial e final.

Convicto da relevância, da conveniência e da opor-
tunidade da proposição que apresento, bem como de 
seu elevado espírito cívico, peço o apoio dos nobres Se-
nadores para sua aprovação. – Senador Acir Gurgacz.

(Comissões de Constituição, Justiça e 
Cidadania, em decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 31, DE 2012

Altera a Lei nº. 5.194, de 24 de dezem-
bro de 1966, para dispor sobre a aplicação 
da rendas líquida dos Conselhos Regionais 
de Engenharia e Agronomia em aperfeiçoa-
mento técnico e cultural de seus integrantes 
e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. O parágrafo único do art. 36, da Lei nº 

5.194, de 24 de dezembro de 1966, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 36. ................................................
Parágrafo único. Os Conselhos Regionais 

poderão destinar parte de sua renda líquida a 
medidas que objetivem o aperfeiçoamento téc-
nico e cultural do engenheiro e do engenheiro-
-agrônomo.” (NR)

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

Justificação
A Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, dis-

põe o seguinte acerca da destinação da renda líquida 
dos Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia:
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“.............................................................
.......................................................................

Art. 36. Os Conselhos Regionais recolherão ao 
Conselho Federal, até o dia trinta do mês subsequente 
ao da arrecadação, a quota de participação estabe-
lecida no item I do art. 28. (Redação dada pela Lei nº 
6.619, de 1978).

Parágrafo único. Os Conselhos Regionais pode-
rão destinar parte de sua renda líquida, proveniente 
da arrecadação das multas, a medidas que objetivem 
o aperfeiçoamento técnico e cultura do engenheiro, do 
arquiteto e do engenheiro-agrônomo. (Incluído pela Lei 
nº 6.619, de 1978) 

............................................................. “

Assim, a destinação de parte da renda líquida 
dos CREAs no aperfeiçoamento técnico e cultural do 
engenheiro e do engenheiro-agrônomo somente po-
derá advir da arrecadação de multas, sem abranger 
as demais rendas dos Conselhos, constantes do art. 
35 da mesma Lei, a saber:

“.............................................................
Art. 35 – Constituem renda dos Conselhos Re-

gionais: (Redação dada pela Lei nº 6.619, de 1978)
I – anuidades cobradas de profissionais e pes-

soas jurídicas; (Incluído pela Lei nº 6.619, de 1978)
II – taxas de expedição de carteiras profissionais 

e documentos diversos; (Incluído pela Lei nº 6.619, 
de 1978)

III – emolumentos sobre registros, vistos e outros 
procedimentos; (Incluído pela Lei nº 6.619, de 1978)

IV – quatro quintos da arrecadação da taxa ins-
tituída pela Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977; 
(Incluído pela Lei nº 6.619, de 1978)

V – multas aplicadas de conformidade com esta 
Lei e com a Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977; 
(Incluído pela Lei nº 6.619, de 1978)

VI – doações, legados, juros e receitas patrimo-
niais; (Incluído pela Lei nº 6.619, de 1978)

VII – subvenções; (Incluído pela Lei nº 6.619, 
de 1978)

VIII – outros rendimentos eventuais. (Incluído pela 
Lei nº 6.619, de 1978)

............................................................. ”

É importante registrar que a maior parte da arre-
cadação dos CREAs decorre da cobrança de anuida-
des e da taxa de registro das Anotações de Respon-
sabilidade Técnica – ARTs, cobradas de profissionais 
e pessoas jurídicas do ramo. Por outro lado, as multas 
constituem ínfima parcela de arrecadação do Sistema 
CONFEA/CREA, sendo insuficientes para que atinjam 
a finalidade prevista na Lei nº. 5.194/66.

De acordo com o disposto no art. 80, da Lei nº 
5.194/1966, o CONFEA e os CREAs são autarquias 
dotadas de personalidade jurídica de direito público, 
constituem serviço público federal, gozando os seus 
bens, rendas e serviços de imunidade tributária total.

Todas as receitas do Sistema CONFEA/CREA, 
conforme disposto no mencionado art. 35, da Lei nº 
5.194/66, são provenientes das anuidades, ART’s, ta-
xas, emolumentos e multas cobradas dos profissionais 
e empresas ligadas ao Sistema. Nestas condições, 
os seus Conselhos Federal e Regionais obtêm sua 
arrecadação, única e exclusivamente, por meio dos 
pagamentos efetuados pelos profissionais e pessoas 
jurídicas registradas nos CREAs, não havendo qual-
quer transferência de recursos da parte dos entes fe-
derados. Por isso, é justo e necessário que parte da 
renda líquida seja destinada à medidas que objetivem 
o aperfeiçoamento técnico e cultural dos profissionais 
que congregam. 

Não se deve esquecer que, atualmente, o Sistema 
CONFEA/CREA congrega em torno de um milhão de 
profissionais e mais de trezentas mil pessoas jurídicas. 
Há que se considerar, ainda, que o país atravessa uma 
fase de progresso econômico excepcional, mas carece 
de profissionais da área tecnológica, principalmente, 
de mão de obra qualificada, sofrendo o que se passou 
a denominar de “apagão de engenheiros”.

Desta feita, é imprescindível aumentar os inves-
timentos no aprimoramento e aperfeiçoamento dos 
profissionais da Engenharia e Agronomia, essenciais 
para o desenvolvimento do País. A presente proposta 
visa justamente ampliar os recursos para tais inves-
timentos, através da própria arrecadação do Sistema 
CONFEA/CREA, ou seja, sem ônus para o Estado.

Registre-se que em razão da Lei nº 12.378, de 31 
de dezembro de 2010, que criou o Conselho de Arqui-
tetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR e os Conselhos 
de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito 
Federal – CAUs, os profissionais de arquitetura passa-
ram a ser fiscalizados e regulamentados por conselho 
próprio, distinto dos CREAs, confira-se:

“.............................................................
Art. 66. As questões relativas a arquite-

tos e urbanistas constantes das Leis nos 5.194, 
de 24 de dezembro de 1966 e 6.496, de 7 de 
dezembro de 1977, passam a ser reguladas 
por esta Lei.

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

............................................................. ”

Em razão dessa inovação legislativa, na opor-
tunidade em que propomos retirar do texto legal a 
expressão “proveniente da arrecadação das multas”, 
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julgamos oportuno também retirar dele a referência 
aos profissionais da Arquitetura.

Dito isso, por crermos que a inovação proposta ca-
minha no sentido de aperfeiçoar o nosso ordenamento 
jurídico e de promover um salto de qualidade nos serviços 
prestados pelos profissionais da Engenharia e da Agro-
nomia, essenciais ao esperado crescimento do País, é 
que esperamos contar o apoio dos Nobres Pares para a 
rápida aprovação da matéria. – Senador Marcelo Crivella.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966

Regula o exercício das profissões de 
Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrô-
nomo, e dá outras providências

“.............................................................
Art. 35 – Constituem renda dos Conse-

lhos Regionais: (Redação dada pela Lei nº 
6.619, de 1978)

I – anuidades cobradas de profissionais e 
pessoas jurídicas; (Incluído pela Lei nº 6.619, 
de 1978)

II – taxas de expedição de carteiras pro-
fissionais e documentos diversos; (Incluído 
pela Lei nº 6.619, de 1978)

III – emolumentos sobre registros, vistos 
e outros procedimentos; (Incluído pela Lei nº 
6.619, de 1978)

IV – quatro quintos da arrecadação da taxa 
instituída pela Lei nº 6.496, de 7 de dezembro 
de 1977; (Incluído pela Lei nº 6.619, de 1978)

V – multas aplicadas de conformidade com 
esta Lei e com a Lei nº 6.496, de 7 de dezembro 
de 1977; (Incluído pela Lei nº 6.619, de 1978)

VI – doações, legados, juros e receitas pa-
trimoniais; (Incluído pela Lei nº 6.619, de 1978)

VII – subvenções; (Incluído pela Lei nº 
6.619, de 1978)

VIII – outros rendimentos eventuais. (In-
cluído pela Lei nº 6.619, de 1978)

Art. 36 – Os Conselhos Regionais reco-
lherão ao Conselho Federal, até o dia trinta do 
mês subsequente ao da arrecadação, a quota 
de participação estabelecida no item I do art. 
28. (Redação dada pela Lei nº 6.619, de 1978)

Parágrafo único – Os Conselhos Regionais 
poderão destinar parte de sua renda líquida, pro-
veniente da arrecadação das multas, a medidas 
que objetivem o aperfeiçoamento técnico e cultu-
ra do engenheiro, do arquiteto e do engenheiro-
-agrônomo. (Incluído pela Lei nº 6.619, de 1978)

............................................................. ”

LEI Nº 12.378, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2010

Regulamenta o exercício da Arquitetu-
ra e Urbanismo; cria o Conselho de Arqui-
tetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR e 
os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo 
dos Estados e do Distrito Federal – CAUs; 
e dá outras providências

“.............................................................
Art. 66. As questões relativas a arquite-

tos e urbanistas constantes das Leis nos 5.194, 
de 24 de dezembro de 1966 e 6.496, de 7 de 
dezembro de 1977, passam a ser reguladas 
por esta Lei.

Parágrafo único. (VETADO)
............................................................. ”
(À Comissão de Assuntos Sociais, em 

decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 32, DE 2012

Altera o artigo 1º da Lei nº 9.029, de 
13 de abril de 1995, para proibir consulta 
prévia a sistemas de consultas cadastrais 
para fins de crédito como critério para ad-
missão em emprego.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O artigo 1º da Lei nº 9.029, de 13 de abril 

de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º É proibida a adoção de qualquer 

prática discriminatória e limitativa para efeito de 
acesso a relação de emprego, ou sua manu-
tenção, por motivo de sexo, origem, raça, cor, 
estado civil, situação familiar ou idade, ressal-
vadas, neste caso, as hipóteses de proteção ao 
menor previstas no inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal, ou de restrição cadastral 
existente em instituições privadas de bancos 
de dados e cadastros de proteção ao crédito.”

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

Justificação
O presente projeto de lei busca evitar que emprega-

dores utilizem, como critério de seleção para admissão em 
emprego, o sistema de consulta a cadastros para fins de 
crédito, conhecido como SERASA ou SPC e seus similares.

É dever do legislador buscar sempre proteger o 
trabalhador (base da estrutura social e política, homens 
e mulheres na sua grande maioria chefes de família) de 
possíveis ameaças à sua dignidade ou liberdade, ou am-
bas. Trata-se, em verdade, da constante vigilância para 
preservar o que já foi conquistado e acrescentar aquilo que, 
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decorrente de uma nova situação social, seja necessário 
para a manutenção do status quo tão duramente alcançado.

A busca constante da proteção dos direitos do 
cidadão, enquanto trabalhador urbano ou do campo, 
bem como a vigilância ininterrupta das instituições, 
públicas ou privadas, para que nunca ultrapassem o 
limite da dignidade, da liberdade, de que os direitos e os 
deveres tenham uma simetria social favorável, é assim 
uma diretiva conceitual que determinam as ações de 
meus mandatos desde o primeiro dia como vereadora.

De tal modo que ao apresentar este projeto busco 
a conciliação social, pretendo equalizar uma proble-
mática gerada em razão de um vazio legislativo que 
possibilita às empresas, aos empregadores, negarem 
a trabalhadores, em grande maioria desempregados, a 
possibilidade de regularizarem as suas vidas econômi-
cas ao não contratarem aqueles que tenham o nome 
inserido em cadastro de inadimplentes.

É uma situação absurda.
Ora, se um chefe de família não consegue pagar 

suas contas por estar desempregado, e não consegue 
emprego por que não consegue pagar suas contas, o 
que lhe resta? Absurdo.

Como disse o grande cantor e compositor Gonza-
guinha na letra da música “Um homem também chora 
(guerreiro menino)”:

“Um homem se humilha
Se castram seu sonho
Seu sonho é sua vida
E vida é trabalho...
E sem o seu trabalho
O homem não tem honra
E sem a sua honra
Se morre, se mata.”

Espero a acolhida dos senhores senadores e das 
senhoras senadoras para que este projeto tenha uma 
tramitação curta para que possa socorrer a milhares 
de brasileiras dignas e brasileiros dignos que, por um 
breve momento, tem o nome inscrito como inadimplente.

Sala das Sessões, 29 de fevereiro de 2012. – Se-
nadora Vanessa Grazziotin.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.029, DE 13 DE ABRIL DE 1995

Proíbe a exigência de atestados de 
gravidez e esterilização, e outras práticas 
discriminatórias, para efeitos admissionais 
ou de permanência da relação jurídica de 
trabalho, e dá outras providências.

O Presidente da República Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica proibida a adoção de qualquer práti-
ca discriminatória e limitativa para efeito de acesso a 
relação de emprego, ou sua manutenção, por motivo 
de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação fami-
liar ou idade, ressalvadas, neste caso, as hipóteses de 
proteção ao menor previstas no inciso XXXIII do art. 
7º da Constituição Federal.

Art. 2º Constituem crime as seguintes práticas 
discriminatórias:

I – a exigência de teste, exame, perícia, laudo, 
atestado, declaração ou qualquer outro procedimento 
relativo à esterilização ou a estado de gravidez;

II – a adoção de quaisquer medidas, de iniciativa 
do empregador, que configurem;

a) indução ou instigamento à esterilização ge-
nética;

b) promoção do controle de natalidade, assim não 
considerado o oferecimento de serviços e de aconse-
lhamento ou planejamento familiar, realizados através 
de instituições públicas ou privadas, submetidas às 
normas do Sistema Único de Saúde (SUS).

Pena: detenção de um a dois anos e multa.
Parágrafo único. São sujeitos ativos dos crimes 

a que se refere este artigo:
I – a pessoa física empregadora;
II – o representante legal do empregador, como 

definido na legislação trabalhista;
III – o dirigente, direto ou por delegação, de ór-

gãos públicos e entidades das administrações públicas 
direta, indireta e fundacional de qualquer dos Pode-
res da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios.

Art. 3º Sem prejuízo do prescrito no artigo ante-
rior, as infrações do disposto nesta lei são passíveis 
das seguintes cominações:

Art. 3o Sem prejuízo do prescrito no art. 2o e nos 
dispositivos legais que tipificam os crimes resultantes 
de preconceito de etnia, raça ou cor, as infrações do 
disposto nesta Lei são passíveis das seguintes comi-
nações: (Redação dada pela Lei nº 12.288, de 2010)

I – multa administrativa de dez vezes o valor do 
maior salário pago pelo empregador, elevado em cin-
qüenta por cento em caso de reincidência;

II – proibição de obter empréstimo ou financia-
mento junto a instituições financeiras oficiais.

Art. 4º O rompimento da relação de trabalho por 
ato discriminatório, nos moldes desta lei, faculta ao 
empregado optar entre:

Art. 4o O rompimento da relação de trabalho por 
ato discriminatório, nos moldes desta Lei, além do direi-
to à reparação pelo dano moral, faculta ao empregado 
optar entre: (Redação dada pela Lei nº 12.288, de 2010)
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I – a readmissão com ressarcimento integral de 
todo o período de afastamento, mediante pagamento 
das remunerações devidas, corrigidas monetariamen-
te, acrescidas dos juros legais;

II – a percepção, em dobro, da remuneração do 
período de afastamento, corrigida monetariamente e 
acrescida dos juros legais.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 13 de abril de 1995; 174º da Independên-

cia e 107º da República. – FERNANDO HENRIQUE 
CARDOSO, Paulo Paiva.

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Emendas Constitucionais
Emendas Constitucionais de Revisão

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

Atos decorrentes do disposto no § 3º do art. 5º
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos 

e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social:

I – relação de emprego protegida contra despe-
dida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei 
complementar, que preverá indenização compensató-
ria, dentre outros direitos;

II – seguro-desemprego, em caso de desempre-
go involuntário;

III – fundo de garantia do tempo de serviço;
IV – salário mínimo , fixado em lei, nacionalmente 

unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais 
básicas e às de sua família com moradia, alimentação, 
educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transpor-
te e previdência social, com reajustes periódicos que 
lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua 
vinculação para qualquer fim;

V – piso salarial proporcional à extensão e à com-
plexidade do trabalho;

VI – irredutibilidade do salário, salvo o disposto 
em convenção ou acordo coletivo;

VII – garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, 
para os que percebem remuneração variável;

VIII – décimo terceiro salário com base na remu-
neração integral ou no valor da aposentadoria;

IX – remuneração do trabalho noturno superior 
à do diurno;

X – proteção do salário na forma da lei, consti-
tuindo crime sua retenção dolosa;

XI – participação nos lucros, ou resultados, des-
vinculada da remuneração, e, excepcionalmente, partici-
pação na gestão da empresa, conforme definido em lei;

XII – salário-família para os seus dependentes;
XII – salário-família pago em razão do depen-

dente do trabalhador de baixa renda nos termos da 
lei;(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, 
de 1998)

XIII – duração do trabalho normal não superior 
a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, fa-
cultada a compensação de horários e a redução da 
jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de 
trabalho; (vide Decreto-Lei nº 5.452, de 1943)

XIV – jornada de seis horas para o trabalho rea-
lizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo 
negociação coletiva;

XV – repouso semanal remunerado, preferencial-
mente aos domingos;

XVI – remuneração do serviço extraordinário su-
perior, no mínimo, em cinqüenta por cento à do normal; 
(Vide Del 5.452, art. 59 § 1º)

XVII – gozo de férias anuais remuneradas com, 
pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

XVIII – licença à gestante, sem prejuízo do em-
prego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;

XIX – licença-paternidade, nos termos fixados 
em lei;

XX – proteção do mercado de trabalho da mulher, 
mediante incentivos específicos, nos termos da lei;

XXI – aviso prévio proporcional ao tempo de ser-
viço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da lei;

XXII – redução dos riscos inerentes ao trabalho, 
por meio de normas de saúde, higiene e segurança;

XXIII – adicional de remuneração para as ativida-
des penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;

XXIV – aposentadoria;
XXV – assistência gratuita aos filhos e depen-

dentes desde o nascimento até seis anos de idade em 
creches e pré-escolas;

XXV – assistência gratuita aos filhos e dependen-
tes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em 
creches e pré-escolas; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 53, de 2006)

XXVI – reconhecimento das convenções e acor-
dos coletivos de trabalho;

XXVII – proteção em face da automação, na for-
ma da lei;

XXVIII – seguro contra acidentes de trabalho, a 
cargo do empregador, sem excluir a indenização a que 
este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa;

XXIX – ação, quanto a créditos resultantes das 
relações de trabalho, com prazo prescricional de:

XXIX – ação, quanto aos créditos resultantes das 
relações de trabalho, com prazo prescricional de cin-
co anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até 
o limite de dois anos após a extinção do contrato de 
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trabalho;(Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 28, de 25/05/2000)

a) cinco anos para o trabalhador urbano, até o 
limite de dois anos após a extinção do contrato; 

b) até dois anos após a extinção do contrato, para 
o trabalhador rural; (Revogado pela Emenda Constitu-
cional nº 28, de 25/05/2000)

XXX – proibição de diferença de salários, de exer-
cício de funções e de critério de admissão por motivo 
de sexo, idade, cor ou estado civil;

XXXI – proibição de qualquer discriminação no 
tocante a salário e critérios de admissão do trabalha-
dor portador de deficiência;

XXXII – proibição de distinção entre trabalho 
manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais 
respectivos;

XXXIII – proibição de trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre aos menores de dezoito e de qualquer 
trabalho a menores de quatorze anos, salvo na con-
dição de aprendiz; 

XXXIII – proibição de trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer tra-
balho a menores de dezesseis anos, salvo na condição 
de aprendiz, a partir de quatorze anos; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

XXXIV – igualdade de direitos entre o trabalha-
dor com vínculo empregatício permanente e o traba-
lhador avulso.

Parágrafo único. São assegurados à categoria dos 
trabalhadores domésticos os direitos previstos nos in-
cisos IV, VI, VIII, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI e XXIV, bem 
como a sua integração à previdência social.

(Às Comissões de Constituição, Justiça 
e Cidadania; e de Assuntos Sociais, cabendo 
à última a decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 33, DE 2012

Altera a Lei no 6.360, de 23 de setem-
bro de 1976, que dispõe sobre a vigilância 
sanitária a que ficam sujeitos os medica-
mentos, as drogas, os insumos farmacêu-
ticos e correlatos, cosméticos, saneantes e 
outros produtos, e dá outras providências, 
para dispor sobre a obrigatoriedade de dis-
pensação de medicamentos por unidade 
de apresentação e doses compatíveis às 
necessidades do consumidor.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 11 e 17 da Lei nº 6.360, de 23 de 

setembro de 1976, passam a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 11. ................................................
..............................................................
§ 3º Os medicamentos, obrigatoriamen-

te, deverão ser dispensados por unidade de 
apresentação, atendidas as boas práticas re-
lativas à sua embalagem e rotulagem.” (NR)

“Art. 17. ................................................
Parágrafo único. Somente será regis-

trado ou terá seu registro renovado o medi-
camento que for ser dispensado por unidade 
de apresentação, quando assim determinado 
pela autoridade sanitária, conforme dispõe o 
§ 3º do art. 11.”

Parágrafo único. Pomadas deverão ser dispensa-
das em embalagens que contenham medida mínima 
para uso, conforme necessidade do usuário, cujas do-
sagens deverão ser padronizadas por órgão fiscalizador.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor após decorridos 
cento e oitenta dias de sua publicação oficial.

Justificação
Nossa legislação somente permite a dispensação 

e a entrega ao consumo de medicamentos em suas 
embalagens originais, que não estão vinculadas às 
necessidades reais dos usuários. 

Esse fato onera bastante o consumidor e gera 
desperdício. Fora disso, só com autorização do Minis-
tério da Saúde para atender as necessidades de pro-
gramas públicos de assistência farmacêutica.

No passado, essas embalagens, com frequência, 
continham um número de doses diferente daquela pre-
conizada pelos protocolos terapêuticos. Tal fato signifi-
cava que os pacientes tinham que adquirir uma quan-
tidade de doses menor ou maior do que precisavam.

Disso decorriam gastos adicionais para pacientes 
tais como tratamentos incompletos, desperdício e ele-
vação do risco de intoxicações e de contaminação do 
solo, do esgoto e dos lençóis freáticos pelo descarte 
inadequado das doses não utilizadas.

Para possibilitar a dispensação das quantidades 
efetivamente prescritas pelos médicos a seus pacien-
tes e evitar esses problemas, a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária elaborou uma resolução normati-
va e o Presidente da República publicou um decreto 
e encaminhou, ao Congresso Nacional, projeto de lei 
para permitir a dispensação de medicamentos com o 
fracionamento das embalagens originais.

As novas normativas, contudo, não lograram 
êxito: como se tratavam de meras permissões para o 
fracionamento – e não de obrigá-lo – a grande maioria 
das empresas produtoras não promoveu as adequa-
ções necessárias dos seus produtos e embalagens, 
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impedindo a realização do objetivo almejado pelas 
autoridades sanitárias.

Por outro lado, entendendo a sinalização política 
que as novas normas indicavam, um grande número de 
empresas passou a adotar embalagens que continham 
as quantidades de doses – comprimidos, cápsulas, 
ampolas – na forma indicada pelos protocolos. Desse 
modo, o problema foi minorado, mas ainda persiste.

De qualquer jeito, nos parece que a solução – 
possibilitar a aquisição do número exato de doses de 
que o paciente necessita para o seu tratamento – não 
está em permitir o fracionamento de embalagens ori-
ginais, mas, sim, em permitir a aquisição dos medica-
mentos por unidade de apresentação. 

Para isso faz-se necessário que os medicamen-
tos sejam produzidos em embalagens que permitam 
a venda por unidade, isto é, por comprimido, drágea, 
ampola etc.

A proposição que ora oferecemos objetiva exa-
tamente isso.

Considerando, no entanto, que a questão terá, 
necessariamente, uma abordagem científica e tecno-
lógica densa, encaminhamos o detalhamento desses 
procedimentos para o regulamento a ser elaborado 
pelas autoridades sanitárias.

Nesse sentido, esperamos o apoio dos nobres 
colegas senadores à proposição que – estamos certos 
– contribuirá para a saúde e para a economia popular. 
– Senador Eunício Oliveira.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI No 6.360, DE 23 DE SETEMBRO DE 1976

Dispõe sobre a Vigilância Sanitária a 
que ficam sujeitos os Medicamentos, as 
Drogas, os Insumos Farmacêuticos e Cor-
relatos, Cosméticos, Saneantes e Outros 
Produtos, e dá outras Providências.

Art. 11 – As drogas, os medicamentos e quaisquer 
insumos farmacêuticos correlatos, produtos de higie-
ne, cosméticos e saneantes domissanitários, impor-
tados ou não, somente serão entregues ao consumo 
nas embalagens originais ou em outras previamente 
autorizadas pelo Ministério da Saúde.

§ 1º – Para atender ao desenvolvimento de pla-
nos e programas do Governo Federal, de produção 
e distribuição de medicamentos à população carente 
de recursos, poderá o Ministério da Saúde autorizar o 
emprego de embalagens ou reembalagens especiais, 
que, sem prejuízo da pureza e eficácia do produto, 
permitam a redução dos custos.

§ 2º – Os produtos importados, cuja comercia-
lização no mercado interno independa de prescrição 

médica, terão acrescentados, na rotulagem, dizeres 
esclarecedores, no idioma português, sobre sua com-
posição, suas indicações e seu modo de usar.

Art. 17 – O registro dos produtos de que trata 
este Título será negado sempre que não atendidas 
as condições, as exigências e os procedimentos para 
tal fim previstos em lei, regulamento ou instrução do 
órgão competente

(Às Comissões de Meio Ambiente, De-
fesa do Consumidor e Fiscalização e Contro-
le; e de Assuntos Sociais, cabendo à última a 
decisão terminativa)

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Os projetos que acabam de ser lidos serão 
publicados e remetidos às Comissões competentes.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 94, DE 2012
Nos termos do artigo 218, inciso II, do Regimento 

Interno do Senado Federal, requeiro a apresentação 
de voto de pesar aos familiares de Robinson e Miriam 
Cavalcanti, falecido no dia 26 de fevereiro de 2012.

Justificação
Dom Edward Robinson de Barros Cavalcanti 

nasceu no Recife, PE, em 21 de junho de 1944. Ho-
mem dedicado que, assim como a sua esposa – Mi-
riam Cavalcanti, lutava pelas causas sociais. Ambos 
trabalhavam voluntariamente para a Igreja Anglicana.

Sua história é voltada para atividades acadêmi-
cas, políticas e religiosas. Foi professor da Faculdade 
de Filosofia do Recife, do Seminário Presbiteriano 
do Norte, da Universidade Católica, da Universidade 
Federal e da Universidade Federal Rural de Pernam-
buco. Ocupou cadeiras de destaque nas academias: 
dentre elas, foi diretor do Centro de Filosofia e Ciên-
cias Humanas da Federal de Pernambuco. É membro 
da Academia Pernambucana de Educação e Cultura, 
Academia Pernambucana de Ciências Jurídicas e Mo-
rais e Cidadão Honorário da Cidade de Olinda.

Na Igreja, foi fundador, em 1970, da Fraternida-
de Teológica Latino-Americana; integrou a Comissão 
de Lausanne para a Evangelização Mundial e a Co-
missão Teológica da Aliança Evangélica Mundial. Por 
10 anos, escreveu a coluna dominical “Evangelismo” 
no Jornal do Commércio; e possui vários artigos 
publicados sobre Teologia e Ciência Política, tanto no 
Brasil quanto no exterior. Filiou-se, em 1976, a então 
Igreja Episcopal do Brasil. Em 1997 tornou-se Bispo 
da Diocese do Recife.
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Na política, foi candidato a Deputado Estadual, 
em 1982, em oposição ao Regime Militar e foi membro 
do Diretório Municipal do PMDB do Recife; participou 
das campanhas pela Anistia e pelas Diretas Já; fora 
um dos idealizadores e membro da primeira diretoria 
nacional do Movimento Evangélico Progressista – 
MEP; foi meu assessor quando fui Deputado Federal, 
foi membro do Conselho Municipal de Educação do 
Recife; foi coordenador, entre as igrejas evangélicas 
no Brasil, das campanhas presidenciais de Lula, de 
1989 e 1994; militou no Partido dos Trabalhadores – 
foi membro do Diretório Municipal e candidato a vice-
-prefeito de Olinda em 1996.

Dom Robinson e sua esposa foram assassinados 
em 26 de fevereiro de 2012. Essa tragédia chocou to-
dos nós pernambucanos e brasileiros. Faço aqui meu 
voto de pesar e expresso minha solidariedade aos fa-
miliares e amigos, lamentando a morte de um grande 
companheiro.

Sala das Sessões,  março de 2012. – Senador 
Humberto Costa.

REQUERIMENTO Nº 95, DE 2012
Requeiro, nos termos do artigo 218, do Regimen-

to Interno, a inserção em ata de Voto de Pesar, pelo 
falecimento do Pastor Valtir Pereira da Silva, professor 
escritor, e diretor de Seminário Teológico, ocorrido no 
dia 28 de fevereiro, em Vitória Espírito Santo.

Requeiro, ainda, que o Voto de Pesar seja en-
caminhado à família do falecido, e à sua Igreja onde 
era reconhecido além do exercício do ministério pas-
toral, também como um escritor, professor e diretor 
de seminário.

Justificação
O Pastor Waltir Pereira da Silva, de sólida for-

mação em Teologia, Filosofia, Português e Literatura 
em Língua Portuguesa, e escritor, diretor e professor 
de seminário, lecionando as mais diversas disciplinas, 
dentre as quais, Hebraico e Grego.

Exerceu o pastoreado na Igreja Batista de Ponte 
do Paraguai, São Gonçalo, RJ; Primeira Igreja Batista 

do Pará, na capital, Belém; e Igreja Batista de Praia do 
Suá, em Vitória, capital do estado do Espírito Santo.

Desde 15 de setembro de 1974, servia na Igre-
ja em Vitória, como um dos presbíteros desta igreja, 
sendo homem de bom testemunho cristão, casado 
há 55 anos. Sempre buscando ser exemplo dos fiéis.

Fluminense de nascimento, recebeu títulos ho-
noríficos, de Doutor em Divindade, da Faculdade de 
Teologia Filadélfia Internacional; outro o de Cidadão 
Espírito-Santense, da Assembléia Legislativa do Esta-
do do Espírito Santo; também o de cidadão Vitoriense, 
da Câmara Municipal de vereadores de Vitória, Espí-
rito Santo.

A Câmara Municipal de Vitória lhe concedeu a re-
ferida homenagem, ofertando-lhe um quadro de “Honra 
ao Mérito” por ter escrito o livro “O Código Civil Brasi-
leiro (Lei 10.406/2002) no Tratamento dado as Igrejas 
e Inconstitucional”, que levou o Congresso Nacional 
Brasileiro a corrigir as inconstitucionalidades contidas 
no tratamento dado as Igrejas. O que lhe rendeu uma 
homenagem do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
quando da sanção da Lei nº 10.825, de 2003 que corri-
giu as inconstitucionalidades do Código Civil Brasileiro.

Vocacionado por Deus desde sua conversão 
ocorrida no ano de 1948, escritor de muitos livros de-
dicados a Deus, homem estimado e respeitado por 
toda a sociedade capixaba, pelos seus trabalhos em 
prol do evangelho e em favor dos menos assistidos, 
razão essa que nos levar a propor esse voto à sua fa-
mília e comunidade.

Sala das Sessões, 29 de fevereiro de 2012. – Se-
nador Magno Malta

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – A Presidência encaminhará os votos de pesar 
solicitados.

Os requerimentos que acabam de ser lidos vão 
ao Arquivo.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O requerimento que acaba de ser lido vai à 
publicação.

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

REQUERIMENTO Nº 97, DE 2012

Solicita informações ao Exmo. Ministro 
de Minas e Energia sobre investimentos e 
gestão do setor energético no Estado do 
Amazonas.

Requeiro, nos termos do art. 50, § 2º, da Consti-
tuição Federal, combinado com os arts. 215 e 216, do 
Regimento Interno do Senado Federal, sejam solicita-
das ao Senhor Ministro de Minas e Energia as seguin-

tes informações sobre a política de investimentos e a 
atual capacidade de geração e distribuição de energia 
elétrica no Estado do Amazonas:

1. Qual o aporte orçamentário planejado previsto 
a ser investido em geração e distribuição de energia 
elétrica no Estado do Amazonas, e qual destinação, 
até o ano de 2014?

2. Diante do fato de haver instabilidade no forne-
cimento de energia elétrica no Estado do Amazonas 
pela concessionária/distribuidora.

Quais são as medidas saneadoras em andamen-
to ou planejadas e a que prazo de execução, visando 
estabilizar o sistema?

Quais as sanções possíveis, bem como anexar o 
histórico das sanções impostas à concessionária/dis-
tribuidora de energia do Estado do Amazonas?
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Justificação
A região Norte ostenta os piores índices de qua-

lidade no fornecimento de energia do País. Um dos as-
pectos que confirmam essa afirmativa é justamente o 
intervalo de tempo sem energia na região Norte, que 
é o maior do que em outras regiões. 

No Norte, empresas e residências amargaram, 
em média 76 horas e 48 minutos sem luz e devido a 
esse grande número de interrupções as distribuidoras 
de energia da região Norte tiveram posição de des-
taque entre as empresas que mais tiveram de pagar 
compensações aos seus clientes.

Tais fatos tornam-se extremamente prejudiciais 
para a região, principalmente, no que concerne aos 
investimentos das grandes indústrias no polo indus-
trial de Manaus, bem como da geração de renda e 
emprego no interior do Amazonas, tendo-se em vis-
ta que empresas que exploram minérios, beneficiam 
produtos necessitam de energia elétrica de qualidade 
para prosseguir com suas atividades.

Todavia, a falta de energia elétrica não atinge so-
mente a questão econômica da região, mas também, a 
questão social, pois a população que mora no interior 
é diretamente atingida por essa situação, convivendo 
com racionamento de energia em suas casas, afetan-
do a qualidade de vida do cidadão.

Outro fator importante que prejudica diretamente 
a população refere-se à aplicação das políticas públi-
cas, uma vez que a falta de energia elétrica interfere, 
inclusive, em questões de saúde pública, transmissão 
de informações e dados entre os entes públicos, dentre 
outras situações correlatas.Recentemente, por mais 
uma vez, a capital e mais dois municípios do Amazonas 
sofreram por algumas horas um verdadeiro apagão, 
onde toda a cidade ficou as escuras.

Todavia, apesar de ser a segunda ocorrência em 
menos de doze meses, a distribuidora de energia não 
deu qualquer informação acerca dos reais motivos do 
ocorrido, gerando insegurança no empresariado local 
e na população em geral uma vez que se trata de um 
serviço público essencial que tem um sistema frágil e 
instável frente as chuvas da região que tanto caracte-
rizam o clima da região amazônica.

Assim, é importante reconhecer que a situação 
é preocupante e, por isso, as distribuidoras da região 
devem aumentar consideravelmente os investimentos 

no setor de geração e distribuição de energia elétrica, 
principalmente, no interior do estado.

Sala das Sessões, 29 de fevereiro de 2012. – Se-
nadora Vanessa Grazziotin.

(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.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – A Presidência recebeu o Ofício nº 4, de 2012,
do Presidente da Comissão de Agricultura e Reforma 
Agrária, encaminhando o Aviso nº 311/2011, na origem, 
do Tribunal de Contas da União, acompanhado de cópia 
do Acórdão nº 11.914, de 2011, e da respectiva ins-
trução técnica, prolatado nos autos de Representação 
acerca de ocorrência de possíveis irregularidades na 
concessão de títulos de domínio sob a responsabilida-
de da Superintendência Regional do Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária no Estado de Mato 
Grosso – Incra/MT (TC 021.788/2008-5).

É o seguinte o Ofício:

OF. nº 4/2012-CRA
Brasília, 7 de fevereiro de 2012

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para leitura e 

autuação, o Aviso nº 311-Seses-TCU-2ª Câmara, do 
Ministro Augusto Nardes, Presidente do Tribunal de 
Contas da União, que encaminha cópia do Acórdão 
proferido nos autos do Processo nº TC 021.788/2008-
5, acompanhado do Relatório e da Proposta de Deli-
beração que o fundamentam.

Atenciosamente, – Senador Acir Gurgacz, Presi-
dente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.
Aviso nº 311-Seses-TCU-2ª Câmara

Brasília-DF, 6 de dezembro de 2011
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conheci-

mento, cópia do Acórdão proferido nos autos do pro-
cesso nº TC021. 788/2008-5, pela 2ª Câmara desta 
Corte na Sessão Extraordinária de 6-12-2011, acom-
panhado do Relatório e da Proposta de Deliberação 
que o fundamentam.

Atenciosamente, – Augusto Nardes, Presidente.
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OF. Nº 004/2012-CRA
Brasília, 7 de fevereiro de 2012

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para leitura e 

autuação, o AVISO Nº 311-Seses-TCU-2ª Câmara, 
do Ministro Augusto Nardes, Presidente do Tribunal 
de Contas da União, que encaminha cópia do Acórdão 
proferido nos autos do Processo nº TC 021.788/2008-
5, acompanhado do Relatório e da Proposta de Deli-
beração que o fundamentam.

Atenciosamente, – Senador Acir Gurgacz _ Pre-
sidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – O Ofício nº 4, de 2012, foi autuado como Aviso 
nº 11, de 2012, e retorna à Comissão de Agricultura 
e Reforma Agrária.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O Senado Federal recebeu o seguinte Ofício
do Ministro de Estado da Educação:

– Nº 28, de 28 de fevereiro de 2012, em resposta ao 
Requerimento nº 697, de 2011, de informações, 
de autoria da Comissão de Educação, Cultura 
e Esporte do Senado Federal, em aditamento 
ao Ofício nº 182/2011-MEC, de 26 de setembro 
de 2011.

O Requerimento vai ao Arquivo. 
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – A Presidência recebeu da Excelentíssima Senho-
ra Presidente da República, nos termos do art. 126 da 
Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010, a Mensagem 
nº 14, de 2012-CN (Mensagem nº 62/2012, na origem), 
que encaminha ao Congresso Nacional o relatório de 
avaliação do cumprimento da meta de superávit pri-
mário, referente ao exercício de 2011”.

É a seguinte a Mensagem:
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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 para 
tramitação da matéria:

Leitura: 1º-3-2012
até 6/3 prazo para publicação e distribuição dos 

avulsos da matéria;
até 21/3 prazo para apresentação de relatório;
até 28/3 prazo para apresentação de emendas 

ao relatório; e
até 4/4 prazo para apresentação, publicação, 

distribuição 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 2 de março do corrente.

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

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Pois não, Senador.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 

– Srª Presidente, queria pedir a minha inscrição para 
uma comunicação inadiável.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Como primeiro inscrito para uma comunicação 
inadiável o Senador Mozarildo Cavalcanti.

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

Eu também gostaria de me inscrever para uma 
comunicação inadiável.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Como segundo inscrito, o Senador Suplicy, para 
uma comunicação inadiável.

Com a palavra a Senadora Ana Rita, como pri-
meira oradora inscrita.

A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Srª Pre-
sidenta, Senadora Marta Suplicy, colega de bancada, 
nossa grande companheira; prezados colegas Sena-
dores; prezadas colegas Senadoras, ocupo a tribuna 
desta Casa, hoje, para relatar um ato da maior impor-
tância para a agricultura familiar e desenvolvimento do 
Estado do Espírito Santo: a entrega de 31 máquinas 
retroescavadeiras e o lançamento da Rede Brasil Rural, 
realizados pelo Ministro do Desenvolvimento Agrário 
(MDA), Afonso Florence, e pelo Governador do meu 
Estado, Renato Casagrande, na manhã desta última 
terça-feira, em Vitória, capital do meu Estado. 

As máquinas, destinadas a 31 Municípios do 
interior capixaba, fazem parte da segunda fase do 
Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC 2, 
dentro de um acordo de cooperação técnica entre os 

Governos Federal e Estadual, para reforçar a infraes-
trutura desses Municípios. Cerca de 90 mil pessoas 
serão beneficiadas. A cerimônia contou ainda com a 
presença do Vice-Governador, Givaldo Vieira, da De-
putada Federal Iriny Lopes, prefeitos, deputados es-
taduais e lideranças.

Os equipamentos serão empregados na recupe-
ração e na manutenção das estradas vicinais, garan-
tindo, assim, melhor logística para o escoamento da 
produção agrícola capixaba, em sua maioria oriunda 
da agricultura familiar, o que contribuirá para que os 
produtos cheguem até os consumidores com menor 
custo e maior qualidade, além de melhorar o acesso 
aos serviços de saúde e educação.

Na solenidade, o Ministro Afonso Florence afirmou 
que a seleção dos Municípios beneficiados seguiu a 
metodologia utilizada pelo PAC. Entre os critérios está 
pertencer ao Programa Territórios da Cidadania e ter 
maior participação do Produto Interno Bruto agrícola 
no PIB total do Município.

Outro critério foi possuir maior extensão territorial 
e maior presença de agricultores familiares em relação 
ao total dos produtores rurais registrados no Município.

Na linha de fortalecimento da agricultura familiar, 
o MDA oficializou a participação do Estado no Rede 
Brasil Rural, uma plataforma integrada de soluções 
para agricultores familiares, indústria, consumidores 
e gestores públicos.

No Espírito Santo, 62 organizações produtivas já 
estão aptas a operar a ferramenta durante oficina de 
capacitação promovida pelo Ministério no último dia 14. 
A expectativa é a de que a Rede beneficie aproxima-
damente 150 associações e cooperativas do Estado 
que tenham o perfil para integrar a plataforma virtual.

A ideia do MDA com a Rede Brasil Rural é criar 
uma estratégia inovadora para organizar a cadeia de 
produtos da agricultura familiar, desde o processo de 
produção até o mercado consumidor. Com a nova 
Rede, que funcionará a partir de um portal na Inter-
net, o MDA vai aproximar os agricultores familiares dos 
fornecedores de insumos, da logística de transporte 
e dos consumidores (públicos e privados). Por meio 
do portal, as cooperativas e associações da agricul-
tura familiar de todo o País poderão expor, já nesse 
primeiro momento, seus produtos na loja virtual, que 
funcionará como uma verdadeira vitrine on-line para 
o comércio interessado.

A estratégia cria mecanismos que ajudam na re-
dução dos preços dos produtos para o consumidor final 
e no aumento da renda dos agricultores por meio de 
ganhos de eficiência em cada etapa da cadeia produtiva.

Na Rede, os agricultores familiares poderão ven-
der seus produtos diretamente pela Internet para con-
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sumidores e para o merenda escolar, comprar insumos 
e itens para beneficiar a produção e contratar transpor-
tes de cargas. Os agricultores ainda terão facilitados 
o acesso ao Plano Safra (2012-2013), ao Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(Pronaf) e à assistência técnica à distância.

O cadastramento das cooperativas na Rede Brasil 
Rural segue até o dia 5 de março, e, a partir do dia 6, 
a Rede já estará disponível para todos os usuários. Ini-
cialmente, 1,6 mil cooperativas usarão integralmente a 
ferramenta, beneficiando cerca de 200 mil agricultores 
familiares que farão compras e vendas pela plataforma.

Essas duas ações, em específico, reafirmam a 
atuação do Governo Federal e seu compromisso com 
políticas públicas que vêm consolidando nos últimos 
anos a importância da agricultura familiar como estra-
tégia fundamental para o desenvolvimento do País e 
para a garantia da segurança alimentar e nutricional 
dos brasileiros, tendo em vista que 70% dos alimen-
tos produzidos no País são provenientes da agricul-
tura familiar.

Vale destacar, Srª Presidenta, ainda, o importan-
te papel que a agricultura familiar tem no conjunto da 
economia do Espírito Santo, sendo um dos principais 
instrumentos de desenvolvimento dos Municípios ca-
pixabas e responsável pelo equilíbrio da geração de 
emprego e renda nas mais variadas regiões do Estado, 
propiciando mais qualidade de vida e oportunidades 
para todos os capixabas.

Os números da agricultura familiar no Espírito 
Santo refletem a importância desses empreendimentos, 
que respondem por 80% dos 67.403 estabelecimentos 
agropecuários do Estado.

Apesar de ocuparem apenas 34% da área agri-
cultável, respondem por 71% da produção de arroz, 
77% da produção de feijão, 72% do milho e 54% da 
produção de café. O Valor Bruto da Produção é de 
45%. Do total de pessoas ocupadas na agricultura, 
64% estão na do tipo familiar.

O interior do Estado ainda é bastante dependente 
da agricultura familiar, embora o Governo do Estado 
tenha trabalhado de maneira intensa para que o desen-
volvimento se equilibre regionalmente, tendo em vista 
que os principais investimentos e empreendimentos 
estão centralizados nas regiões litorâneas sul e norte 
e metropolitana da grande Vitória. Como exemplo, cito 
a atividade cafeeira, que ainda é a principal atividade 
econômica em 61 dos 78 Municípios capixabas.

Dada essa realidade, minha atuação parlamentar 
tem tido a agricultura familiar como uma de suas priori-
dades, compromisso esse expresso em projetos de lei 
e emendas que direcionamos ao Plano Plurianual do 
Governo Federal (PPA 2012 – 2015) e ao Orçamento 

da União, com o objetivo de ampliar os recursos para 
o setor.

Na pauta legislativa, participamos de votações 
importantes no plenário, como a do Código Florestal, 
com o qual reafirmamos nossa posição em favor da 
agricultura familiar, com a apresentação de um capí-
tulo específico que concede tratamento especial aos 
agricultores familiares e aos donos de pequenas pro-
priedades produtivas bem como com a defesa de um 
modelo de desenvolvimento ambientalmente equilibrado 
e de um modo de produção pautado na disponibilidade 
de alimentos saudáveis.

Entre os projetos de lei que apresentei durante o 
ano de 2011, destaco, aqui, os três projetos ligados a 
esse setor. Um deles estabelece a isenção de IPI para 
máquinas e equipamentos destinados exclusivamente 
ao uso da agricultura familiar. O segundo autoriza o 
Poder Executivo a conceder subvenções econômicas 
como bônus de adimplência e redução de juros para 
aqueles produtores rurais familiares que desenvolvem 
práticas que contribuem para a conservação e recu-
peração do solo. E o terceiro e último, Srª Presidenta, 
tem o objetivo de instituir a Política Nacional de Apoio 
ao Agrotóxico Natural, estimulando a pesquisa, a pro-
dução e o uso de substâncias não sintéticas de origem 
natural, e oferecer aos produtores novas tecnologias 
de baixo custo e fácil manuseio.

Era o que eu tinha a dizer no momento. 
Muito obrigada.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Obrigada, Senadora Ana Rita.
Com a palavra, o Senador Mozarildo Cavalcanti, 

para uma comunicação inadiável.
Em seguida, a palavra será do Senador Luiz 

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

Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora-
dor.) – Srª Presidente, Senadora Marta Suplicy, tenho 
o desprazer de, de novo, ocupar esta tribuna para 
registrar um fato que, para mim, como roraimense, é 
muito triste ver acontecer no meu Estado de Roraima. 

Ontem, o Deputado Flamarion Portela fez um 
pronunciamento na Assembleia Legislativa do Estado 
fazendo uma série de denúncias sobre um ato lesivo 
aos interesses dos servidores do Estado de Roraima. 
Trata-se de recurso que o funcionário paga, que é 
descontado em folha, para que ele possa ter direito 
à pensão, direito à licença e, no futuro, direito à apo-
sentadoria.

Pois bem, vou ler a matéria colocada no jornal 
Folha de Boa Vista: “Oposição cogita CPI para apurar 
transferências do Iper” [Instituto de Pensão do Estado 
de Roraima].
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Diz a matéria da jornalista Élissan Paula:
A transferência de recursos do Instituto de 

Previdência de Roraima (Iper) para fundos de 
rentabilidade privados pode resultar na criação 
de uma Comissão Parlamentar de Inquérito 
(CPI) para apurar a legalidade do ato. O as-
sunto voltou à tela ontem, durante discurso do 
Deputado Flamarion Portela (PTC) na tribuna 
da Assembleia Legislativa.

Ele informou ter feito um levantamento 
levando em conta as taxas de administração 
e os rendimentos dos fundos em comparação 
com a Caixa Econômica [que era onde estava o 
dinheiro do Instituto] pelo período de dois anos.

Ele salientou que teriam sido transferidos 
R$180 milhões para aplicação no FI Diferen-
cial Renda Fixa Longo Prazo e no Atico Renda 
Fixa Institucional.

Com relação à taxa de administração, o 
Deputado ressaltou que a Caixa cobra 0,2%, 
enquanto que os fundos cobram 2,5% e 2%, 
respectivamente. “Quer dizer, 12 vezes mais 
que a taxa de administração da Caixa”, criticou.

Outro ponto destacado por Flamarion diz 
respeito ao capital integralizado das empresas 
que receberam as transferências [isto é: o di-
nheiro que foi tirado do Iper estava aplicado na 
Caixa Econômica para esses fundos privados.]. 
“A Caixa possui capital de mais de R$2 bilhões 
e só pode quebrar se levar junto o Estado bra-
sileiro. Mas os fundos onde foram aplicados 
o dinheiro do servidor de Roraima possuem 
capitais de R$300 milhões e R$43 milhões, 
causando insegurança ao investidor”, salientou.

O investidor, no caso, é o servidor do Estado de 
Roraima, porque esse dinheiro não é do Governo do 
Estado de Roraima; esse dinheiro é do instituto que 
representa, portanto, os servidores.

Sobre o rendimento das instituições, ele 
afirma que levantamento feito no período de 
dois anos, entre 2010 e 2012, confirma que a 
Caixa alcançou 40% mais que os dois fundos. 
[para onde foi o dinheiro do servidor]. “Pes-
quisamos esse período de dois anos para ter 
amostragem maior do comportamento dos 
fundos”, disse.

Além disso, lembrou o Deputado, o Go-
verno do Estado só pode reaver o valor, ou par-

te dele, após sete anos, sendo uma parte em 
três anos e o restante em quatro anos. “É um 
período de retenção muito longo. Terá que se 
esperar passar por outras duas gestões (...)”...

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Senadora Marta, peço só mais um pouquinho de 
tempo para poder concluir, porque é muito grave. É 
um ato, no mínimo, lesivo aos interesses dos servido-
res do Estado.

Por sinal, eu quero dizer que, sobre esta maté-
ria, logo que surgiu, eu fiz um expediente ao Ministério 
Público do Estado e ao Tribunal de Contas do Estado 
de Roraima. Recebi resposta do Tribunal de Contas do 
Estado e já está sendo tomada a providência.

Quero registrar aqui, também, que os professo-
res se manifestaram publicamente pedindo o retorno 
do dinheiro para os bancos públicos, porque isso aqui, 
no mínimo, Senadora Ana Rita, cheira a maracutaia. 
Porque tirar dinheiro do servidor de um banco oficial 
de respeito, como é a Caixa Econômica, para aplicar 
em fundos particulares cujo capital, somado e multi-
plicado por algumas vezes, não chega ao capital da 
Caixa Econômica e que cobra uma taxa de administra-
ção doze vezes maior do que a da Caixa Econômica 
é uma corrupção deslavada.

Então, eu quero pedir, Senadora Marta, que es-
sas matérias a que eu me refiro – o pronunciamento do 
Deputado Flamarion Portela, que, por sinal, é esposo 
da Senadora Angela Portela; a manifestação dos pro-
fessores e mais os ofícios que encaminhei ao Ministé-
rio Público do Estado e ao Tribunal de contas – sejam 
transcritos como parte integrante do meu pronuncia-
mento, porque não é possível que um governador que 
está sobrevivendo a duas cassações graças a recursos 
judiciais esteja assaltando um dinheiro que agora é di-
nheiro do servidor. Não é nem dinheiro público mais, 
porque esse dinheiro aí é tirado do salário do servidor, 
para garantir sua pensão, sua aposentadoria, enfim.

Eu quero terminar, portanto, reiterando o pedido 
de transcrição dessas matérias.

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

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

Com a palavra o Senador Luiz Henrique.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Srª Presidente, nobre Senadora Marta Suplicy, Srªs e 
Srs. Senadores, na semana passada, os Governadores 
de Estado, em sua ampla maioria, estiveram em Bra-
sília para sensibilizar o Governo e o Congresso para 
a dramática situação de desajuste financeiro em que 
vivem os Estados.

Há vários fatores para tornar grave essa situação: 
a isenção das exportações, que não estão sendo com-
pensadas com 50% do seu valor, como ocorria com 
a Lei Kandir; a questão dos royalties do petróleo que 
ainda não estão devidamente definidos; e o mais grave 
de todos, que é a questão da dívida pública consolida-
da entre os Estados e o Governo Federal.

O refinanciamento das dívidas estaduais ocorreu 
no final dos anos 90 e deu-se num cenário de forte 
desajuste fiscal do setor público, resultado de mais de 
uma década de desorganização econômica e de altas 
taxas de inflação. Ao mesmo tempo em que o Gover-
no Federal estabeleceu a renegociação, impondo aos 
Estados o pagamento mensal na base de 13% da 
receita líquida, implantou também, em seguida, uma 
lei fundamental para este País que reorganizou as fi-
nanças públicas deste País, que foi a Lei de Respon-
sabilidade Fiscal.

A média da inflação dos seis anos – 1992 a 1977 
– que antecederam as renegociações das dívidas dos 
Estados foi de 758%, o que demonstra a turbulência 
ocorrida, o absoluto desequilíbrio ocorrido nas contas 
públicas nacionais.

Quando os Estados assinaram com o Governo 
Federal o contrato de refinanciamento da dívida pública 
consolidada, predominava no País a cultura inflacioná-
ria, e isso se refletiu nas taxas de juros estabelecidas.

Naquela época, as taxas de juros oscilavam em 
torno de 40% ao ano. Os Estados consolidaram uma 
dívida de R$93 bilhões, pagaram, até dezembro de 
2010 – não tenho os dados de até dezembro de 2011 
–, R$135 bilhões e deviam, em dezembro de 2010 – 
hoje devem muito mais –, R$350 bilhões.

Os Estados pagaram 84% da dívida, ou seja, 
quase toda a dívida original e ainda estão devendo 
171% do valor recebido.

No caso de Santa Catarina, o Governador João 
Raimundo Colombo, que faz uma gestão séria, um 
controle rígido das despesas de custeio, que, inclusi-
ve, para sacrifício da credibilidade ou do apoio popu-
lar para o seu governo, nos primeiros seis meses, fez 

uma contenção drástica das despesas, não porque o 
Estado estivesse em situação de desequilíbrio, porque 
nós o entregamos com um superávit de R$1 bilhão, 
mas porque se previa, como acabou ocorrendo, o re-
pique da crise de 2008, e o governador foi cauteloso 
nesse sentido.

Mas o Estado de Santa Catarina, nobre Sena-
dora Marta Suplicy – e não é diferente a situação 
do seu Estado –, assumiu uma dívida, em 1997, de 
R$4,312 bilhões; pagou R$7,319 bilhões; e está de-
vendo R$9,986 bilhões. É uma dívida impagável que 
está deixando sem sono os governadores de Estado. 
O desembolso mensal com a dívida em Santa Cata-
rina, em 2003, era de pouco mais de R$200 milhões; 
em 2011, chegou a R$1,2 bilhão.

Não há como organizar as finanças públicas com 
esse crescimento incontrolado e vertiginoso da dívida 
pública. A manutenção da atual taxa de juros, somada 
ao IGPDI, em que pese os esforços dos Estados, não 
tem possibilitado a amortização do saldo devedor, evi-
denciando a existência de desequilíbrios contratuais 
que requerem revisões legais contratuais imediatas.

O Sr. Blairo Maggi (PR – MT) – Permite-me um 
aparte?

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – 
Com grande prazer.

Concedo com grande prazer um aparte ao ex-
-Governador do Mato Grosso, grande empreendedor 
deste País, Senador Blairo Maggi.

O Sr. Blairo Maggi (PR – MT) – Obrigado, Se-
nador Luiz Henrique. Quero associar-me ao seu dis-
curso e a sua explanação sobre a questão das dívidas 
dos Estados. V. Exª faz referência ao seu Estado, que 
governou até 2010 e muito bem. Mas essa realidade 
que V. Exª coloca sobre Santa Catarina, mostrando 
que é de todo o Brasil, eu gostaria de testemunhar, 
como governador que fui durante dois mandatos, que 
coincidiram com o período que V. Exª governou Santa 
Catarina, àqueles que estão ouvindo-nos, assistindo-
-nos. Quando assumi o governo de Mato Grosso, em 
2003, a dívida do Estado para com a União era algo 
em torno de R$5 bilhões. Passados oito anos, paga-
mos aproximadamente R$5 bilhões de dívidas que 
haviam sido contraídas com a União na renegociação 
de 1996. Só que, ao final de meu mandato, devíamos 
mais de R$5 bilhões novamente. Quer dizer, pagou-
-se, pagou-se, liquidou-se a dívida, mas continua-se 
devendo exatamente a mesma quantidade de recur-
sos de quando assumi o governo. E o Mato Grosso é 
um dos Estados diferenciado dos demais, porque, na 
grande maioria, como V. Exª está afirmando, cresceu 
muito o saldo da dívida. Isso porque a dívida é corri-
gida em IGPDI mais 6% a 8% ao ano, enquanto a ar-
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recadação dos Estados não conseguem acompanhar. 
Felizmente, no Estado do Mato Grosso, o crescimento 
não só nos últimos oito anos que governei o Estado, 
mas nos últimos dez, doze anos, tem atingido uma 
média de 10% ao ano. Portanto, acima da correção da 
dívida que tínhamos. Então, conseguimos baixar um 
pouco a nossa dívida. Mas, de fato, V. Exª tem toda a 
razão: isso é impagável. Isso é o antigo BNH, em que 
casas foram feitas no passado e as pessoas não con-
seguiram pagar.

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – 
Só quando morriam.

O Sr. Blairo Maggi (PR – MT) – Então, os Esta-
dos brasileiros sofrem e sofrem muito com isso. Acho 
que passou da hora de o Governo Federal tomar uma 
decisão. Nós, aqui, reclamamos, falamos, mas não se 
consegue avançar nesse campo. Portanto, quero aqui 
me associar a sua preocupação e ao seu discurso e 
dizer: é absolutamente correto o que V. Exª está colo-
cando hoje em relação aos números e à preocupação 
com seu Estado. 

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – 

Agradeço a V. Exª o aparte que acrescenta muito ao 
meu discurso. Peço a compreensão da nobre Presiden-
te, pela importância e relevância desse assunto, para 
que eu possa ter mais alguns minutos para concluir.

Os números expressam isso. A inflação medida 
pelo IPCA, no período de 1998 a 2010, foi de 117,17%.

Os juros aplicados ao empréstimo ou ao refinan-
ciamento, IGP mais DI mais 6%, foram de 471,67%. 
Essa é uma equação financeira inaceitável!

Em audiência na Comissão de Assuntos Eco-
nômicos...

(Interrupção do som.)
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – 

...que concorda que é preciso mudar o indicador, que 
é preciso reduzir os encargos dessa dívida.

E concluo aqui, Srª Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, com o apelo ao Ministro Mantega e à sua 
equipe para que chame os Estados imediatamente e 
renegocie essa dívida, que é impagável, inaceitável, 
impossível de suportar pelos Estados.

Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Obrigada, Senador Luiz Henrique. Parabéns pela 
oportunidade do discurso, pela força e pela clareza do 
discurso. Como ex-prefeita do terceiro orçamento do 
Brasil, que é o da Prefeitura de São Paulo, eu me as-
socio ao Senador Maggi e a V. Exª: acho também que 
é impagável. Não sei o que estão esperando. Teve um 
sentido num momento, ajudou num primeiro momento, 

mas agora se tornou algo que não tem mais nenhum 
sentido, penaliza os Estados, penaliza os Municípios. 
Estou plenamente de acordo com o senhor quando 
diz que todos devemos fazer pressão sobre o Governo 
para que isso possa ser revisto. Parabéns.

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – 
Obrigado.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Com a palavra o Senador Suplicy e, em segui-
da, o Senador Casildo. Após um orador inscrito, fala 
um Senador para fazer uma comunicação inadiável.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidenta Marta Suplicy, Srs. Senadores e Srªs 
Senadoras, quero aqui cumprimentar primeiramente 
o jornal O Estado de S. Paulo pela matéria tão bem 
feita que publicou no último domingo, bonita matéria 
em que se lê: “Os peixes se foram. Cadê a cavala? 
Cadê a sororoca?, reclama o pescador Benedito da 
Silva de Picinguaba”. 

Dados oficiais confirmam que o volume de pes-
cado em São Paulo é o menor em 45 anos, informa 
o jornalista Herton Escobar, que fez matéria de muito 
boa qualidade e que aparece às páginas 26 e 27 com 
o título “Cadê o peixe que estava aqui? Estatísticas 
oficiais confirmam o que dizem os caiçaras: 2011 foi 
o pior ano da pesca no Estado de São Paulo.”

E eu justamente quero cumprimentar o Senador 
Marcelo Crivella, que, ontem, foi convidado e anunciado 
como o novo Ministro da Pesca, desejando-lhe muito 
sucesso em sua nova missão, mas quero aqui com-
partilhar com ele esta matéria do Estado de S. Paulo,
do último dia 26, que trata das enormes dificuldades 
que os pescadores artesanais de São Paulo encontram 
para sobreviverem de sua arte.

Esta matéria, que contém inúmeros depoimentos 
de pescadores de Picinguaba e das praias vizinhas, 
em Ubatuba, litoral norte de São Paulo, apontam para 
a diminuição vertiginosa do volume de pescado na re-
gião e de como a pesca comercial tem impedido que os 
peixes se reproduzam de maneira satisfatória à sobre-
vivência das comunidades pesqueiras do Brasil todo.

E aqui estão inúmeros depoimentos, como o de 
Simão Cruz, de 48 anos, filho de pescador, nascido 
e criado na vila de Camburi, a praia mais ao norte do 
litoral paulista, entre Ubatuba e Parati. Um autêntico 
caiçara. Passou quase toda a vida no mar, pescando 
numa canoa de madeira, chamada Kelly, servindo o que 
trazia do mar no restaurante que seu pai lhe deixou, 
bar do Simão, a poucos passos da praia. Peixe mais 
fresco que isso impossível. De uns tempos para cá, 
porém, o peixe que abastece a geladeira do restauran-
te não é trazido mais das águas da baía à sua frente, 
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a bordo da canoa Kelly. Chega pela estrada, de carro, 
encomendado de uma peixaria de Parati. As redes de 
pesca de Simão não vão para o mar faz tempo. Estão 
acumulando poeira do lado de fora do restaurante, 
embolada sobre um bote de alumínio. 

“Faz dois meses que não largo rede no mar”, 
conta Simão, entre um cliente e outro. “O peixe é tão 
pouco que não vale a pena”.

Há outros depoimentos aqui, como o de Fábio 
Oliveira da Conceição: “Cada ano fica pior”.

Filho do S. Inglês, um dos pescadores mais an-
tigos: “Ainda dá para sobreviver, mas não está fácil. 
Não é mais como antigamente quando era moleque e 
nadava no meio dos peixes aqui, na praia”.

Também o depoimento de Zico: “Faz uns cinco 
anos que a pesca começou a fracassar em Pincingua-
ba. Antigamente, eu não dava conta de sair sozinho. 
Tinha de trazer gente para ajudar, de tanto peixe que 
pegava. Todas as espécies diminuíram de quantidade 
e de tamanho”. “Cadê a cavala? Cadê a sororoca? Não 
veio?!” – reclama Benedito Correia da Silva, S. Pool, 
de 78 anos, pescador mais velho de Pincinguaba, uma 
das colônias caiçaras mais tradicionais de São Paulo. 
E aqui está a foto do Sr. Benedito Correia da Silva, o 
S. Pu, que reclama dos barcos grandes que não dei-
xam os peixes chegarem perto da costa.

Srª Presidente Marta Suplicy, gostaria justamen-
te de sugerir ao novo Ministro da Pesca, Marcelo Cri-

vella, que faça uma reunião com os pescadores, como 
Lourival Carlos da Silva, o Caixaba, pois eles ali estão 
dizendo da importância de, quem sabe com a ajuda 
do Ibama e dos estudos que hoje têm sido realizados 
pelo Ministério da Pesca, preservar a pesca, bem como 
a aquicultura, inclusive apoiar as novas experiências 
que estão sendo feitas por caiçaras no projeto de pro-
dução de vieiras, que estão aqui também registradas.

Assim, Srª Presidente, solicito seja transcrita na 
íntegra a matéria tão bem feita por Herton Escobar, 
transmitindo aos pescadores de Picinguaba que o novo 
Ministro Marcelo Crivella informou que quer, sim, visi-
tar Picinguaba para ali desenvolver um diálogo com os 
pescadores. Eu já tinha até escrito, desde o começo do 
ano passado, para a Ministra Ideli Salvatti e o Ministro 
Luiz Sérgio, mas não houve tempo para eles fazerem 
a visita ao local. Mas, agora, certamente, o nosso Se-
nador e Ministro Marcelo Crivella terá a oportunidade 
de conhecer essa vila tão bonita de Picinguaba e dia-
logar com os pescadores. Trata-se de uma das mais 
tradicionais vila de pescadores do litoral brasileiro e 
de São Paulo e que sobrevivem da pesca. 

Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 

O SR. EDUARDO SUPLICY EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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Ofício nº 268/2011
Brasília, 15 de março de 2011

Senhora Ministra,
Na semana passada, estive em Picinguaba e en-

contrei com membros da colônia de pescadores artesa-
nais do município que me relataram as dificuldades que 
vêm encontrando para continuar sobrevivendo da pesca.

Orivaldo Carlos da Silva, nascido em 29 de abril 
de 1944 em Picinguaba, filho de pescadores, casado 
com Dalva Margarida da Silva, tem 7 filhos, sendo 3 ho-
mens e 4 mulheres, 13 netos. Conhecido pelo apelido de 
“Caxaba” relatou a típica preocupação da comunidade.

Começou a pescar aos 10 anos de idade e aos 
16 anos passou a ter carteira profissional de pesca-
dor. Hoje, em Picinguaba, há cerca de 100 pescadores 
artesanais que pescam em pequenos barcos, usando 
redes, malhas para pescar tainha, carapau, sororoca, 
bagres, corvina, anchova, cação, sardinha etc.

Desde criança como ocorrido nos últimos 60 
anos, estes aproximadamente 100 pescadores têm 
conseguido sustentar as suas famílias com o produto 
da pesca. Essas cerca de 500 pessoas complemen-
tam sua renda com outras atividades, sobretudo com 
turismo nas pousadas, bares e restaurantes, durante 
a temporada de férias. Entretanto, não há lugar para 
todos trabalharem com o turismo.

A partir do ano de 2000, passou a haver proibição 
crescente para os pescadores artesanais exercerem 
sua profissão. Convém salientar que os pescadores ar-
tesanais fazem sua pesca no rio de aproximadamente 
uma milha de distância das ilhas da Couve, Comprida 
e Rapada. Da praia de Picinguaba, portanto, num raio 
de 5 milhas, todos respeitam o impedimento de pescar 

nos rios da Fazenda e do Canto e da sua embocadura, 
que constituem criadouros de peixes.

Os pescadores artesanais conhecem e respeitam o 
ciclo de vida dos peixes. Sabem que de janeiro a março 
é o período de desova e crescimento dos bagres, en-
tão evitam pescar esses peixes. Os que, por acaso são 
pescados, nesse período, são devolvidos vivos ao mar.

Não obstante o respeito ao meio ambiente, mais 
e mais a fiscalização dos órgãos federais e estaduais 
têm restringido a pesca artesanal, a qual é de impor-
tância vital para a sobrevivência dessas pessoas.

Em vista do problema, a comunidade dos pescado-
res artesanais gostaria de convidar Vossa Excelência e 
sua equipe, assim como convidará o Secretário do Meio 
Ambiente do Estado de São Paulo, o Prefeito de Ubatuba 
e os responsáveis pela administração do Parque Esta-
dual da Serra do Mar, para dialogar acerca da definição 
de regras para a pesca artesanal, de forma a garantir a 
preservação das diversas espécies de peixes, do meio 
ambiente e dos pescadores continuarem a sobreviver 
com dignidade e responsabilidade de seu trabalho.

É muito importante que as normas e diretrizes vi-
gentes para a pesca artesanal sejam diferentes daquelas 
da pesca industrial. Por exemplo, até 10 toneladas de 
pescado, poderia ser considerado pesca artesanal e, 
além desse volume, seria considerado pesca industrial.

Caso Vossa Excelência julgue oportuno, seria 
importante que os pescadores artesanais de Cambu-
ri, Ubatumirim, Almada, Ubatuba e outras regiões do 
Estado também participem desse encontro. Os pes-
cadores da comunidade agradeceriam muito se o en-
contro com Vossa Excelência pudesse ser realizado 
na Escola Municipal de Picinguaba, em um sábado ou 
domingo. – Senador Eduardo Suplicy.
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Ofício nº 194/2012
Brasília, 1º de março de 2012

Senhor Ministro,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, parabenizo-o 

pela assunção do Ministério da Pesca e Aqüicultura, 
desejando-lhe sucesso nessa nova etapa.

No ensejo, gostaria de compartilhar com Vossa 
Excelência, matérias jornalísticas publicada no jornal 
O Estado de São Paulo de 26 de fevereiro, que trata 
sobre as enormes dificuldades que os pescadores ar-
tesanais de São Paulo encontram para sobreviverem 
de sua arte.

A matéria que contém diversos depoimentos de 
pescadores de Picinguaba, distrito de Ubatuba/SP, 
aponta para a diminuição vertiginosa do volume de 
pescado na região e de como a pesca comercial tem 
impedido que os peixes se reproduzam de maneira 
satisfatória à sobrevivência das comunidades pesquei-
ras do Brasil todo.

Acredito ser importante registrar que, em mar-
ço de 2011, enviei cópia do depoimento do pescador 
Orivaldo Carlos da Silva, o “Caxaba”, a então Ministra 
da Pesca Ideli Salvatti, onde foram expostas as dificul-
dades encontradas por toda a vila de Picinguaba, em 
razão da diminuição do pescado e, consequentemente, 
na diminuição do turismo daquela região do Estado de 
São Paulo. Na mesma oportunidade, convidei a Ministra 
Ideli e posteriormente o Ministro Luiz Sérgio, bem como 
o Secretário Estadual de Meio Ambiente, o Prefeito de 
Ubatuba e os administradores do Parque Estadual da 
Serra do Mar para que pudessem conversar com os 
pescadores da região e constatarem os problemas que 
assolam aquelas comunidades.

Diante da impossibilidade da realização da reu-
nião em 2011, coloco o assunto a sua consideração 
para que seja realizada a reunião o mais breve possível 
e iniciados os procedimentos necessários à salvação 
da pesca no litoral brasileiro.

Desde já agradeço pela atenção dispensada, 
oportunidade em que renovo votos de elevada consi-
deração. – Senador Eduardo Suplicy.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT¨– 
SP) – Obrigada Senador Suplicy. Eu também conheço 
– sendo também do Estado de São Paulo – essa vila 
de pescadores há mais de vinte e poucos anos, e re-
almente viviam da pesca os pescadores ali até pouco 
tempo atrás. E

Então, o argumento que V. Exª levanta deve ser 
comum a muitas praias desse litoral todo. Pescadores 
que viviam dessa pesca perto da costa e que agora não 
estão podendo mais ter subsistência. Acredito que o 
Senador Crivella, que aproveito para parabenizar pelo 

Ministério, possa realmente fazer algo a respeito, um 
grande estudo porque não é uma situação só da praia 
de Picinguaba, mas é uma situação de muitas praias 
brasileiras e de inúmeros pescadores.

Com a palavra o Senador Casildo Maldaner, que 
também deve ter na sua região praias com este pro-
blema de pescadores vivendo essa situação.

Pois não, Senador.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Temos colônias de pescadores, temos 531 quilô-
metros de praias e diversas colônias de pescadores; 
pequenos pescadores nós temos na orla catarinense. 
Inclusive, quando fui Governador, tive a honra de im-
plantar um programa de criar frutos do mar, pescados 
na hora. Então, tivemos uma reforma agrária, de certo 
modo, do mar. Então, são as ostras, os crustáceos em 
grande quantidade, e são associações de colônias de 
pescadores que produzem as melhores ostras que nós 
temos no Brasil. Elas vêm da nossa costa.

A SRª PRESIDENTE( Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Como paulista, a gente, às vezes, tem o pri-
vilégio em São Paulo de receber algumas delas nos 
restaurantes paulistas.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – Obrigado pela lembrança de Santa Catarina 
Presidente Marta Suplicy.

Mas quero, Senadora Marta e nobres colegas, 
fazer o registro também da presença no plenário – sei 
que posso fazer – do Prefeito de Erval Seco; não só.o 
Prefeito, mas o presidente da comissão de uma feira 
agropecuária que acontece lá em Erval Seco e tam-
bém da rainha das princesas. Eu faço esse registro. 

E a comitiva de Erval Seco visita o Senado, visita 
o Congresso Nacional. A Senadora Ana Amélia não 
está aqui no momento, nem o Senador Paulo Paim e 
nem o Senador Pedro Simon, e sei que, como gaúcho 
de nascimento, posso fazer esse registro, e eles vão 
ficar gratos. Eu, que sou de Carazinho, de nascimen-
to, somos vizinhos lá em Palmito, São Carlos, Erval 
Seco, aquele prodigioso município do Rio Grande do 
Sul. Então os nossos cumprimentos.

Mas, nobres colegas, faço alguns comentários 
que o Embaixador Eduardo dos Santos, destacado em 
Assunção, fez ontem à tarde, numa visita à Comissão 
de Agricultura e Reforma Agrária do Senado. Inclusive, 
ali esteve também o Senador Blairo Maggi, que vejo 
aqui, além de outros colegas que participaram. Então, 
faço algumas considerações. 

Em reunião realizada ontem com membros da 
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, o Em-
baixador do Brasil no Paraguai, Eduardo dos Santos, 
trouxe notícias do conflito que envolve agricultores 
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brasileiros que possuem propriedades naquele país 
e os chamados carperos, os sem-terra paraguaios.

Não custa recordar, nobres colegas, que são cerca 
de 300 mil brasileiros vivendo, trabalhando e produzin-
do no Paraguai, muitos deles estabelecidos há mais 
de 40 anos, com filhos e netos nascidos naquele país. 
São migrantes que foram em busca de novas terras 
para o cultivo, incentivados pelo governo paraguaio e 
cujas atividades representam, hoje, parcela significa-
tiva do PIB do país vizinho.

De acordo com o Embaixador, há um reconhe-
cimento das autoridades paraguaias da imperativa 
necessidade de respeito às leis, ao Estado de direito. 
Esse é nosso maior desejo. Se há casos de grilagem, 
que sejam esclarecidos e devidamente punidos no 
âmbito correto: as vias judiciais, com segurança jurí-
dica. É isso que se quer. Resta, ainda, assegurarmos 
garantias de ações que preservem a integridade física 
desses produtores rurais. 

No início desta semana, representantes dos bra-
siguaios participaram de audiência na Comissão de 
Relações Exteriores desta Casa. Os relatos dão con-
ta de ameaças por parte dos carperos, de invasões, 
agressões físicas e morais, depredação de proprie-
dades e equipamentos, mantendo os brasiguaios sob 
permanente pressão.

Uma grande quantidade de catarinenses vive 
no Paraguai, muitos deles conhecidos e amigos par-
ticulares. Os depoimentos não divergem, dando a di-
mensão da sombra permanente do medo que cerca 
esses trabalhadores.

O Parlamento brasileiro deve continuar vigilan-
te. E aproveito para cumprimentar todos os colegas 
Senadores e Deputados Federais envolvidos com a 
questão, que têm empreendido esforços em prol des-
ses compatriotas. Devemos, no entanto, ser parcimo-
niosos, como bem lembrou o Embaixador Eduardo dos 
Santos, ontem à tarde. O Paraguai vive uma situação 
política delicada. Uma eventual intervenção, por parte 
dos Parlamentares brasileiros, feita de forma ou no mo-
mento inadequado, pode acabar agravando a situação. 
É preciso reconhecer o bom trabalho realizado pelo 
Ministério de Relações Exteriores, na pessoa do nosso 
embaixador Eduardo dos Santos, que tem agido em 
todas as frentes possíveis, na busca do entendimento.

Ressalto, ainda, a participação da Ministra da 
Casa Civil, Gleisi Hoffmann, que tem se envolvido nas 
tratativas, representando diretamente a Presidência 
da República.

No ano passado, quando ainda estava conosco 
aqui no Senado, a Ministra Gleisi, com muita compe-
tência, foi relatora do projeto que permitiu a revisão do 
contrato de compra de energia excedente da hidrelétrica 

de Itaipu – elevando de US$120 para US$360 milhões 
de dólares os valores pagos pelo Brasil ao Paraguai.

Ora, explicou-nos o ministro que apenas nos úl-
timos anos, o Paraguai deu início ao processo de re-
gularização dos brasileiros que lá residem. Há dois ou 
três anos eles não tinham um documento sequer. E, 
conforme o relato do Embaixador, nós entendemos, de 
certo modo, a situação que vem ocorrendo naquele país.

Nada mais justo que tenhamos, por parte do go-
verno paraguaio, esse reconhecimento e contrapartida, 
essa colaboração mútua – dentro da lei, obviamente. 
Não se trata de uma cobrança, mas da facilitação do 
estreitamento de nossas relações diplomáticas, que 
podem ser benéficas para ambas as nações.

E eu sempre tenho dito, nobre Presidente e ca-
ros colegas, que, ao longo da minha vida, tenho usado 
um pequeno ditado como lema, guia de minhas ações: 
”Mais valem várias horas de diálogo do que alguns 
minutos de tiroteio.” Tenho certeza que, dessa forma, 
chegaremos a uma solução pacífica. Eu sempre tenho 
feito isso nas minhas ações, nos meus momentos, mes-
mo quando tenho enfrentado adversidades. 

Nunca me esqueço de que, à frente do governo 
catarinense, numa das greves extraordinárias, greves 
grandes, cercaram o palácio. Aí a Casa Militar disse: 
“coloque a tropa de choque, porque vamos abrir um 
corredor polonês para poder sair e passar.” E eu en-
tendia que isso poderia agravar e que o melhor é o di-
álogo. E temos sempre exercido a questão do diálogo. 
Sempre tenho dito: é melhor duas horas de diálogo a 
cinco minutos de tiroteio. 

Mas é melhor. É mesmo, Presidente.
E a questão nossa com o Paraguai, a diplomacia 

que está entrando no meio, está agindo, interferindo, 
procurando, no diálogo, encontrar as soluções para 
esses 300 mil brasileiros que lá vivem. É a melhor 
fórmula que eu posso adotar. E, nessa conversa que 
tivemos com o Embaixador, ou antes, na Comissão de 
Agricultura, entendemos que está havendo um esforço 
e também está se chegando a uma reciprocidade com 
o Governo do Paraguai, ao permitir que a justiça venha 
decidir possíveis dúvidas que possam pairar. Nada é 
melhor do que isto: prevalecer o Estado de Direito. E 
que os brasileiros que lá se dedicaram, que para lá 
foram há 40 anos, que têm famílias formadas, que já 
têm filhos, que têm netos naquele país, possam viver 
com tranquilidade. Esse é o entendimento da Comissão 
aqui do Senado, um entendimento do Governo brasi-
leiro. Sentimos que começa a haver uma reciprocidade 
pelo Governo do Paraguai. 

São as considerações que faço da visita do Em-
baixador na Comissão de Agricultura, ontem à tarde, 
em relação a essa questão, a esse affaire, a essa ani-
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mosidade que, de certo modo, intranquiliza milhares 
e milhares de brasileiros que lá se encontram. Eles 
adotaram o Paraguai como país, como, da mesma 
forma, nós adotamos o Brasil quando viemos dos pa-
íses europeus, num entendimento, àquela época, dos 
anos mil oitocentos e pouco, com o Governo do Império 
ainda, com os Governos de Portugal, da Alemanha, 
da Itália, de tantos outros, para que levas de colonos 
de lá, de europeus, viessem para ajudar a colonizar o 
Brasil. Houve a mesma coisa: um apelo para que, des-
sa região do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do 
Paraná, de Mato Grosso e de outros lugares, fosse...

(Interrupção do som.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 

SC) – Eu encerro, Srª Presidente, agradecendo a tole-
rância, mas é esta a nossa linha, a do diálogo. Repito 
e encerrando: é melhor duas horas de diálogo a cinco 
minutos de tiroteio. 

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

– SP) – Não temos nenhuma dúvida, Senador. Com 
certeza.

Quero dar as boas-vindas ao Vereador, Líder do 
PMDB, Leuri Neumann, da cidade de Erval Seco, no 
Rio Grande do Sul, que organizou a feira, presidente 
da feira que está ocorrendo do dia 19 a 22 de abril, na 
cidade de Erval Seco, uma feira de indústria, comércio, 
concurso culinário etc. e também agradecer não só a 
presença dele, mas das acompanhantes, princesas e 
rainhas. A rainha Paula Angélica Heringer, a primei-
ra princesa Sheila Cássia Norte, a segunda princesa 
Vitória Carvalho e do Prefeito de Erval Seco, Gilmar 
Leschewitz. 

Sejam bem-vindos à nossa Casa.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pela or-

dem, Senadora Marta Suplicy, com a tolerância inclu-
sive da Senadora Vanessa Grazziotin.

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

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, de fato re-
cebi hoje, aqui no Senado, esta delegação que V. Exª 
tão gentilmente cumprimenta também neste momento. 
Eu queria só fazer o registro da vinda deles também. 
Estão conosco aqui – e V. Exª já relatava – os repre-
sentantes da 3ª Expoerval, formada pela rainha Paula 
Hering e as princesas Sheila e Vitória, três simpáticas 
jovens que dialogaram comigo sobre a importância da 
festa, juntamente com o prefeito e a comitiva.

A exposição vai ser realizada no Município de Er-
val Seco, como já foi dito, no período de 19 a 22 abril. 

O evento é promovido pelas forças vivas do Mu-
nicípio, liderado pelo Prefeito Gilmar Leschewitz, a 
Associação da Indústria, Comércio e Agropecuária de 
Erval Seco (Aicases), a Emater e Câmara Municipal.

O presidente da feira, que está aqui conosco tam-
bém e com quem tiramos foto pela manhã, para alegria 
minha, Sr. Leuri Neumann, levará ao evento novida-
des da indústria, do comércio, da agricultura familiar, 
da agroindústria, da culinária de toda região, o que é 
um orgulho para todo o Rio Grande, como também o 
potencial energético, além de atrações culturais.

Fica aqui o convite a todo o povo brasileiro que 
esteja em Erval Seco, participe dessa bela exposição 
e serão muito bem recebidos por toda a delegação que 
está aqui à nossa direita.

Obrigada, Presidenta, pela sua tolerância mais 
uma vez.

Aceitem as minhas palmas do plenário do Se-
nado.(Palmas.)

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

Solicito minha inscrição no horário da liderança.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Para uma comunicação inadiável ou liderança?
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Lide-

rança.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – V. Exª é o próximo inscrito. Em seguida a Se-
nadora Vanessa.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 
– Srª Presidente, solicito inscrição para uma breve co-
municação.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – V. Exª é o terceiro. Todos os outros já falaram e 
V. Exª é o próximo

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Srª Pre-
sidente, abro mão para a Senadora Vanessa, que já 
estava se encaminhando à tribuna. Eu falo depois dela.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Não tem problema. Falará a Senadora Vanessa 
e, em seguida, será V. Exª, que já está inscrito. Falará 
o Senador Paulo Davim, como Líder, depois, vou pedir 
à Senadora Vanessa para que possa vir aqui presidir, 
porque será a minha vez de falar. E depois será o Se-
nador Roberto Requião.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Muito obrigada, Senadora Marta Suplicy, 
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, companheiros e 
companheiras.

Srª Presidente, antes de tratar do assunto que me 
traz à tribuna no dia de hoje, quero aqui fazer o regis-
tro de que participei de importantes audiências, hoje 
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pela manhã, acompanhando o Secretário do Estado do 
Amazonas de Produção Rural, juntamente com o Mi-
nistro da Agricultura, nosso querido Deputado Mendes 
Ribeiro, em que tratamos com ele questões relativas à 
agricultura, ao desenvolvimento do setor primário do 
Estado do Amazonas, e especialmente da cheia que 
já atinge diversas regiões do Estado.

Foi uma reunião extremamente profícua que re-
dundou numa nova reunião de trabalho, agora à tarde, 
no Ministério da Agricultura. Técnicos do Ministério e 
do Estado do Amazonas estão buscando caminhos no 
sentido de contribuir e ajudar principalmente os agri-
cultores, Srª Presidenta, porque, grande parte deles, 
que estão sofrendo com a cheia, não apenas perdem 
os seus pertences, mas perdem exatamente o meca-
nismo de sobrevivência e o mecanismo de manutenção 
deles próprios e de toda sua família. 

Então, quero falar aqui da sensibilidade do Minis-
tro da Agricultura do Brasil, Deputado Mendes Ribeiro, 
no sentido de colaborar com o Estado do Amazonas 
nesse momento difícil pelo qual estamos passando.

Em seguida, Srª Presidenta, tivemos também 
uma reunião importante com o Diretor-Geral do DNIT, 
Departamento Nacional de Transporte, General Fraxe. 
E, lá, tratamos também de assuntos relativos às BRs 
do Estado e, sobretudo, às vicinais próximas às BRs, 
que estão na jurisdição do Governo Federal.

E, por fim, particularmente, fiz uma visita, Presi-
denta Marta, ao Senador Marcelo Crivella, que, amanhã 
pela manhã, deverá tomar posse no cargo de Ministro 
da Pesca do Brasil, titular da Secretaria Especial de 
Pesca. Também levei nessa visita ao Senador Crivella 
o Secretário de Produção e técnicos do setor.

Eu conversava há pouco com o Senador Blairo 
Maggi, ex-Governador do Mato Grosso, e dizia a ele 
que, assim como o Mato Grosso, o Estado do Amazo-
nas talvez seja um dos Estados de maior importância 
nesse segmento, nesse setor de pesca e aquicultu-
ra, porque, enquanto a produção pesqueira no Brasil 
deve chegar em torno de um milhão toneladas/ano, o 
Estado do Amazonas, sozinho, produz em torno de 
200 mil toneladas/ano, somando a pesca artesanal, 
o manejo pesqueiro e a piscicultura. Senadora Marta, 
para que V. Exª tenha uma ideia, quem mais produz 
peixe no País através da piscicultura é o Mato Grosso: 
são 18 mil toneladas/ano, e o Estado do Amazonas é 
o segundo com 13 mil toneladas/ano.

E quero dizer da minha alegria, porque senti muito 
entusiasmo no Senador Crivella em relação à Pasta, e 
nós mostrávamos a ele que o Brasil, não só a Amazô-
nia, mas o Brasil como um todo, tem essa possibilida-
de, tem essa grande capacidade produtiva. Nós temos 
que nos impor no mundo exatamente como um dos 

maiores produtores nesse setor, porque não há outro 
setor. Esse, talvez, seja um dos principais – o Senador 
Mozarildo Cavalcanti sabe disso, porque, em Roraima, 
a produção também está evoluindo muito – segmen-
tos, que pode contribuir muito para o desenvolvimento 
sustentável do Brasil e, principalmente, da Amazônia.

Então, quero aqui, de público, cumprimentar o 
Senador Crivella e repetir o que disse a ele pessoal-
mente: não apenas desejamos que ele tenha um ex-
celente trabalho à frente dessa importante Pasta, mas 
que nós todos estamos aqui para colaborar no sentido 
do desenvolvimento desse setor.

Srª Presidenta, na semana que vem, nós come-
moraremos, no dia 8, o Dia Internacional da Mulher, 
e todos nós sabemos que essa data representa uma 
luta histórica contra a opressão e a violência de gêne-
ro que paira sobre a mulher, infelizmente, no mundo 
inteiro, Senador Requião. 

Ontem, na reunião da Comissão de Assuntos 
Sociais, travamos um debate muito importante, porque 
o Presidente Jayme pautou vários projetos que tratam 
da questão da mulher, e penso que deve ser assim. 
Daqui, quero fazer um apelo a todas as comissões, 
aos presidentes de todas as comissões desta Casa 
para que priorizem, na semana que vem, a votação 
de projetos de lei que tratam do assunto da mulher no 
sentido sempre de buscar uma equidade, de buscar a 
diminuição da discriminação ainda sofrida por nós no 
seio da sociedade. 

Infelizmente, hoje, Presidenta, venho à tribuna 
para falar e lamentar a constatação grave que vem 
ocorrendo no Amazonas, principalmente nos últimos 
tempos. Um dos principais veículos de comunicação 
do Estado trouxe em sua edição, salvo engano da úl-
tima segunda-feira, a seguinte manchete de capa, a 
principal manchete do jornal: “A cada dia, 26 mulheres 
são vítimas de

violência no Estado do Amazonas”. A cada dia, 
Senador Davim, 26 mulheres são vítimas de violência 
no Estado do Amazonas.

A matéria relatava que os dados da Secretaria 
de Segurança Pública indicaram que, no ano passa-
do, quase 9.500 mulheres, de todas as idades, foram 
vítimas de violência doméstica, lesões corporais e ho-
micídios; só na capital, na cidade de Manaus.

Infelizmente, esses dados não representam um 
fato isolado. De acordo com a Central de Atendimento 
à Mulher, do Governo Federal, no período de abril de 
2006 até outubro de 2011, foram registrados mais de 
2 milhões de atendimentos com relatos de violência 
contra a mulher.

Em 74% desses casos registrados no Disque 
Denúncia, a agressão foi cometida por homens com 
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os quais as vítimas possuíam vínculos afetivos, e os 
números mostram ainda que 66% dos filhos presenciam 
a violência contra a mulher, e 20% sofrem agressões 
juntamente com as suas mães, o que é muito grave, 
Senadora Marta.

Os índices, portanto, são assustadores no Brasil 
inteiro. A cada duas horas, uma mulher é assassinada; 
seis, em cada dez brasileiros, conhecem uma mulher 
que foi vítima de violência doméstica, e, a cada cinco 
minutos, cinco mulheres são violentamente agredidas 
no Brasil.

Em relação ao meu Estado, quero dizer que, opor-
tunamente, o Governador Omar Aziz anunciou que vai 
investir muito recurso até o fim do seu mandato para a 
construção de mais delegacias especializadas e casas 
abrigos, não só na capital, mas também no interior do 
Estado do Amazonas.

Para combater esse índice galopante, também 
penso – e V. Exª, Senadora Marta, fez inúmeros pro-
nunciamentos desta tribuna a esse repeito – que re-
presentou um avanço importante a decisão recente do 
Supremo Tribunal Federal em relação à legalidade da 
denúncia feita pelo Ministério Público para

o agressor no âmbito da Lei Maria da Penha. 
Agora, não só o Ministério Público pode denunciar o 
agressor como o processo não cessa mesmo se a mu-
lher quiser retirar a denúncia. Isso é muito importante, 
porque nós todas e todos sabemos que, por questões 
culturais, questões econômicas e até mesmo por segu-
rança, muitas vítimas sentem-se acuadas pelo agres-
sor, e não são poucas aquelas que são obrigadas a 
formalizar a retirada da queixa. 

Mas eu tenho convicção, Senadores e Senadoras, 
de que o Parlamento tem dado e pode continuar a dar 
uma parcela importante de contribuição para combater 
esse tipo de violência que não ajuda a consolidação da 
nossa democracia. Passou a funcionar, desde a sema-
na passada – até a semana anterior à do Carnaval –, 
a CPMI, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, 
que vai investigar a violência contra a mulher no Brasil. 
Como integrante dessa CPMI, quero pedir aqui o apoio 
de todos para que possamos realizar um grande tra-
balho, porque nós podemos ajudar muito. Já ajudamos 
e podemos continuar a ajudar muito ainda para dimi-
nuir a incidência da violência que se abate contra as 
mulheres. A Lei Maria da Penha é um exemplo dessa 
contribuição. É uma das leis mais importantes não do 
Brasil, mas do mundo, considerada, inclusive, pelas Na-
ções Unidas. Aprovada em 2006, nos seus cinco anos 
de vigência, ela já possibilitou 100 mil julgamentos de 
crimes cometidos contra a mulher, além da prisão de 
mais de 10 mil agressores – um exemplo mais do que 
claro da contribuição que nós podemos dar.

Para concluir, Senadora Marta...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª 

me permite um aparte, Senadora Vanessa?
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 

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

cumprimentá-la por sua atuação, inclusive desejar boa 
sorte e todo êxito na audiência pública que a Comissão 
Parlamentar de Inquérito da Violência contra a Mulher 
vai realizar em Manaus, na próxima segunda-feira. 
Permita-me, já que V. Exª está falando exatamente 
dos abusos de violência contra a mulher, registrar que 
aqui está a Vereadora Lucia Rosa da Silva Poiares, da 
Câmara Municipal de Serrana. Pelo fato de ela estar 
vindo a Brasília para levar adiante os propósitos e inte-
resses do seu Município, eis que um jornal de Serrana 
resolveu fazer uma reportagem altamente ofensiva: 
“Bacanal de vereador em Brasília com o dinheiro pú-
blico”. Algo inteiramente em desacordo com o que de 
fato ela veio aqui realizar em Brasília. Eu até peço a 
gentileza de poder registrar essa comunicação dela, 
em que protesta com respeito ao fato de ela vir aqui 
realizar um trabalho do interesse de Serrana e de ser 
objeto de uma reportagem ofensiva às mulheres. Só 
por isso, dado o tema do discurso de V. Exª, resolvi 
fazer esse registro. 

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Muito obrigada. 

Primeiramente, agradeço a compreensão da nos-
sa Presidenta Marta Suplicy e quero dizer que me somo 
a V. Exª, Senador Suplicy, no sentido de repudiar essa 
matéria, porque tenho certeza de que, talvez, se fos-
sem vereadores, e não vereadora, não teria recebido 
não só um tratamento injusto, mas, como disse V. Exª, 
um tratamento depreciativo contra a própria mulher, 
porque não houve qualquer bacanal, absolutamente 
nada. Ela vem a Brasília trabalhar para a construção 
de uma sociedade melhor. 

Mas, enfim, quero concluir dizendo que, no dia 
de hoje, pela manhã, o Governador do meu Estado, 
Omar Aziz, e a Primeira-Dama, Nejmi Aziz, iniciaram 
um conjunto de programações que deverão acontecer 
durante todo o mês no Estado do Amazonas relativo 
às mulheres. Começou com uma palestra, uma oficina, 
no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste, um dos bair-
ros onde as mulheres são mais atingidas pela violên-
cia. Serão palestras, oficinas, videoconferências para 
o pessoal do interior. São atividades que ajudarão 
muito, primeiro, no combate à discriminação e, princi-
palmente, no combate à violência, a que as mulheres 
amazonenses estão submetidas. 

Muito obrigada, Srª Presidenta.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP.) – Obrigada, Senadora Vanessa. 

Quero parabenizar o Senador Jayme Campos 
por essa iniciativa de colocar os projetos referentes 
às mulheres em pauta. Já vou pedir para o Senador 
Roberto Requião, que é Presidente da Comissão de 
Educação, incluí-los. Essa é uma ótima ideia, não? 
Porque, por mais que qualquer discurso que Senado-
res e Senadoras possam fazer aqui, colocar os pro-
jetos nesta Casa referentes à mulher, na Semana da 
Mulher, nas comissões, para serem apreciados, é um 
salto gigantesco. 

Então, vou tornar meu o pleito da Senadora Va-
nessa, para que as Comissões desta Casa façam o 
mesmo. No momento, como V. Exª é o único Presiden-
te de comissão presente, peço que siga o exemplo do 
Senador Jayme Campos, porque isso, realmente, seria 
um gesto muito legal.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 
– Sem a menor sombra de dúvida, Senadora, princi-
palmente pela proposta partir da Senadora Vanessa. 

Estive nesta semana no México, numa reunião 
da Eurolap, e tive conhecimento de uma apreciação, 
que me foi feita pessoalmente pelo Senador espanhol 
Salafranca, sobre a Senadora Vanessa. 

Primeiro, ele me disse: “A Senadora, Requião, é 
do mal”. Eu perguntei por que. “Não é do PT”. Ela é do 
mal, mas é uma Senadora muito inteligente, belíssima, 
extremamente sofisticada. O Amazonas tem de tomar 
conhecimento dessa avaliação da sua Senadora no 
Parlamento europeu.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Seja por qualquer motivo, está fechado que 
a Comissão de Educação, na semana que vem, terá 
somente projetos que digam respeito à mulher. 

Quero me solidarizar também com a vereado-
ra de Serrana, porque a gente sabe que a violência 
acontece em todas as horas, em todos os momentos, 
em todas as brechas. Quero parabenizá-la pela pos-
tura de vir ao Senado pedir a um Senador, no caso o 
Suplicy que estava a postos, para tornar pública essa 
agressão que sofreu.

Com a palavra o Senador Paulo Davim, pela li-
derança do PV.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srs. 
Senadores, Srªs Senadoras, para muitos, o ano só co-
meça depois que o carnaval acaba. Partindo ou não 
dessa premissa, a verdade é que, entra ano sai ano, e 
continuamos a nos deparar com um fato bastante evi-
dente e muito agravado durante o período momesco, 
que é o uso de bebidas alcoólicas na adolescência e, 
em alguns casos, até mesmo na infância. 

A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que instituiu 
o Estatuto da Criança e do Adolescente, é clara com 
relação à proibição da venda de bebidas alcoólicas a 
menores de 18 anos. Porém, infelizmente, quase vinte 
e dois anos depois de sancionada, nossas crianças e 
adolescentes têm se envolvido cada vez mais preco-
cemente com o uso do álcool e outras drogas.

Recolhi dados da Secretaria Nacional Antidro-
gas que dão conta de que 54% dos jovens entre 12 
e 17 anos dizem já ter consumido álcool. Desses, 7% 
apresentam sintomas de dependência. Outro estudo, 
dessa vez realizado pela Organização das Nações Uni-
das (ONU), fazendo um comparativo entre os países 
da América Latina, colocou o Brasil em terceiro lugar 
no ranking no consumo de álcool entre adolescentes.

A pesquisa entrevistou 400 mil estudantes do en-
sino médio, entre 14 e 17 anos, do Brasil, da Argentina, 
da Bolívia, do Chile, do Equador, do Peru, do Uruguai, 
da Colômbia e do Paraguai. E, entre os nossos brasi-
leiros, 48% admitiram o consumo de álcool.

A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, feita 
pelo IBGE em 2009, constatou que 27% dos estudan-
tes haviam consumido álcool no último mês. O que 
nos leva a aferir, portanto, que beber tem sido um ato 
recorrente entre os jovens brasileiros.

Todos nós sabemos dos riscos da ingestão dessa 
substância no corpo humano: o que a princípio pode 
causar euforia e desinibição, rapidamente pode se 
transformar num potencial risco para a saúde, passan-
do desde a perda da capacidade motora e dos refle-
xos num primeiro momento até, com o uso contínuo, 
a gerar dependência e seus efeitos nefastos como a 
cirrose e câncer de fígado. Vale lembrar que o álcool 
também está intimamente ligado à violência doméstica 
e urbana, bem como à baixa imunidade e, por conse-
guinte, aumento da vulnerabilidade para as infecções.

Estou no horário da liderança. Não sei se posso... 
Não posso. Desculpe-me, Senador, seria um prazer 
receber seu aparte.

A Comissão de Direitos Humanos desta Casa, 
da qual faço parte, aprovou, em novembro passado, 
o PLS 508/2011 do Senador Humberto Costa, que 
propõe alteração no texto do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, tornando crime a venda de bebidas alco-
ólicas para menores de 18 anos. De maneira que, ao 
retirar tal prática das contravenções penais e tipificá-
-la como crime, poderão ser estabelecidas sanções 
mais rigorosas. O projeto do colega Humberto Costa 
prevê pena de dois a quatro anos e cobrança de multa 
a quem vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar 
bebidas alcoólicas ou outros produtos cujos componen-
tes possam causar algum tipo de dependência física 
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ou psíquica a menores. Atualmente a matéria tramita 
na Comissão de Constituição e Justiça.

Além de necessitarmos urgentemente de uma 
legislação mais rigorosa e punitiva para quem vender 
bebidas alcoólicas a adolescentes e crianças, preci-
samos também de pais aliados a essa questão: que 
sejam mais atentos, informados e, sobretudo, cons-
cientes dos males que o álcool pode causar.

Nesse carnaval, pude observar essa triste reali-
dade, o que me deixou consternado e preocupado, de 
maneira que não poderia deixar de reiterar a importân-
cia dessa proposta do Senador Humberto Costa e, ao 
mesmo tempo, externar meu posicionamento favorável 
a esta matéria.

Era só, Srª Presidente. 
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Muito obrigado, Senador Paulo Davim, pelo 
forte relato dessa situação que nos preocupa a todos: 
drogas e álcool em adolescentes.

Senadora Vanessa, vou pedir para V. Exª assumir 
a presidência para eu fazer uso da palavra.

A Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupa-
da pela Sra. Vanessa Grazziotin, Suplente de 
Secretário.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Concedo a palavra à Senadora Marta, 
que falara como oradora inscrita, por permuta com o 
Senador Flexa Ribeiro.

A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Prezada Senadora Vanessa Grazziotin, Senadores, 
Senadoras aqui presentes, todos nós sabemos que, 
infelizmente, vivemos em um mundo extremamente 
desigual. A realidade da nossa aldeia global é a de 
contraste dos extremos, onde muita riqueza convive 
com muita pobreza e impera a exclusão nas suas mais 
diferentes formas.

O Banco Mundial, por exemplo, nos mostra que, 
enquanto os 20% mais ricos consomem 76,6% da pro-
dução mundial, os 20% mais pobres se beneficiam de 
apenas 1,5%. Olhem a proporção: 76,6% para 1,6%. 
Por isso, a desigualdade econômica e social deve ser 
atacada como a mais perigosa doença da qual todos 
os males derivam, como a fome, a pobreza, e o pro-
blema é que essa doença parece estar tornando-se 
uma epidemia.

Uma das lições da recente crise financeira mun-
dial é a de que nenhum país está totalmente protegido 
contra essa doença social. Por exemplo, nós presencia-
mos – e foi uma surpresa triste, ruim – o processo de 

empobrecimento das consideradas sociedades euro-
peias ricas. Nos cinco anos que se seguiram à adoção 
do euro, nós vivemos a ilusão de que a desigualdade 
poderia ser resolvida por esse remédio da união mo-
netária. Realmente, vimos recursos gigantescos saí-
rem dos países mais ricos – como Alemanha, França 
e Itália – indo para os mais pobres – como Irlanda, 
Portugal, Grécia –, e foi gerando um desenvolvimento 
aparentemente bastante grande. Mas, na verdade, por 
total indisciplina fiscal nesses países, a crise ocorreu.

O que eu quero dizer? Os empréstimos e inves-
timentos foram uma coisa ótima, foi muito bom que 
tenham ocorrido, mas esses países usaram esses em-
préstimos para especulações de todo o tipo – imobili-
árias, bolhas, aumento de preços –, e o que ocorreu é 
o que hoje estamos vendo: em alguns desses países, 
há uma quantidade enorme – 20% – de trabalhadores 
desempregados emigrando, numa situação terrível.

Hoje, muitos migrantes que tinham ido trabalhar 
nesses países estão numa situação ainda pior.

Embora a Europa parecesse viver um momento 
de pujança, para quem estava só olhando pelo lado de 
fora, e que todas as desigualdades estivessem ruman-
do para uma solução, a crise de 2008 nos fez perceber 
quão frágil e efêmera era essa situação.

Então, nesses países hoje endividados, com 
enorme desemprego, incapazes de cumprir os seus 
compromissos e com uma realidade econômica que 
talvez exija dos cidadãos europeus um sacrifício extra-
ordinário, estamos percebendo que a desigualdade não 
pode ser resolvida por instrumentos macroeconômicos.

A desigualdade exige uma ação social duradoura, 
focada nas pessoas e nas famílias.

Há outro exemplo que eu achei muito interessante 
nessa direção, que é o caso norte-americano.

Recentemente, eu li um artigo do professor Paul 
Krugman, que é Prêmio Nobel de Economia, e ele fala 
exatamente desse ponto.

A sociedade americana sempre acreditou muito 
no sonho americano, no jeito americano, no ameri-
can way of life. Segundo essa ideia, bastava garantir 
a igualdade de oportunidades para todo mundo que 
o resultado seria uma sociedade mais justa. Aqueles 
que trabalhassem duro e tivessem competência ven-
ceriam e alcançariam o sucesso.

Era a sociedade da perfeita mobilidade social, 
onde até o integrante da menor das minorias poderia 
alcançar o éden social.

Essa crença, de um lado, foi muito boa e apoiou 
muito os movimentos de direitos civis americanos nos 
anos 60, pois se acreditava que era a falta de oportu-
nidade o maior obstáculo para que o povo negro ame-
ricano pudesse atingir uma cidadania plena, e o fim 
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da exclusão social e de gênero libertaria as pessoas, 
para ocuparem o seu lugar de direito na sociedade.

Isso, de fato, ocorreu nos anos seguintes; ocorreu.
No entanto, foram subestimados os efeitos da 

crescente exclusão econômica que se observava então, 
porque os excluídos das oportunidades eram, obvia-
mente, os mais pobres, e continuaram a ser os mais 
pobres, e continuam a ser, também, na última década.

Hoje, apesar de nós termos visto um presidente 
negro ser eleito nos Estados Unidos, aquele período 
de grande mobilidade social nos Estados Unidos, nós 
vemos, hoje, os Estados Unidos mais empobrecidos 
e desiguais.

Na década de 1980, os 20% dos americanos 
mais ricos detinham 44% da renda, contra 4% dos 
mais pobres. Em 2010, nós temos que os 20% mais 
ricos já concentram 50,2% da renda – quer dizer, de 
44% já foi para 50% –, e os mais pobres, que detinham 
4,2% da renda, hoje, nos Estados Unidos, têm 3,3% 
da renda. E o mais grave: a população mais pobre já 
ultrapassa os 46 milhões, quer dizer, 15% do total da 
população americana. E a consequência mais terrí-
vel é que esse aumento da desigualdade obstruiu a 
mobilidade social de que os Estados Unidos tanto se 
orgulhavam e tinham.

Estudos recentes comparando os países mais 
desenvolvidos mostram que, em países com o estado 
de bem-estar social consolidados, como a Dinamar-
ca, a Noruega, a mobilidade social é mais do que o 
dobro do que em países como os Estados Unidos e 
o Reino Unido. Isso reforça a tese – e aí que é muito 
importante – de que uma política pública social bem 
focada, atacando diretamente a desigualdade e a po-
breza é que faz a diferença em uma sociedade, não é 
só abrir a oportunidade, porque os que estão excluí-
dos não vão conseguir dar conta dessa diferença de 
desigualdade que o país vive. Também não se trata só 
de gasto social, porque, curiosamente, o gasto social 
do governo americano não é baixo; aproximadamente 
16% do PIB. Ocorre que o gasto público per se, sem 
programas públicos consistentes, acaba inócuo. Nos 
Estados Unidos o gasto se dá, em grande parte, de 
forma indireta, com subsídios, incentivos fiscais e não 
com a ação direta do Estado como ocorre no Brasil.

Na saúde, por exemplo, dados do U.S. Census 
Bureau – o IBGE norte-americano – mostram que o 
número de pessoas em qualquer cobertura de saúde 
pública ou privada aumentou nas últimas décadas, foi 
de 12%, em 1987, para 16% em 2010. Quer dizer, mais 
gente pobre. E lá eles não têm cobertura.

No Brasil, não existem pessoas sem cobertura 
de saúde, pois nosso sistema é universal e todo bra-
sileiro tem o direito de ser atendido pelo SUS. Com 

problema ou sem problema, nós temos esse direito. 
Vale dizer que, nos Estados Unidos, cerca de 70% da 
população depende de cobertura privada de saúde, ao 
passo que, no Brasil, esse número é de 25%, sendo 
o restante coberto pela saúde pública do SUS. Ainda 
que precisemos avançar muito na qualidade do serviço 
do SUS, imaginem o que é não ter o direito a nada, a 
nenhum tipo de cobertura de saúde.

No Brasil, nós observamos, nos últimos anos, um 
forte aumento do gasto social, que, segundo Ipea, foi 
de 11,51% do PIB em 1997, para 15,8% em 2009. Ou 
seja, ainda gastamos menos que os Estados Unidos. 
Mas aperfeiçoamos nossos mecanismos de proteção 
e promoção social com a implantação de programas 
como Bolsa Família, desenvolvimento da educação 
básica e técnica, ampliação da atuação do SUS em 
termos de procedimento, acesso a medicamentos e 
programas de vacinação, políticas de redistribuição 
da renda, aumento do salário mínimo.

Nesse sentido, estamos construindo um estado 
de bem-estar social que não só tem efeitos importan-
tes em termos de inclusão e redução da pobreza, mas 
também em termos econômicos, pois estamos cons-
truindo um mercado interno de consumo importante 
e que tem feito toda a diferença nas crises internacio-
nais que temos enfrentado. Os resultados em termos 
de redução de desigualdade de renda e de pobreza 
são claros.

Reduzimos significativamente o número de bra-
sileiros pobres: de 58,5 milhões para 39,6 milhões. 
Reduzimos a desigualdade de renda. Em 2001, os 
20% mais ricos detinham 63,7% da renda e, hoje, esse 
percentual reduziu para 58,7%. Ainda somos um país 
extremamente desigual.

Mas vamos agora ao ponto. Como resultado, con-
seguimos promover em nosso País uma mobilidade 
social sem precedentes. Daí por que é interessante 
fazer essa comparação da situação americana com a 
nossa e com a europeia, porque o resultado do pro-
grama que nós tivemos aqui, que começou no governo 
Lula e a Presidenta Dilma continua, foi que propiciou 
essa enorme mobilidade social.

Na última década, cerca de 40 milhões de brasi-
leiros ascenderam à classe média, com efeitos claros 
quanto à promoção social de negros e mulheres, que 
são parte muito expressiva aqui no Brasil.

Isso mostra que nós não podemos abdicar de 
ações focalizadas que visem combater a desigualdade 
econômica e social.

A igualdade de oportunidades não leva à mobi-
lidade social se a desigualdade de renda e a pobre-
za prevaleceram. Ainda bem que o Brasil escolheu o 
caminho certo.
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Obrigada, Senadora Vanessa...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT - SP) – V. Exª 

me permite um aparte?
A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT - SP) – Pois 

não, se a Senadora Vanessa, que está dirigindo, per-
mitir, pois o tempo meu já esgotou.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB - AM) – Fique à vontade, Senadora Marta. V. 
Exª tem tempo ainda.

A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT - SP) – Pois 
não.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT - SP) – V. Exª 
mencionou o Prêmio Nobel de Economia Professor 
Paul Krugman, que tem sido um dos articulistas mais 
influentes, com seus artigos no The New York Times,
que, felizmente, os jornais brasileiros têm reproduzi-
do. Em 2009, no primeiro ano do Presidente Barack 
Obama, eu tive oportunidade de dialogar com ele por 
ocasião da conferência que ele fez para a Eastern Eco-
nomic Association. Estarei justamente lá, na semana 
que vem, e possivelmente irei encontrá-lo novamente. 
Estava iniciando-se o Governo Barack Obama e ele 
tinha acabado de recomendar a todos os economistas 
que fizessem a releitura dos livros de John Maynard 
Keynes e do pós-keynesiano James Tobin. Então, per-
guntei a ele, já que ambos haviam sido propugnadores 
de uma renda básica incondicional, o que ele achava 
e a resposta dele foi: “A primeira prioridade que avalio 
ser importante agora é que venhamos a instituir, como 
o Presidente Barack Obama iniciou logo de pronto no 
seu governo, um sistema de saúde pública para todos 
os norte-americanos”. Essa é uma meta que Barack 
Obama tem levado adiante. Ele disse que via como 
muito importante e ele dizia que tem toda a simpatia 
para que tenhamos no horizonte a instituição de uma 
renda básica para todas as pessoas incondicionalmen-
te. Então, eu queria registrar que também esse grande 
economista coloca isso como uma perspectiva muito 
importante. Meus cumprimentos a V. Exª.

A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT - SP) – Obri-
gada, Senador Suplicy, pelo aparte. 

Agradeço à Senadora Vanessa.
O SR. MAGNO MALTA (PR – ES) – Pela ordem, 

Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/

PCdoB – AM) – Nós é que cumprimentamos a Sena-
dora Marta Suplicy...

O SR. MAGNO MALTA (PR – ES) – Pela ordem, 
Srª Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – ...a quem devolvo a condução dos 
nossos trabalhos.

O SR. MAGNO MALTA (PR – ES. Sem revisão 
do orador.) – Pela ordem, Srª Presidente.

Quero fazer um registro. 
Hoje, na Comissão de Direitos Humanos, apro-

vamos dois requerimentos. Convidamos o Embaixador 
do Irã para vir à Comissão de Direitos Humanos do 
Senado. Há um pastor evangélico condenado à mor-
te, à forca, no Irã – e queríamos entender isto – tão 
somente por professar fé no Cristianismo.

Nós estamos, então, convidando o Embaixador, 
para que possamos engrossar um movimento que já 
existe, no sentido de entender isso, porque há muitas 
pessoas... Nós somos um País laico, em que entende-
mos a confissão da fé islâmica e de todo tipo de fé, de 
confissão católica, budista, hinduísta, ateus, aqui no 
País. Então, estamos a cavaleiro, até porque o Brasil 
tem uma cordial relação comercial com o Irã, Senadora 
Marta, e não entendemos que uma pessoa, por causa 
de confissão de fé, seja morta, enforcada.

Nós fizemos essa convocação hoje, como também 
convocamos a psicóloga Srª Marisa Lobo e o Conselho 
de Ética do Conselho Psicologia do Brasil, para virem 
a uma audiência pública conosco, porque é outra que 
também está sendo execrada tão somente por conta 
de confissão de fé.

De maneira que faço este registro, hoje, do que 
ocorreu na Comissão de Direitos Humanos do Sena-
do, esperando que possamos entender e dar claridade 
à sociedade brasileira, que também quer entender o 
porquê desse tipo de procedimento por conta de con-
fissão de fé num País livre como o nosso.

Obrigado.
Durante o discurso do Sr. Magno Malta, 

a Sra. Vanessa Grazziotin, Suplente de Se-
cretário, deixa a cadeira da Presidência, que 
é ocupada pela Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-
-Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Obrigado a V. Exª.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Srª 
Presidente, pela ordem.

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

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Gostaria de inscrever-
-me pela liderança da Minoria na Casa.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – V. Exª está inscrito.

Vou aproveitar a oportunidade – já o parabeni-
zei aqui no plenário, V. Exª não se encontrava –, para 
parabenizá-lo pela iniciativa de colocar os projetos so-
bre a mulher na semana que vem. O Senador Requião 
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também vai fazê-lo, e, se outras comissões também o 
fizerem, acho que vai ser o melhor discurso que pode-
remos receber nessa semana. Parabéns!

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Muito obrigado. Sou grato.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Com a palavra, o Senador Requião.

Peço ao 2º Vice-Presidente da Casa, Senador 
Moka, que assuma os trabalhos.

Eu falei como oradora inscrita, e tenho de alter-
nar, Senador Cristovam. Agora é a vez do Senador 
Requião, que fala para uma comunicação inadiável; 
em seguida, a Senadora Lídice; depois, o Senador 
Jucá; depois, V. Exª.

Senador Requião, para uma comunicação inadi-
ável.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela 
ordem, Presidente. Eu queria que V. Exª... V. Exª men-
cionou apenas os inscritos para uma comunicação 
inadiável?

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Nós temos como comunicação inadiável o último 
agora, que é o Senador Requião. Depois, temos pela 
Liderança o Senador Romero Jucá e, em seguida, o 
Senador Jayme Campos. V. Exª está inscrita em 14º 
lugar como oradora.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Antes 
de mim, quais são os Senadores?

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Depois do Requião, temos Lídice da Mata, Jucá, 
Cristovam, Jayme Campos...

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Mas 
intercalado.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Já estou falando intercalado. Aí vai sem interca-
lar: Vital do Rêgo, Flexa Ribeiro, Humberto Costa – o 
Requião sai porque vai falar agora – Eduardo Braga, 
Jorge Viana e V. Exª.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Obrigada.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Passo a Presidência ao Senador Waldemir Moka.
A Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, 

deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente Moka, não me recordo onde li 
isso, se foi na A Arte da Guerra, de Sun Tzu, ou se foi 
no livro Da Guerra, de Carl Von Clausewitz, o alemão. 
Mas o conselho do qual eu me recordo era de que, 
quando um adversário vai cometer um erro, se enve-
reda pelo caminho de uma falta grave, não devemos 

adverti-lo, mas esperar que o erro se complete para 
podermos criticá-lo posteriormente.

A minha posição hoje não é esta. Eu sou aliado 
do Governo Federal. Sou da Base do Governo. Mas 
verifico que a nossa Presidenta e mesmo o Senado 
da República estão prestes a cometer um erro e esse 
erro é a recondução do Sr. Bernardo Figueiredo para 
a Diretoria Geral da ANTT.

Quem é o Sr. Bernardo Figueiredo? Foi o mo-
delador do sistema de privatização das ferrovias do 
Brasil. Posteriormente, foi Presidente da Interférrea. 
E como Presidente da Interférrea no setor privado, o 
modelador da privatização, enquanto funcionário do 
Estado, assessor da Presidência da Rede Federal, 
assina, como interveniente preposto do sistema pri-
vado, a privatização.

Posteriormente, o Sr. Bernardo Figueiredo cria 
e preside a Associação Nacional dos Empresários 
Administradores de Ferrovias Privadas antes estatais. 
É como colocar o cabrito a cuidar da horta. Isso me 
preocupa. 

Mas a minha preocupação é maior ainda quando 
o Tribunal de Contas da União, fazendo uma auditoria a 
pedido do Ministério Público Federal, levanta absurdos 
absolutamente inadmissíveis na condução da ANTT.

Eu chamaria a atenção do Plenário e do Presi-
dente para o item 340 da auditoria, onde o Tribunal 
de Contas mostra que os bens reversíveis não estão 
regulamentados e que esses R$24,5 bilhões que o 
setor privado diz que investiu não são investimentos 
reversíveis, mas estão sendo contabilizados como in-
vestimentos reversíveis pelos quais a União terá que 
pagar no fim da concessão, ou admitir isso para reno-
vação de uma concessão sem a retribuição, a contra-
partida do sistema privado. É gravíssimo o relatório do 
Tribunal de Contas da União.

O Sr. Bernardo Figueiredo, trabalhando nas duas 
pontas, transforma-se em uma espécie de cabrito a 
cuidar da horta. E eu me sinto na obrigação, como 
parlamentar da base do Governo, de tomar alguma 
providência, de não deixar isso passar batido, como 
diria a nossa Presidenta Dilma, de não deixar que, 
tranquilamente, esses malfeitos enumerados pelo Tri-
bunal de Contas da União sejam desconhecidos pelo 
Governo e pelo Senado.

Então, no sentido de tomar providências para que 
tudo se torne público e esclarecido, quero requerer à 
Mesa – para isso, peço a atenção da Presidência – 
que o relatório do Tribunal de Contas da União seja 
encaminhado à Presidente da República, bem como 
o acórdão. O acórdão determina que o relatório seja 
encaminhado a todas as comissões competentes do 
Senado da República, da Câmara dos Deputados e da 
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CGU do Governo Federal. É preciso que a Presidenta 
tome conhecimento desses fatos para poder, talvez, 
reconsiderar a sua indicação.

Desde já, eu me declaro absolutamente contrário 
à indicação dentro dos limites da minha responsabili-
dade de Senador da República pelo Estado do Paraná. 

Quero encaminhá-los, então, à Mesa e peço que 
esse acórdão e essa auditoria sejam encaminhados 
às mãos da Presidenta da República com a urgência 
necessária, porque, mais hora, menos hora, pode vir 
a plenário a votação e a confirmação da indicação do 
Sr. Bernardo Figueiredo, o que seria, decididamente, 
a homenagem aos malfeitos enumerados, de forma 
abundante e terrível, pelo Tribunal de Contas da União.

Quero, então, Presidente, passar as suas mãos 
esses documentos.

O SR. MAGNO MALTA (PR – ES) – Pela ordem, 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pela ordem, Senador Magno Malta.

O SR. MAGNO MALTA (PR – ES) – Senador 
Moka, eu queria fazer o registro de um acontecimen-
to importante.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Peço apenas um minuto.

V. Exª, Senador Roberto Requião, será atendido 
na forma regimental.

Por favor, Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (PR – ES. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Senador Moka, amanhã 
ocorrerá em Belém, na Assembleia Legislativa, um 
importante evento promovido pelas entidades de de-
fesa da criança. 

A Assembleia Legislativa, sob o comando do 
ex-Deputado Estadual, hoje Deputado Federal, De-
putado Jordy, na época da CPI da Pedofilia, instalou 
uma CPI que fez um trabalho brilhante, que culminou 
na cassação do ex-Deputado Luiz Sefer. Além disso, 
muitos casos vieram à tona. Há muito a se fazer, mas 
muito foi feito. 

Amanhã, a partir das 14 horas, na Assembleia 
Legislativa, essas entidades estarão reunidas numa 
grande audiência pública. Lá eu estarei. Fui convidado 
e, com muito prazer, estarei lá, onde, aliás, já estive 
quatro vezes com a CPI da Pedofilia, duas na capital e 
duas no Marajó, onde são necessários cuidados, por-
que a facilidade com que ocorrem abusos de crianças 
é muito grande. As nossas crianças e adolescentes são 
levadas para as Guianas para a prostituição. Então, 
esse evento de amanhã é muito importante. É preciso 
que autoridades, lideranças políticas, autoridades ju-
diciárias e religiosas estejam nessa audiência pública 

na Assembleia Legislativa de Belém, com essas ONGs 
que tratam da defesa das crianças. 

Eu quero parabenizar o ex-Senador José Nery, 
que esteve conosco nessa luta, e quero também para-
benizar o Deputado Federal Jordy, que presidiu aque-
la CPI e que certamente é parte dessa organização, 
dessa grande movimentação da audiência pública que 
se dará amanhã na Assembleia Legislativa de Belém, 
lá no Pará.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 

DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador) – Sr. Presidente, Senador Moka, Srªs e Srs. 
Senadores, ontem, a Comissão de Educação teve uma 
sessão extremamente rica, positiva com a presença 
do Ministro Aloysio Mercadante.

Eu fiz questão de dizer, depois de sua apresen-
tação extremamente competente, que estamos hoje 
diante de um Ministro com mais condições de fazer um 
bom trabalho do que sempre tivemos. Primeiro, por ra-
zões políticas. Nunca houve um Ministro da Educação 
com tantos votos como ele. Pelo fato de ser de São 
Paulo, ele tem uma votação recorde. Segundo, porque, 
além de ter muitos votos, é um Ministro com muita força 
dentro do Governo e do partido do Governo, o Partido 
dos Trabalhadores. Terceiro, porque chega ao Ministé-
rio da Educação depois de ter passado pelo Ministério 
da Ciência e Tecnologia. E, portanto, ele tem a visão 
do conjunto do sistema nacional de conhecimento que 
nós precisamos montar.

Este País foi infernizado pelo Sistema Nacional 
de Informações. Precisa ser construído pelo sistema 
nacional de conhecimento, um sistema que junte to-
dos os setores do País que trabalham para fazer com 
que nossa sociedade seja uma sociedade do conhe-
cimento, que a nossa indústria disponha do que há de 
melhor no conhecimento para produzir bens das mais 
novas tecnologias.

Apesar disso, eu creio que o Ministro ainda não 
vai ser aquele que dará o salto de que a educação 
precisa, porque, embora ele tenha todas as condições 
e, inclusive, boas idéias tais como a de usar compu-
tadores na escola, o que é obvio para os tempos de 
hoje, como a meta de todas as crianças serem alfabe-
tizadas até os oito anos de idade, apesar dessas boas 
intenções, ele não vai conseguir fazer o que nós todos 
desejamos, por duas razões:

A primeira é porque o MEC continua prisioneiro do 
ensino superior. Ele até deseja, Senador Romero Jucá, 
fazer pela educação de base, mas não vai conseguir. 
Enquanto não tivermos um ministério da educação de 
base e um ministro que tenha que falar só disso ,só 
possa mostrar resultado nisso e ser criticado pelo que 
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está errado nisso, não vamos ter um ministro que de 
fato dê um salto na educação de base.

E a segunda razão, além de não termos um mi-
nistério para isso, é o fato de que não há como me-
lhorar a educação nos pobres Municípios e Estados 
brasileiros enquanto a União não for responsável pela 
educação das nossas crianças.

Veja que eu até comemorei ontem o aumento do 
piso salarial para R$1.451. Comemorei porque é uma 
lei de minha autoria a que criou o piso salarial. Come-
morei porque se aumentaram 22% em vez de apenas 
6,5%, como estavam querendo. Mas, convenhamos, 
como autor da lei: é uma vergonha ainda R$1.451 
por mês. Mas o mais grave, Senador Moka, é que os 
Governadores têm razão quando dizem que não têm 
dinheiro para pagar isso. Então, veja que contradição: 
um salário que não pode dar o salto. Nas minhas con-
tas, a educação precisa pagar um salário de R$9 mil 
para poder começar a dar o salto. 

Eu não estou dizendo para aumentar o salário 
de todos para R$9 mil. Eu estou falando em criar uma 
carreira nova do magistério em que ingressem já com 
esse salário, inclusive os atuais professores, fazendo 
concurso para essa nova carreira da mesma maneira 
que um professor da rede pública municipal do Rio, 
se quiser mudar para o Colégio Pedro II, tem que fa-
zer um novo concurso. Os Governadores não podem 
pagar, e os professores não podem trabalhar com um 
salário tão baixo. Como resolver essa contradição? 
Federalizando a educação de base. 

As melhores escolas do Brasil, na média, não são 
as particulares, são as federais. São 300 no Brasil: Co-
légio Pedro II, institutos de aplicação, escolas técnicas 
e os colégios militares. São as melhores. As melhores 
médias estão lá. Abaixo vem a média das particula-
res, que estão abaixo das municipais e, lá embaixo, 
as estaduais. Por que a gente não pega 300 escolas 
federais e espalha pelo Brasil até chegar, dentro de 
algumas décadas, a 200 mil escolas, que é o número 
das escolas que o Brasil tem e de que precisa? 

Não dá para fazer rapidamente, mas façamos um 
cronograma. E eu senti que o Ministro não foi receptivo 
a essa ideia. Eu senti que a ideia do grande salto da 
revolução ainda não introjetou nele. Vai ser um bom 
Ministro, mas o Ministro do avanço, não o Ministro do 
salto. Não vai haver condições para isso se não houver 
um Ministério só da educação de base, nem haverá 
as condições se a gente não investir com recursos 
federais, assumindo a educação de base. E a minha 
idéia – que ele achou absurda – é que a gente tem 
que fazer o que Brizola fez no Rio, o que o Presidente 
Collor fez no Brasil com os Cieps, só que agora não 
por unidade escolar, mas por cidade, ou seja, escolher 

uma cidade e o Governo Federal adota todas as esco-
las daquela cidade. Em um ano, dois anos, a gente fez 
a revolução naquela cidade – mas não dá para fazer 
em muitas; leva vinte anos para fazer no Brasil inteiro. 
A gente continuaria melhorando, como o Ministro Mer-
cadante vai conseguir, mas, ao mesmo tempo, dando 
saltos em algumas cidades.

Ele achou que se fizer isso em algumas cidades, 
as outras vão ficar com raiva. Ora, vamos ver qual é o 
prefeito que oferece mais condições de apoio àquilo 
que o governo federal vai fazer. Ou façamos diferente, 
definamos só nas cidades com menos de 50 mil ha-
bitantes ou definamos pelo IDH, definamos critérios e 
tentemos fazer o que a gente podia chamar os Cieps 
da D. Dilma em vez dos Cieps do Brizola ou dos Ciacs 
do Collor. Seriam os Cieps da Presidenta Dilma que, 
inclusive tem origem brizolista, é uma pedetista de ori-
gem. Por que não tentarmos fazer revolução na edu-
cação se a gente vai fazer um trem-bala, que é uma 
revolução no transporte rodoviário?

Ai ele disse: “Mas por que em algumas cida-
des?” E eu lembrei que, quando foram fazer a indus-
trialização de São Paulo, ninguém disse que iria fazer 
em todo o País. A industrialização automobilística foi 
em São Paulo, não foi no Brasil inteiro. Tudo tem um 
ritmo, o que não pode é ter paciência para esperar 
que a pura e simples e lenta evolução da educação 
faça transformação de que o Brasil precisa. Não con-
seguirá. A transformação vem de saltos não vem de 
evolução. A evolução está deixando a gente para trás 
mesmo quando a gente avança, porque os outros pa-
íses avançam mais depressa e porque as exigências 
da educação crescem mais depressa do que a nossa 
melhoria. Nós temos que ir melhorando no País inteiro, 
enquanto damos saltos radicais, rápidos em algumas 
cidades escolhidas.

Eu lamento que o Ministro mais preparado que nós 
já tivemos do ponto de vista político – não vou discutir 
tecnicamente, isso não seria fundamental – pela sua 
força, pelos seus votos, pela sua influência,não estará 
ainda imbuído da necessidade de ser o Ministro que 
depois, que sair, vai dizer: “era antes e depois de mim.” 
Não, ele apenas vai dizer, se continuar assim, que dei-
xou um pouquinho melhor a educação brasileira assim 
como o Ministro que saiu, o Fernando Haddad pode 
dizer que deixou um pouquinho melhor, assim como 
cada Ministro deste País, em qualquer área, sempre 
deixa as coisas um pouquinho melhor. 

Educação não basta um pouquinho melhor; é 
preciso fazer uma revolução. E eu espero que, em ou-
tras vezes que venha aqui o Ministro Mercadante, ele 
tenha percebido que é possível e é preciso fazer essa 
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revolução. E o caminho é um papel maior da União, 
na responsabilidade pela educação de base no Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradecendo ao Senador e Professor 
Cristovam Buarque, permita-me somente um comen-
tário: concordo com V. Exª. Dificilmente uma pessoa 
reúne tantas condições políticas, de preparo e compe-
tência, como o Senador Aloizio Mercadante, Ministro 
da Educação.

Eu gostei. Acompanhei a audiência pública na 
Comissão de Educação e percebi a desenvoltura do 
Ministro. Até me surpreendeu positivamente, Senador 
Cristovam, a forma com que ele colocou as questões. 
Acho que o Senador Aloizio Mercadante, como V. Exª 
disse, talvez vá melhorar não no tempo que precise. Mas 
V. Exª iniciou dizendo que poucas vezes uma pessoa 
reúne tantas condições político-circunstanciais para 
exercer um cargo como o de Ministro da Educação.

Parabéns a V. Exª pelo pronunciamento.
Com a palavra, pela Liderança do Governo, o 

Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Como 

Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores e Senadoras, vim à tribuna novamente 
falar de um assunto que ocupou a pauta dos entendi-
mentos, esta semana, e hoje ocupa as principais pá-
ginas dos jornais do Brasil. 

Vários jornais do Brasil, hoje, publicaram uma 
página inteira, contendo um manifesto assinado por 
diversas instituições empresariais e sindicais. Lerei 
aqui os nomes de algumas delas: Ação Empresarial; 
CNI, Confederação Nacional da Indústria; CUT, Central 
Única dos Trabalhadores; Força Sindical; UGT, União 
Geral dos Trabalhadores; CNTM, Confederação Na-
cional dos Trabalhadores Metalúrgicos; Conaccovest, 
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria 
Têxtil, Vestuário, Couro e Calçados; Fieb, Federação 
das Indústrias da Bahia; Fiemg, Federação das Indús-
trias do Estado de Minas Gerais; Fiergs, Federação 
das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul; Fiesp, 
Federação das Indústrias de São Paulo; Firjan, Fede-
ração das Indústrias do Rio de Janeiro, e mais uma 
dezena de entidades empresariais e de trabalhadores 
que registram o manifesto sob o título: “A guerra fiscal 
dos portos destrói empregos no Brasil”. 

Esse é o manifesto do setor produtivo brasileiro a 
favor do Projeto de Resolução nº 72, de que sou autor 
e que está na pauta de discussão para o mês de mar-
ço, agora, na Comissão de Constituição e Justiça, na 
Comissão de Assuntos Econômicos e, posteriormente, 
Sr. Presidente, aqui, no plenário do Senado.

Não é demais repetir: hoje, o Brasil está dando 
incentivo a produtos importados. Nós estamos come-

tendo um erro grave. Na crise de 2008, o que salvou 
a economia brasileira foi o mercado interno brasileiro. 
Se, numa crise internacional, é difícil exportar produtos 
manufaturados – e é difícil, porque aumenta a concor-
rência, os preços caem, os países fazem protecionismo 
–, o Brasil tem que se voltar preponderantemente tam-
bém para o seu mercado interno. E nós não podemos, 
com o mercado interno consumidor que temos, dar as 
condições que estamos dando a produtos importados, 
para que eles venham aqui concorrer contra o produto 
brasileiro, com incentivo fiscal e uma vantagem em torno 
de 9% de preço diferenciado a favor dos importados.

É sobre isso a Resolução nº 72 e é sobre isso 
o manifesto dos empresários e dos trabalhadores do 
nosso País, Sr. Presidente, que gostaria de registrar e 
pedir a transcrição desta página, que é emblemática 
quanto à importância desse assunto para o nosso País. 

Também quero registrar uma declaração da Presi-
denta Dilma, hoje, que diz que está disposta a defender 
a indústria nacional, que enfrenta condições adversas 
de competitividade por conta da guerra cambial e que 
vai impedir a canibalização dos mercados emergentes. 
Ou seja, a Presidenta Dilma está em sintonia com esse 
programa de defesa do emprego brasileiro, da produ-
ção brasileira, enfim, da atividade e do crescimento 
que nós precisamos ter no nosso País. 

Então, eu gostaria de fazer esse registro, dizendo 
que estão marcadas as audiências públicas para o dia 
20 e 22 e, a partir daí, até o final do mês, nós espera-
mos poder votar essa matéria nas comissões e aqui 
no plenário, criando os mecanismos que efetivamente 
precisam ser criados para a defesa do emprego e da 
produção brasileira.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

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

Dilma diz que vai impedir 
‘canibalização dos mercados emergentes’

Flávia Foreque
Márcio Falcão

De Brasília
A presidente Dilma Rousseff acusou nesta quinta-

-feira os países desenvolvidos de promoverem o cani-
balismo nos mercados emergentes.

Ela afirmou que está disposta a defender a in-
dústria nacional, que enfrenta condições adversas de 
competitividade por conta da guerra cambial.
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“Eu quero dizer para vocês que nós vamos con-
tinuar desenvolvendo esse país, defendendo sua in-
dústria, impedindo que os métodos de saída da crise 
desses países desenvolvidos implique na canibalização 

dos mercados dos países emergentes e ao mesmo 
tempo assegurando que o nosso mercado interno, o 
nosso mercado de massa cresça qualitativamente”, 
disse a presidente.
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O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Parabéns ao Senador Romero Jucá.
Senador Romero Jucá, nós tivemos reunião de 

bancada. V. Exª participou e houve o compromisso do 
nosso partido também de colocar isso na pauta e dis-
cutir isso com a urgência que se faz necessária.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pela ordem, Senador Gim, meu amigo.

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Senador 
Moka.

Da mesma forma como o Senador Romero Jucá 
colocou, e V. Exª colocou agora, que o PMDB fez a 
reunião, o PTB, Partido do qual tenho muito orgulho, 
o glorioso PTB, do qual eu tenho muito orgulho de 
ser Líder aqui no Senado, nós fizemos uma reunião, 
já há 15 dias, colocando justamente em pauta essa 
Resolução nº 72, a necessidade de o Congresso, de 
o Senado da República se posicionar. O PTB se posi-
cionou. Fechamos questão a favor da Resolução nº 72. 
O Senador Armando Monteiro, O Senador Mozarildo 
Cavalcanti, o Senador Collor, o Senador Cafeteira, o 
Senador João Vicente Claudino e eu mesmo fechamos 
questão em apoiamento à votação, o mais rápido pos-
sível, do tema da Resolução nº 72, para que possamos 
realmente ajudar a indústria nacional. 

Vieram aqui, outro dia, todas as seis centrais 
sindicais; veio a CNI, todas as federações agora há 
pouco listadas, fazendo um apelo para que votemos. 
Então, nós concordamos que, nos dias 20 e 22, haja 
audiências públicas; e concordamos também – estou 
vendo que chegou o nosso Presidente José Sarney 
– com o fato de que, nos dias 27 e 28, essa matéria 
venha para o plenário, para que, aí, sim, o Senado se 
posicione a favor da indústria nacional.

Seria esse o nosso comunicado, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Agradeço-lhe também, Senador Gim, 
Líder do PTB.

Com a palavra a Senadora inscrita Ana Amélia, 
em permuta com o Senador Vital do Rêgo. 

O Senador Romero Jucá será atendido regimen-
talmente, porque V. Exª pediu a transcrição que V. Exª 
registrou ainda há pouco. 

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro 
Presidente Waldemir Moka, saudando também o Pre-
sidente desta Casa, que está no plenário, Senador 
José Sarney, demais lideranças, Senadores, Senado-
ras, nossos telespectadores e ouvintes da TV Senado, 
nasceu, no início desta semana – e o tema foi motivo 

de pronunciamentos desde o início da sessão, na tar-
de de hoje, e agora também pelo Líder do Governo, 
Senador Romero Jucá –, um movimento de empresá-
rios, trabalhadores e lideranças políticas do Congresso 
Nacional para defender a indústria nacional. 

Vinte e sete entidades, entre elas a Confederação 
Nacional da Indústria, entidades que representam o 
setor têxtil, de confecções, da indústria de autopeças, 
máquinas e equipamentos, indústria calçadista, além 
das centrais sindicais, como a Força Sindical e a CUT, 
estiveram reunidas com o Presidente José Sarney pe-
dindo a esta Casa agilização da votação do Projeto 
de Resolução nº 72, de 2010, de autoria do Senador 
Romero Jucá, que se propõe a eliminar o tratamen-
to fiscal privilegiado a mercadorias importadas. Esse 
tratamento estimula o emprego lá fora e promove a 
desindustrialização aqui dentro.

O Presidente José Sarney, que está aqui e confir-
ma, propôs a votação da matéria em regime de urgên-
cia. O autor do projeto, agora há pouco, comunicou a 
realização de duas audiências públicas – com o apoio 
das lideranças, entre elas o PTB e o meu Partido, falo 
com a autorização do nosso Líder Francisco Dornel-
les que igualmente está apoiando a resolução desta 
matéria, que é a Resolução nº 72, de 2010, que tenta 
acabar com a chamada guerra fiscal dos portos –, nos 
dias 20 e 22, para debater a matéria e, na semana se-
guinte, colocá-la em votação no plenário.

Hoje a redução do ICMS para produtos estran-
geiros, praticada por diversos Estados brasileiros, Se-
nador Moka, inclusive alguns Estados que têm portos, 
como é o caso de Santa Catarina e Espírito Santo, dá 
munição para a chamada guerra fiscal dos portos, que 
prejudica todo o sistema produtivo nacional e reduz o 
número de postos de trabalho em nosso País. 

As empresas que produzem dentro e fora de nos-
sas fronteiras pagam ICMS sem incentivos, uma ano-
malia que ocorre em meio a uma séria crise mundial. 
Nos últimos meses, por causa da invasão de produtos 
importados e uma amarga combinação de política de 
juros e câmbio, a indústria nacional sofreu uma forte 
retração do crescimento.

A balança comercial do setor de manufaturados 
teve um saldo negativo de US$93 bilhões no ano pas-
sado, 770 mil empregos deixaram de ser criados no 
nosso parque industrial desde 2007. Quando escanca-
ramos as portas do mercado brasileiro para produtos 
estrangeiros, estamos exportando postos de trabalho. 
O real, em seis anos, valorizou-se 40% frente ao dó-
lar, as exportações quase dobraram enquanto que as 
exportações cresceram apenas 5%. 

Hoje, pela manhã, tive a oportunidade e o pri-
vilégio de conversar com o empresário Coordenador 

115ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 2 04549

da Câmara de Gestão e Planejamento do Governo 
Federal, Jorge Gerdau Johannpeter, que tem feito um 
trabalho exemplar no caminho da eficiência da gestão 
pública. Para esse empresário, esse é um dos garga-
los da nossa economia e o movimento dos empresá-
rios e trabalhadores merece a atenção, como já está 
acontecendo, dos líderes do Congresso Nacional nas 
esferas política e econômica também.

Acabar com a guerra fiscal dos portos é apenas 
mais uma batalha. Aliás, o Senador Romero Jucá ci-
tou a Presidenta Dilma Rousseff, para dizer que ela 
está preocupada com a guerra cambial. Mas penso 
que, internamente, a guerra fiscal dos portos e o custo 
Brasil têm um peso muito maior do que propriamente 
o impacto do câmbio, que é, sim, também lesivo aos 
exportadores e ao interesse da geração de emprego 
e agregação de valor.

A centralização da arrecadação dos impostos 
praticada no âmbito federal também deve ser um mo-
tivo de alerta. Ontem, o Ministro da Educação, Aloizio 
Mercadante, propôs o pacto pela educação – e tem 
meu total apoio –, mas é hora também de buscar um 
novo pacto federativo, e eu venho aqui, mais uma vez, 
apresentar as razões para isso.

O anúncio do novo piso salarial dos professores, 
Senador Moka, de R$1.451,00, feito pelo MEC esta 
semana, mostrou quão distantes estão as contas do 
Poder Executivo quando comparadas aos cofres dos 
Estados e Municípios. O Governo Federal estabeleceu 
um reajuste de 22,22% sobre o piso dos professores 
do ensino fundamental, baseado no valor mínimo gas-
to, por aluno, pelo Tesouro Nacional. Tudo isso induz 
ao debate do pacto federativo: o piso salarial dos pro-
fessores, a PEC nº 300, a dívida dos Estados e dos 
Municípios com a União. O Senado, esta Casa, tem 
a responsabilidade inadiável de tratar dessa matéria.

Vale ressaltar que, se aplicarmos o novo piso, 
um professor passaria a ganhar R$65,00 por dia, Se-
nador, enquanto uma diarista hoje, aqui, em Brasília, 
ganha entre R$90,00 e R$100,00. Então, isso dá a di-
mensão de que esse salário também não é justo para 
os professores, mas há uma incapacidade financeira 
dos Estados e Municípios para pagar, especialmente 
dos Estados, esse piso.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª 
me permite um aparte?

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Então, 
é para ver a distorção existente nisso.

Com muito prazer, Senador Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sena-

dora Ana Amélia, permita-me. V. Exª fala de aspectos 
tão importantes do pacto federativo, em especial des-
taca a questão relativa à remuneração dos professo-

res. Eu gostaria de assinalar que muito nos honra no 
Senado receber a visita de Dom Mauro Morelli, que 
agora acompanha o Senador Cristovam Buarque, que 
há pouco ainda também falava do mesmo tema. Quero 
aqui dizer quão importante é para nós sempre a pre-
sença de Dom Mauro Morelli, que, junto com Herbert 
de Sousa, o saudoso Betinho, foi um dos precursores 
dos primeiros programas de combate à fome e à mi-
séria em nosso País. Nós temos junto a ele um dever, 
um legado tão especial, sobretudo, porque ele conti-
nua sempre trazendo ideias, sugestões para todos nós. 
Permita apenas ter a certeza de que V. Exª também se 
sente honrada com a presença dele.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Fico 
muito feliz com o registro, com este aparte, Senador 
Eduardo Suplicy, até porque, como jornalista, antes de 
ter chegado a esta Casa, muitas vezes, tive o privilégio 
de entrevistar Dom Mauro Morelli, na Rádio Gaúcha, 
onde eu participava de um programa. Então, é uma 
honra dobrada para esta Casa receber uma figura tão 
notável, que nos orgulha a todos pelo relevante serviço 
que prestou ao País e continua prestando. 

A Campanha da Fraternidade este ano, da CNBB, 
está dando ênfase à questão da regularização da 
Emenda 29. A necessidade de valorizar a educação 
no Brasil é unânime, e isso ninguém discute. Alegra-
-nos a presença de Dom Mauro Morelli, que, à época 
da campanha de combate à fome, também se envol-
veu nos programas de alfabetização do Brasil com um 
trabalho notável da ex-primeira-dama, Professora Ruth 
Cardoso, que também merece o nosso reconhecimen-
to e as nossas homenagens. Sendo assim, o reajuste 
requerido pelo Ministro Aloizio Mercadante é correto, 
resta saber se é viável do ponto de vista financeiro. 
Para os professores é, no mínimo, injusto, ou melhor, 
cabe a nós verificar como ele pode ser viabilizado.

A verdade é que são poucos os Estados e Mu-
nicípios que podem pagar esse aumento. Tendo cons-
ciência disso, o Governo Federal criou até um instru-
mento dentro da própria Lei 11.738, que permite o 
pagamento de complementos financeiros da União 
aos Estados e Municípios que adotarem o piso sala-
rial profissional para a educação. Ou seja, nos casos 
em que o reajuste gerar um acréscimo de custeio que 
ultrapasse a vinculação orçamentária constitucional 
para a educação, a União complementará com os re-
cursos financeiros necessários o ente federativo que 
estiver cumprindo a lei.

Mas muitos Municípios não receberam a compen-
sação, como é o caso de Dom Pedrito, no Rio Grande 
do Sul. Já me referi ao caso, aqui, no Plenário, mas 
vale a pena voltar a ele.

MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL116



04550 Sexta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012

Ocorre que o Conselho Nacional de Secretários 
de Educação (Consed) considerou, no ano passado, 
que Dom Pedrito pertence a um Estado rico, o Rio 
Grande do Sul e, por isso, não pode ser contemplado 
com a ajuda federal.

Ora, o Governador Tarso Genro tem motivos fortes 
para não concordar com a fama de rico. Ele anunciou 
que não pôde acompanhar o reajuste e discute o índice 
aplicado para chegar ao novo piso. Assim como ele, 
a maioria dos demais governadores defende a aplica-
ção do Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Se 
o INPC fosse adotado, o reajuste do MEC cairia para 
uma cifra em torno de seis por cento. Injusto, também, 
para os professores, mas dentro da capacidade finan-
ceira dos Estados e Municípios.

Isso retorna e retoma a necessidade, Senador 
Moka, de a gente discutir um pacto federativo. Não é 
possível que a gente continue a aceitar esse desequilí-
brio enorme entre tudo o que é arrecadado pela União 
– a chamada “prima rica da federação”; os Estados, 
que são os “primos remediados”, e os “primos pobres”, 
que são os Municípios onde tudo acontece, recaindo 
sobre os prefeitos municipais todo o peso de cobrança 
da comunidade, porque ela vive no Município. A trans-
ferência desses recursos para os Municípios teria um 
efeito e um retorno muito mais rápido em qualquer tipo 
de investimento, especialmente na educação.

Eu gostaria de, dada a questão regimental quanto 
a meu tempo, Senador Moka, que V. Exª considerasse 
como lido o meu pronunciamento, portanto, na íntegra, 
considerando a questão do prazo regimental, embo-
ra esse tema mereça de nós uma abordagem mais 
profunda. Não podemos adiar o debate em torno do 
pacto federativo para discutir a questão da dívida dos 
Estados com a União, para discutir a PEC 300, para 
discutir exatamente o piso salarial dos professores e 
para discutir os vários elementos que tornam esse 
distorcido sistema federativo brasileiro. 

Obrigada, Senador Moka.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-

MENTO DA SRªSENADORA ANA AMÉLIA
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Sena-
doras, Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, 
ouvintes da Rádio Senado,

Nasceu no início dessa semana um movimento 
histórico para as relações institucionais do nosso país. 
Empresários e trabalhadores vieram à Brasília protes-
tar, desde vez juntos.

Vinte e sete entidades, entre elas a Confederação 
Nacional da Indústria, CNI; FIESP, Federação das In-
dústrias de São Paulo; FIERGS, Federação das Indús-

trias do Rio Grande do Sul; Associações dos setores 
de máquinas e equipamentos; da indústria têxtil e da 
indústria de autopeças, junto com a Força Sindical e 
a CUT, estiveram com o Presidente do Senado, José 
Sarney pedindo que esta Casa agilize a votação do 
Projeto de Resolução 72/2010 que se propõe a elimi-
nar o tratamento fiscal privilegiado a mercadorias im-
portadas. O Presidente Sarney propôs a votação da 
matéria com urgência , e o autor do projeto , Senador 
Romero Jucá, anunciou a realização de audiência pú-
blica, em conjunto, pelas comissões de Constituição e 
Justiça (CCJ) e de Assuntos Econômicos (CAE) para 
discutir o projeto.

Hoje a redução de ICMS para produtos estran-
geiros, praticada por diversos estados brasileiros, está 
dando munição para a chamada Guerra dos Portos que 
prejudica todo o sistema produtivo nacional e reduz o 
número de postos de trabalho aqui no Brasil.

As empresas que produzem dentro das nossas 
fronteiras pagam o ICMS sem incentivos. Uma ano-
malia que ocorre em meio a uma séria crise mundial.

Nos últimos meses, por causa da invasão de pro-
dutos importados e de uma amarga combinação de 
política de juros e câmbio a indústria nacional sofreu 
forte retração de crescimento.

A balança comercial do setor de manufaturados 
teve saldo negativo de 93 bilhões de dólares no ano 
passado. 770 mil empregos deixaram de ser criados 
no nosso parque industrial, desde 2007. Quando es-
cancaramos as portas para produtos estrangeiros, ex-
portamos postos de trabalho mundo a fora.

O Real, em seis anos, se valorizou 40 por cento 
frente ao dólar. As importações quase dobraram, en-
quanto que as exportações cresceram apenas cinco 
por cento. Hoje pela manhã, tive oportunidade de con-
versar com o empresário e coordenador da Câmara 
de Gestão e Planejamento do Governo Federal, Jorge 
Gerdau Johannpeter que têm feito um trabalho ímpar 
pela eficiência da gestão pública. Para o empresário, 
este é um dos gargalos da nossa economia e este mo-
vimento de empresários e trabalhadores merece toda a 
atenção dos líderes nas esferas política e econômica.

Acabar com a Guerra dos Portos é apenas mais 
uma batalha. A centralização da arrecadação de im-
postos praticada pelo governo Federal também deve 
ser motivo de alerta. Ontem o ministro da Educação, 
Aloizio Mercadante, propôs o pacto pela educação, o 
que têm meu total apoio. Mas é hora também de bus-
car o Pacto Federativo. E eu, venho aqui, mais uma 
vez, apresentar as razões para isso.

O anúncio do novo piso salarial dos professores 
de 1.450 reais e 86 centavos, feito pelo MEC esta se-
mana mostrou quanto distantes estão às contas do 
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Poder Executivo quando comparadas aos cofres de 
Estados e Municípios. O governo federal estabeleceu 
um reajuste de 22,22 por cento sobre o piso dos pro-
fessores do ensino fundamental, baseado no valor mí-
nimo gasto, por aluno, pelo Tesouro Nacional.

Vale ressaltar que, se aplicarmos o novo piso, 
um professor passaria a ganhar 65 reais por dia, en-
quanto uma diarista, trabalhadora doméstica, recebe, 
e merecidamente , de 80 a 100 reais por dia.

Senhoras e Senhores, a necessidade da valoriza-
ção da educação no Brasil é unânime, e isso ninguém 
discute. Sendo assim, o reajuste requerido pelo Ministro 
Aloísio Mercadante é correto. Resta saber se é viável.

Ou melhor, cabe a nós verificar como pode ele 
ser viabilizado.

A verdade é que são poucos os Estados e muni-
cípios que podem pagar o aumento. Tendo consciência 
disso, o Governo federal criou um instrumento, dentro 
da própria lei 11.738/08, que permite o pagamento de 
complementos financeiros da União aos Estados e 
municípios que adotarem o Piso Salarial Profissional 
para os Profissionais do Magistério Público da Edu-
cação Básica.

Ou seja, nos casos em que o reajuste gerar um 
acréscimo de custeio que ultrapasse as vinculações 
orçamentárias constitucionais para a educação, a União 
complementará, com os recursos financeiros neces-
sários, o ente federativo que estiver cumprindo a lei.

Mas muitos municípios não receberam a compen-
sação, como é o caso de Dom Pedrito, no Rio Grande 
do Sul. Já me referi ao caso, aqui no Plenário, mas 
vale a pena voltar a ele.

Ocorre que o Conselho Nacional de Secretários 
de Educação, o CONSED, considerou, no ano passa-
do, que Dom Pedrito pertence a um Estado rico. O Rio 
Grande do Sul e, por isso, não pode ser contemplado 
com a ajuda federal.

Ora, o Governador Tarso Genro tem motivos fortes 
para não concordar com a fama de rico. Ele anunciou 
que não pode acompanhar o reajuste e discute o índice 
aplicado para chegar ao novo piso. Assim como ele, a 
maioria dos demais Governadores defende a aplica-
ção do índice nacional de preços ao consumidor. Se 
o INPC fosse adotado, o reajuste do MEC cairia para 
uma cifra em torno de seis por cento.

O problema aqui é o mesmo encontrado no rea-
juste das remunerações dos policiais militares e civis, 
que recentemente realizaram paralisações na Bahia e 
no Rio de Janeiro, pressionando por melhorias salariais.

A PEC 300 poderia garantir a equiparação dos 
salários dos policiais baianos e cariocas àqueles vi-
gentes em Brasília.

Aqui no DF, um soldado de segunda classe tem 
salário inicial de 3.550 reais.

É justa a reivindicação salarial dos policiais da 
Bahia e do Rio? Claro que sim. Mas os cofres dos go-
vernos estaduais podem bancar o valor dos aumentos 
pretendidos? De que adianta defendermos um reajuste, 
se este irá quebrar os cofres estaduais?

A resposta coerente e conseqüente a todas es-
sas questões é uma só: precisamos fazer valer o pac-
to federativo e a descentralização do poder da União.

Desde o início do meu mandato, tenho chamado 
atenção para as distorções federativas que derivam da 
concentração excessiva de recursos para a União, em 
prejuízo de Estados e Municípios.

A maior parte dos impostos é recolhida aos co-
fres da União. Paralelamente, os Municípios se tornam 
crescentemente responsáveis pela qualidade de vida 
dos cidadãos, mas não arrecadam recursos suficientes 
para responder a sua responsabilidade.

Atualmente, 60% dos recursos gerados com a ar-
recadação de impostos ficam com a União, 24% ficam 
com os Estados, e somente 16% com os Municípios.

Precisamos, com urgência, rever o Pacto Federa-
tivo, para redistribuir entre União, Estados e Municípios 
os recursos arrecadados via impostos. É no município 
que as riquezas são produzidas, é nele que os cida-
dãos vivem e consomem. É muito tortuoso o caminho 
que os impostos percorrem. Os recursos gerados nos 
Municípios são entregues aos Estados e à União, para 
posteriormente retornarem ao seu local de origem e, 
aí sim, converterem-se em investimentos e em aumen-
tos de salários. O que fica de fato disponível para as 
atividades fim é muito menos do que sai.

É esta não é apenas uma questão matemática. 
Para o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Sul e professor universitário Voltaire de 
Lima, o equilíbrio de poder e de controle mútuo entre 
os três poderes da federação é uma válvula de se-
gurança eficaz, que protege a sociedade, aumenta a 
transparência e o controle, e consolida a máxima do 
federalismo cooperativo, ou seja, a descentralização 
com centralidade.

Se Governadores e Prefeitos podem fazer cada 
vez menos, devemos questionar se a essência do pacto 
federativo não esta comprometida.

Senhoras e Senhores, o Senado Federal é um 
dos membros fiscalizadores do Pacto. Por isso, nós, 
Senadoras e Senadores, não podem permitir que a 
autonomia político-administrativa seja comprometida. 
Devemos assumir nosso papel de liderança nesse pro-
cesso. Qualquer mudança ou reforma que desequilibre 
a relação federativa, dando ao Executivo mais poder 
do que é necessário, irá colidir com o próprio Estado 
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Democrático de Direito. É hora de assumir nosso papel 
nesta questão, e nosso papel é de liderança.

Muito Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Sem dúvida, Senadora Ana Amélia, 
esse é um tema muito importante. Mais uma vez eu 
insisto na Emenda 29: nós fixamos percentuais para 
os Estados, para os Municípios e deixamos de fora a 
União. E a União, sem dúvida nenhuma, é a que mais 
arrecada e fica sempre a conta com os prefeitos. Essa 
questão é urgente; que se discuta e que se modifique.

Com a palavra, pela liderança da minoria, o Se-
nador Jayme Campos.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Wal-
demir Moka; Srªs e Srs. Senadores, serei rápido, Sr. 
Presidente.

No decorrer desta semana, compareci a esta tri-
buna para tecer algumas considerações relevantes e 
oportunas acerca da pauta dos trabalhos legislativos 
desta Casa. Ao mesmo tempo em que destaquei a ne-
cessidade da sintonia entre a agenda do Parlamento 
e as demandas prioritárias da sociedade, expus tam-
bém o quanto deveríamos atentar para o exame das 
matérias recorrentes, cujo trâmite vem se postergando 
indefinidamente.

Acredito que, em meio a essas matérias, as que 
mais ressaltam pela importância e emergência, vincu-
lam-se de um lado ao sistema eleitoral e de outro no 
âmbito das relações federativas.

Parece-nos lógica a constatação de que ambas 
as questões se interligam de modo indissociável.

Isto porque, no universo da democracia represen-
tativa, uma complexa rede de interesses se nutre a partir 
das interações entre os entes federados e os agentes 
públicos que atuam nas três esferas de Governo.

Acresce que, num regime de presidencialismo 
exacerbado como o nosso, pode haver grandes distor-
ções, e até mesmo a subversão dos princípios e dos 
valores republicanos, pela hipertrofia do Poder Exe-
cutivo Federal, o que pode comprometer seriamente 
a autonomia e a governabilidade dos Estados e dos 
Municípios.

Hoje, governadores e prefeitos de todo o Brasil 
sentem as agruras deste fenômeno crescente entre 
nós. Tal descompasso tem levado algumas Unidades 
da Federação à beira da falência.

Os mandatários municipais e estaduais mostram-
-se justificadamente apreensivos com o crescente 
desequilíbrio que vêm enfrentando em suas contas, 
sobretudo com o advento das obrigações recém-im-
postas, com o aumento de despesas sem novas fontes 
de financiamento, como, por exemplo, as que decorrem 

do piso nacional do magistério, ou da regulamentação 
da Emenda nº 29, ou, ainda, da provável aprovação da 
PEC nº 300, dentre outras vicissitudes.

A solução para acabar com a guerra fiscal e a 
busca do consenso para a distribuição dos royalties
do petróleo são ainda algumas das questões que se 
inserem neste contexto.

Por isso, afigura-se para nós deveras acertada a 
idéia proposta pelo Presidente José Sarney de apro-
fundarmos consistentes estudos com vistas à redis-
cussão do pacto federativo.

Julgamos extremamente salutar que isso se faça 
de forma concomitante e integrada com as novas pro-
postas de implantação de reforma política.

Todavia, a engenharia de todo esse reordena-
mento institucional pode vir a demandar um tempo de 
que não dispomos.

As eleições municipais deverão ocupar sobre-
maneira o espaço das atenções políticas no segundo 
semestre deste ano.

Temos de encontrar tempo hábil para dedicarmo-
-nos e definir critérios no intuito de que se viabilize a 
adequada e inadiável renegociação das dívidas de al-
guns Estados cujo montante já ultrapassa os limites da 
razoabilidade. Além do mais, por decisão do Supremo 
Tribunal Federal, só temos até dezembro para regula-
mentarmos o FPE – estou concluindo, Sr. Presidente.

A aflição com que os governadores expuseram a 
situação dos seus Estados na reunião ocorrida terça-
-feira com os Presidentes da Câmara e do Senado 
bem expressa a gravidade dos riscos que corremos se 
não dedicarmos atenção prioritária a essas questões.

Em nome do bloco da minoria, desejamos consig-
nar, a partir desta tribuna, que esta liderança tudo fará 
no sentido de se empenhar ao máximo para que sejam 
votadas o mais rapidamente possível as matérias que 
conduzam à superação das aflitas circunstâncias de 
dependência e insegurança em que hoje se encontra 
grande parte das unidades da Federação.

Portanto, Sr. Presidente, essas são as minhas 
considerações no dia de hoje. Espero que o Presidente 
Sarney, com sua determinação, faça valer aquilo que 
foi discutido há poucos dias com as lideranças parti-
dárias. Precisamos buscar soluções para essa pro-
blemática que foi referida na reunião presidida por V. 
Exª, Presidente Sarney. Acreditamos na determinação, 
sobretudo de V. Exª, que já foi Presidente deste País 
e orgulhou a todos os brasileiros, que sabe, imagino, 
dessas dificuldades e que soluções terão de ser apre-
sentadas diante da aflição dos Estados e Municípios, 
sobretudo em outros assuntos inerentes aos proble-
mas do povo brasileiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Como orador inscrito, Senador Sér-
gio Souza.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, caros teles-
pectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Sena-
do, senhoras e senhores, subo à tribuna na tarde de 
hoje para trazer algumas meditações sobre a Rio+20. 

No ano de 2012 inicia-se um período em que o 
Brasil será palco de grandes eventos internacionais. 
E embora eu seja um fã e entusiasta das competições 
desportivas, como as que teremos em 2014 e em 2016, 
Copa do Mundo e Olimpíadas, como cidadão e político 
é motivo de grande orgulho e expectativa para reali-
zação da Rio+20, que acontecerá neste ano, no mês 
de junho, na cidade do Rio de Janeiro.

Vinte anos depois da Eco 92, também realizada 
na capital fluminense, o Brasil voltará a ser palco de 
discussões essenciais para o futuro da humanidade. 
A conferência de 1992 representou um marco histó-
rico e um referencial para ampliação da consciência 
ambiental global.

Como resultado da Eco 92 foi firmado, por quase 
todos os países do mundo, o tratado conhecido como 
Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudan-
ças Climáticas. Desde então, os países signatários da 
convenção reúnem-se periodicamente em reuniões 
chamadas de Conferência das Partes, as famosas 
COPs, com a finalidade de buscar soluções para a es-
tabilização da concentração de gases de efeito estufa 
na atmosfera em níveis tais que evitem a interferên-
cia perigosa com o sistema climático. A última COP, a 
COP 17, ocorreu no final do ano passado na cidade 
de Durban, na África do Sul.

A Rio+20 não será uma Conferência das Partes, 
porém, seu desafio é tão importante ou ainda maior. 
Afinal, depois do sucesso da Eco 92 e, sobretudo, 
diante das atuais condições mundiais, é imprescindível 
trabalharmos para que a RIO+20 possa efetivamente 
apresentar caminhos para a consolidação de um ver-
dadeiro modelo de desenvolvimento sustentável.

Como anfitrião do evento, o Brasil tem ainda mais 
responsabilidades em atender às necessidades e às 
expectativas mundiais em torno da conferência. Temos 
que nos empenhar para evitar frustrações e mesmice.

A Rio+20 tem como objetivo três eixos princi-
pais de discussão: econômico, social e ambiental. A 
discussão estará centrada no entendimento de que é 
possível o Desenvolvimento Sustentável, melhorando 
a qualidade de vida das sociedades e respeitando o 
meio ambiente.

Um dos temas que certamente motivará amplo 
debate será a importância da economia verde. E, aliás, 
sobre esse assunto há, inclusive, algumas polêmicas 
no que se refere à sua conceituação. Alguns países 
veem com ceticismo a definição de economia verde 
e suas implicações no desenvolvimento econômico e 
social de alguns desses países.

Enfim, não me parece que devamos enfrentar 
polêmicas, mas, sim, buscar consensos. E, no caso 
em apreço, encontrar um modelo palpável e justo de 
desenvolvimento sustentável para todas as nações, 
levando em consideração seus respectivos desafios 
e responsabilidades perante todo o planeta.

Que em hipótese alguma se desconsidere a er-
radicação da pobreza e a geração de empregos em 
nações menos favorecidas, mas, também, que o cui-
dado com o meio ambiente, com os recursos naturais 
e com as mudanças climáticas estejam presentes nas 
soluções de desenvolvimento.

Como disse ontem em audiência pública, na Co-
missão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e 
Fiscalização e Controle, a Ministra Izabella Teixeira: 
“Que, em vez do desenvolvimento sustentável ser vis-
to como um tripé baseado em econômico, ambiental 
e social, seja uma hélice de helicóptero de três pás, 
que, se não forem do mesmo tamanho, não permitirão 
que a aeronave levante voo”.

O Brasil vem fazendo sua parte. Com a imple-
mentação dos diversos programas desencadeados 
pela regulamentação da Lei de Mudanças Climáticas 
e da criação e regulamentação do Fundo de Mudanças 
Climáticas, em curto espaço de tempo, o País estará 
ampliando o desenvolvimento sustentável, do ponto 
de vista econômico, melhorando a qualidade de vida 
da sociedade, com geração de empregos e rendas 
e, acima de tudo, melhorando a qualidade de vida da 
sociedade brasileira.

Espero que a conclusão da votação do Código 
Florestal possa ser outro instrumento efetivo para trans-
formar o Brasil em vanguarda na área ambiental, sem 
abrir mão do nosso potencial agrícola. Penso que o 
texto que aprovamos nesta Casa atingiu esse objetivo.

E mais ainda, Sr. Presidente, espero que as con-
clusões da Rio+20 possam ser mais uma ferramenta 
importante nesse processo de redefinição da produ-
ção e do consumo mundial. Mas, para o sucesso do 
evento, repito: é fundamental muito trabalho, foco e 
diálogo para a busca de consensos. 

O Itamaraty tem todas as credenciais para con-
duzir de forma eficiente esse processo, e a Presiden-
te Dilma tem a oportunidade de mostrar ao mundo a 
grande estadista que é, liderando uma conferência ca-
paz de apontar novos rumos para o futuro do Planeta.
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Para tanto, é fundamental termos a maior e mais 
representativa presença possível de chefes de Esta-
do, lideranças mundiais, autoridades e especialistas 
no assunto, líderes do setor produtivo e da sociedade 
civil organizada.

Espero que todas se esforcem para vir ao Rio, 
para uma discussão tão relevante para o Planeta.

Existem alguns pontos essenciais, Sr. Presidente, 
a serem tratados na Rio+20. 

Um deles, Sr. Presidente, é que os chefes de 
Estado e Governos decidam trabalhar em conjunto, 
na busca de soluções para um futuro próspero, segu-
ro e sustentável para nossos povos e para o Planeta.

Outro, Sr. Presidente: a reafirmação e a determi-
nação em libertar a Humanidade da fome e da misé-
ria, bem como dos conflitos, buscando justiça social 
igualitária, com crescimento econômico e estabilidade 
que incluam e beneficiem todos.

Outro, Sr. Presidente: comprometimento e esforço 
máximo na aceleração da implementação das metas 
e objetivos do milênio 2015, melhorando a vidas das 
pessoas mais pobres.

Também, cooperação na abordagem das ques-
tões emergentes, de forma a melhorar as oportunidades 
para todos, principalmente no desenvolvimento huma-
no, com vista à preservação do meio ambiente, nosso 
Planeta, nosso lar comum, que todos compartilhamos.

E também, Sr. Presidente: a reiteração, como pré-
-requisito fundamental para a implantação do desen-
volvimento sustentável, da ampla participação pública 
na tomada de decisões dos diversos grupos, como: 
mulheres, crianças, jovens, povos indígenas, ONGs, 
autoridades locais, trabalhadores e sindicatos, comér-
cio e indústria, comunidade cientifica e tecnológica, 
agricultores, sociedade civil organizada, setor privado, 
parlamentos e governos nacionais. 

É importante permitir que todos os membros te-
nham a oportunidade de participar e decidir sobre o 
futuro que queremos, e que cada setor possa trazer 
suas experiências de engajamento nesse processo, 
assim como, no caso do setor privado, as indústrias 
possam adotar um novo modelo de desenvolvimento 
que priorize o desenvolvimento sustentável, adotando 
um novo paradigma da economia verde, a erradicação 
da pobreza e a atenção especial às crianças e jovens 
de hoje, já que os mesmos sofrerão uma profunda in-
fluência sobre esse assunto nas gerações no futuro.

(Interrupção do som.)
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 

Comprometimento em melhorar a governança e a ca-
pacidade em todos os níveis – global, regional, nacio-
nal e local – na tomada de decisão de forma integrada 

com o fortalecimento das parcerias globais, na busca 
do desenvolvimento sustentável.

Enfim, penso que os desafios estão lançados. 
Espero que consigamos enfrentá-los e superá-los no 
que for possível na Rio+20. Tenho convicção de que 
o Senado Federal e o Congresso Nacional não se 
ausentarão de suas responsabilidades e estarão lá 
representados, buscando contribuir da melhor forma 
possível para o bom andamento e para o sucesso dos 
trabalhos.

Quero dizer a todo o povo brasileiro e a este 
Senador que amanhã uma comissão de Senadores 
desembarca na cidade do Rio de Janeiro para con-
versarmos com o governo estadual e fazermos uma 
visitação aos locais que estão sendo preparados para 
receber a Rio+20, no mês de junho.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente 
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Agradeço e parabenizo o Senador 
Sérgio Souza.

ORDEM DO DIA
A Presidência não recebeu informação das lide-

ranças sobre acordo para votação do Projeto de Lei de 
Conversão nº 3, de 2012, Item 1 da pauta no dia de hoje. 

Está, portanto, encerrada a Ordem do Dia.
É a seguinte a matéria não apreciada e 

transferida para a próxima sessão deliberati-
va ordinária:

Item único

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 3, DE 2012

(Proveniente da Medida Provisória nº 545, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 3, de 2012, que altera as 
Leis nºs 10.893, de 13 de julho de 2004, que 
dispõe sobre o Adicional ao Frete para a Re-
novação da Marinha Mercante – AFRMM e o 
Fundo da Marinha Mercante – FMM, 11.434, 
de 28 de dezembro de 2006, 11.196, de 21 de 
novembro de 2005, 10.865, de 30 de abril de 
2004, 8.685, de 20 de julho de 1993, 12.249, 
de 11 de junho de 2010, 11.775, de 17 de se-
tembro de 2008, e 11.491, de 20 de junho de 
2007, e a Medida Provisória nº 2.228-1, de 
6 de setembro de 2001; revoga dispositivos 
das Leis nºs 9.432, de 8 de janeiro de 1997, 
e 10.925, de 23 de junho de 2004; altera a in-
cidência da Contribuição para o PIS/Pasep e 
da Contribuição para o Financiamento da Se-
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guridade Social # COFINS na cadeia produtiva 
do café; institui o Programa Cinema Perto de 
Você; e dá outras providências (proveniente da 
Medida Provisória nº 545, de 2011).

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Como orador inscrito, concedo a pala-
vra ao Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente Waldemir Moka, Senadores e Senadoras, em 
primeiro lugar, quero cumprimentar a Casa. Hoje, pela 
manhã, eu estava presidindo a Comissão de Direitos 
Humanos, debatendo as ocupações e a violência em 
relação aos movimentos sociais por parte dos coman-
dos da repressão. Foi uma bela audiência, onde apon-
tamos uma série de caminhos, entre eles, o debate do 
Estatuto da Cidade, que completa, este ano, 10 anos. 
O outro debate que apontamos e que temos que fazer 
é sobre o tipo de equipamento que a polícia usa no 
conflito ou na mediação com os movimentos sociais. 
Além disso, a questão do transporte urbano também 
foi eixo de um debate muito acirrado, principalmente 
por parte do representante dos estudantes.

Por isso, não participei, Sr. Presidente, hoje, pela 
manhã, de uma reunião na sala do Presidente da Casa, 
onde foi lançada a campanha nacional “Estatuto da Ci-
dade: uma cidade melhor depende de cada um de nós”.

O objetivo dessa campanha, que quero destacar, 
é mobilizar a sociedade brasileira para participar ati-
vamente do cumprimento do Estatuto em cada Muni-
cípio. A campanha produzida pela Secretaria Especial 
de Comunicação Social da Casa conta com peças de 
cartazes informativos, VTs, hotsites. Portanto, ficam 
aqui meus cumprimentos ao Presidente da Casa e a 
todos os profissionais que, de uma forma ou de outra, 
participaram de todo o processo de formatação para 
que a campanha seja um sucesso em nível nacional.

Lembro aqui que o Senador Inácio Arruda, en-
tão Deputado, foi o relator e autor do substitutivo do 
Estatuto em 2001. A discussão do Estatuto da Cida-
de iniciou em 1988, através do projeto de lei do en-
tão Senador Pompeu de Souza. Todo o debate, até a 
sanção, já com o Presidente Lula, levou mais de 10 
anos. O Estatuto regulamenta os arts. 182 e 183 da 
Constituição Federal, estabelecendo diretrizes gerais 
para a política urbana.

Gostaria de registrar aqui, neste momento, que, 
no lançamento da campanha, estavam presentes o 
Ministro das Cidades, Sr. Aguinaldo Ribeiro, e vários 
Senadores e Parlamentares, ou seja, Deputados es-
taduais, Federais e vereadores. Homenageio aqui a 
nossa colega Senadora Vanessa Grazziotin, que falou 
em nome da Comissão Diretora da Casa.

Na ocasião, o nosso amigo Senador Inácio Ar-
ruda lembrou: “Foi exatamente o Estatuto da Cidade 
que fez com que o Presidente Lula se convencesse da 
importância de criar um ministério exclusivo para dis-
cutir e realizar os programas nas cidades brasileiras”. 
Acrescento eu, Sr. Presidente, que foi o meu amigo, 
ex-Governador do Rio Grande do Sul, Olívio Dutra o 
primeiro Ministro das Cidades empossado pelo Presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva.

Não posso deixar de citar aqui também os conter-
râneos que participaram da elaboração, da discussão, 
das diversas conferências para construir o Estatuto da 
Cidade e que fazem parte do Conselho Nacional das 
Cidades que estavam aqui presentes. Falo do Deputado 
estadual Raul Carrion e também do Fernando “Peixe” 
Pigatto, nosso velho Peixe, da Confederação Nacional 
das Associações de Moradores. Aliás, o Peixe, que é 
gaúcho lá de Rosário do Sul, me disse, ainda hoje pela 
manhã, o seguinte: “Se o Estatuto da Cidade, Senador, 
estivesse implantado efetivamente em todos os Muni-
cípios, com certeza, não teríamos os conflitos que são 
hoje eixo do debate na comissão, como, por exemplo, 
Pinheirinhos, em São Paulo, a questão da Bahia, a 
questão do próprio Espírito Santo, a questão do Piauí 
e outros tantos conflitos que houve em momentos de 
ocupação”. Diz ele: “Com certeza, teriam sido evitados”.

Sr. Presidente, informo que recebi, ainda hoje pela 
manhã, a visita, na Comissão de Direitos Humanos, 
dos seguintes integrantes do Conselho Nacional das 
Cidades: Evanildo Silva, Ubirajara Paz, Nelson Junior, 
José Roberto, André Guimarães, Bartíria da Costa e 
Fernando Pigatto. E com eles e por sugestão deles, 
todos gaúchos, acertamos a realização de uma audi-
ência pública para debater, lá na Comissão de Direi-
tos Humanos, a implementação efetiva do importante 
Estatuto da Cidade.

Sr. Presidente, além desse registro, eu quero 
também me debruçar, no dia de hoje, sobre o Esta-
tuto da Juventude. Ontem à noite e hoje pela manhã, 
eu tive a grata satisfação de receber, aqui no Senado, 
várias lideranças nacionais do movimento estudantil 
e da nossa juventude, que pediram a mim o mesmo 
empenho que eu tive na aprovação da PEC da Juven-
tude, que hoje é uma realidade.

Aqui, no Cafezinho do Senado, tive uma boa con-
versa com Daniel Iliescu, Presidente eleito da UNE, 
com Jonatas Moreth, Vice-Presidente da UNE, a nossa 
União Nacional dos Estudantes, com Raphael Sodré, 
1º Diretor de Políticas Educacionais da UNE, e com 
integrantes da Juventude do PSOL, o Jefferson Lima, 
Secretário Nacional da Juventude do PT, e Juliander 
Xereta, Secretário da Juventude aqui do DF.
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Lembro também o trabalho para construir o Es-
tatuto da Juventude da nobre Deputada Federal gaú-
cha Manuela D’Ávila, que também conversou comigo 
sobre esse tema ainda ontem à noite, aqui no plenário 
do Senado.

Como é de conhecimento de todos, fui nomeado 
pelo Presidente, e meu amigo, da Comissão de Assun-
tos Sociais, CAS, o grande Senador Jayme Campos, 
para ser o Relator do Estatuto da Juventude naquela 
Comissão. Vamos realizar, e lá já aprovamos, um debate 
sobre o tema com a participação da juventude e de to-
dos os setores interessados no Estatuto da Juventude.

O Estatuto da Juventude veio da Câmara dos 
Deputados. Aqui no Senado, ele já foi aprovado na 
Comissão de Constituição e Justiça, com o brilhante 
trabalho do mais jovem membro desta Casa, Senador 
Randolfe Rodrigues.

Sei da minha responsabilidade também nesse 
tema. É claro que atuo muito aqui em defesa dos ido-
sos e dos trabalhadores, mas sei também da minha 
responsabilidade com a juventude. Por isso fiz com eles 
um pacto de solidariedade, no sentido de interagir para 
que o Estatuto seja aprovado o mais rápido possível, 
mas com a melhor redação que possamos construir, 
já que haveremos de fazer algumas alterações em re-
lação ao projeto que veio da Câmara dos Deputados, 
mas de acordo com os relatores do tema.

Sr. Presidente, ainda hoje, pela manhã, por so-
licitação dos líderes, conversei muito com o Senador 
Rodrigo Rollemberg e lhe pedi que avocasse, como 
Presidente da CMA, a Comissão de Meio Ambiente 
e Defesa do Consumidor... Ele, de pronto, concordou 
com o pedido dos líderes da juventude brasileira e vai 
avocar para si a relatoria, na CMA, do Estatuto da Ju-
ventude, PLS nº 98, de 2011.

Quero também dizer, Sr. Presidente, que, na 
Comissão de Direitos Humanos, já acordei com o Se-
nador Randolfe Rodrigues e vou indicá-lo como Rela-
tor naquela Comissão. Alguém poderia perguntar por 
que Randolfe Rodrigues e não outro Senador. Porque 
Randolfe Rodrigues é o mais jovem Senador da Casa 
e já relatou a matéria na CCJ. Achei que, na última 
comissão, que é a comissão de mérito, seria justo que 
ele também relatasse. Mas vamos fazer um trabalho 
conjunto, o Senador Rodrigo Rollemberg, o Senador 
Randolfe Rodrigues e a minha relatoria, na Comissão 
de Assuntos Sociais. 

O Estatuto da Juventude amplia os direitos e con-
sagra o princípio do fortalecimento da nossa juventude 
e, repito, é um sonho de toda a juventude brasileira, 
não só dos estudantes, como alguns tentam carimbar, 
como se o Estatuto da Juventude fosse uma questão 
dos estudantes. É, sim, dos estudantes, mas também 

de toda a juventude brasileira e, repito, vem comple-
mentar a PEC da Juventude.

O Estatuto da Juventude, como diz o próprio mo-
vimento, é uma declaração de direitos e deveres dos 
jovens acrescida de estrutura jurídica mínima que lhes 
permite discutir, formular, executar e avaliar políticas 
públicas para a juventude brasileira. Ou seja, um ins-
trumento jurídico para promover os direitos da nossa 
juventude.

Sr. Presidente, permita-me, por último – agora, 
de forma mais descontraída, mas também importante 
–, falar rapidamente da minha cidade natal, Caxias do 
Sul, lembrando que a Festa da Uva continua a pleno 
vapor. Sucesso absoluto!

Essa festa internacional da região serrana, inicia-
da no dia 16 de fevereiro, vai até o dia 4 de março e é 
a maior festa comunitária do sul do País, Sr. Presiden-
te, com o prestígio e o reconhecimento internacional. 
A cada ano, mais e mais delegações de várias partes 
do mundo participam do evento.

Como todos sabem, sou natural de Caxias. Até 
hoje meus familiares e amigos moram lá e seguida-
mente vou à serra, ao meu torrão tão querido. A última 
vez foi quando da abertura oficial da festa, que contou 
com a participação da Presidenta Dilma. 

Lá, naquele dia, inclusive por ser torcedor do 
Caxias... Nunca neguei isso, numa demonstração de 
que no Rio Grande não existe só Inter e Grêmio, até 
porque, e não num viés de quem está na política, tor-
ço, nos grandes embates em nível nacional, pelo Inter 
e também pelo Grêmio, mas em meu Estado eu sou 
Caxias. Qual o fato novo dessa história? Agora, o Ca-
xias foi campeão da primeira fase. Eliminou, inclusive, 
o Inter e o Grêmio e, por último, agora, o Novo Ham-
burgo. Então, não há como não festejar, da tribuna do 
Senado, um momento como esse para os torcedores 
do Caxias, além de ter recebido, com a Presidenta 
Dilma, uma camiseta do Caxias, com o nome Paim nº 
13, e a Presidenta Dilma recebeu Dilma, também nº 
13. Eu tenho um carinho muito grande porque joguei 
no chamado juvenil do, na época, Flamengo, que hoje 
mudou o nome para Caxias. 

Mas também destaco que o tema deste ano da 
Festa da Uva, o tema uva e vinho, proporcionou o se-
gundo campeonato consecutivo do Carnaval de Porto 
Alegre, com o Estado Maior da Restinga. 

Vejam bem, Caxias está de parabéns: Festa da 
Uva, agora ganha a primeira fase do campeonato esta-
dual. No Carnaval, com o tema uva, vinho, que é a mar-
ca da região da serra e Caxias, fica em primeiro lugar, 
e eu, que sou de Caxias, fiquei como vice-campeão, 
quando, na avenida, foi contada a nossa história,que 
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eu relatei aqui ontem. Então, Caxias recebeu três ou 
quatro prêmios de forma seguida. 

Aproveito, ao concluir, para lembrar que, ontem 
à noite, o meu time do coração, a Sociedade Esporti-
va Recreativa Caxias, sagrando-se campeã, deu um 
grande presente a todos aqueles que amam o esporte. 
Eu sempre digo que esporte é saúde, esporte é vida, 
é o combate, inclusive, às drogas, e para nós, aqui, só 
temos que festejar esse momento tão bonito.

Cumprimento a população de Caxias e região, 
os torcedores do Grená, a direção e, é claro, os joga-
dores e a comissão técnica. Parabéns por mostrar que 
o futebol gaúcho é amplo, total e irrestrito. Houve uma 
época em que fomos, inclusive, campeões nacionais. 
Mas essa é outra história que eu conto depois. Fomos 
campões nacionais já, mas conto outro dia. Só quero 
festejar a vitória da primeira fase do campeonato gaú-
cho pelo Caxias.

Senador Randolfe Rodrigues, eu o citei três ou 
quatro vezes, é bom receber o aparte de V. Exª dentro 
do meu tempo ainda.

O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Que-
rido Senador Paulo Paim, ainda bem que tive a felici-
dade de ainda chegar a tempo do seu pronunciamento. 
Estava acompanhando, em especial quando V. Exª fez 
citação a um importante projeto de lei que tramita aqui 
no Senado, que é o Estatuto da Juventude. Só queria 
ressaltar, destacar o compromisso de V. Exª com essa 
pauta, com essa agenda. Aliás, V. Exª será síntese dos 
extremos. Foi de V. Exª que partiu o projeto, a ideia, a 
concepção do Estatuto do Idoso. 

E agora V. Exª muito bem relatará na Comissão de 
Assuntos Sociais o Estatuto da Juventude. Não poderia 
estar em mãos melhores. Eu queria só acrescentar, se 
V. Exª me permite, que o tema do Estatuto da Juven-
tude é uma conquista geracional. Eu fiz parte de uma 
geração de estudantes que esteve presente nas pri-
meiras grandes mobilizações da juventude brasileira, 
no final dos anos 80, início dos anos 90. Quis o desti-
no também que depois eu fosse nomeado Secretário 
de Juventude do então governador – e hoje Senador 
– João Capiberibe, lá do Amapá, que foi a primeira ex-
periência de política pública para a juventude. Daí ate 
hoje da nossa atuação no movimento estudantil, das 
primeiros reclames de política pública para juventude, 
da primeira experiência de política pública no Amapá, 
daí para hoje já se vão mais de 20 anos. O estatuto é 
síntese de tudo isso, é síntese de uma luta geracional 
para ter um diploma legal que sintetize as conquistas 
da juventude brasileira. E talvez por isso – V. Exª sabe 
muito bem, sindicalista que foi e continua sendo, na 
atuação vibrante aqui – não existe nenhuma conquis-
ta sem luta. Ninguém abre mão assim, ou dá direito. 

Direito é conquistado. Por isso é obvio que logo no 
primeiro relatório na CCJ surgiram oposições a vários 
temas. Tenho certeza – repito – que na Comissão de 
Assuntos Sociais ele estará em boas mãos. 

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – E na Co-
missão de Direitos Humanos, que é a última comissão, 
V. Exª que é o responsável.

O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Eu 
sei e fico honrado pela designação de V. Exª. Tenho 
uma preocupação e tenho certeza que comungaremos 
juntos em torno dessa preocupação, é darmos a ce-
leridade necessária na tramitação da CAS e de todas 
comissões para, ainda este ano – esse estatuto é um 
diploma que tramita no Congresso desde 2004.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Há mais 
de dez anos.

O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Exa-
tamente, há mais de dez anos. Então, o ideal seria que 
ainda este ano nós pudéssemos brindar a juventude 
brasileira com essa conquista, que eu repito, é uma 
luta de pelo menos 20 anos. Por isso que é importante 
ela tramitar pelas comissões que tenha fim temático, 
assuntos sociais, direitos humanos e o quanto antes, 
nós, em conjunto, possamos trazer essa matéria para 
a sua apreciação aqui no plenário. Sei que estará em 
ótimas mãos e teremos um belíssimo relatório formu-
lado por V. Exª na Comissão de Assuntos Sociais. 

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito bem, 
Senador Randolfe Rodrigues. Quero aqui reafirmar o 
compromisso que assumi com V. Exª, na Comissão de 
Direitos Humanos, uma jovem Senadora desta Casa 
vai relatar o projeto que é na comissão que tem cará-
ter terminativo. E, naturalmente, junto com a Deputada 
Manuela, junto com o Rollemberg e com V. Exª, nós 
haveremos de construir uma redação final que atenda 
o interesse do conjunto da juventude brasileira. 

Sr. Presidente, faço questão de destacar ainda, 
voltando a Caxias, por uma questão de justiça, que-
ro dizer que o treinador vitorioso no Rio Grande, na 
primeira fase, que ganhou a taça Piratini, é o técnico 
Paulo Porto, o diretor do Caxias, diretor que preside 
aquela associação, é o Osvaldo Voges. Faço questão 
porque havia passado na corrida aqui, está escrito, e 
alguém me passou um torpedo: “não esquece o nome 
do técnico e do presidente vencedor.” Então, está re-
gistrado. Uma alegria para todos nós. E a turma lá do 
Inter e do Grêmio, pode saber que sou Inter e Grêmio, 
mas em Caxias eu sou Caxias, é minha cidade natal. 
Então, nunca deixei de defender e torcer, no embate 
nacional, para o Inter e para o Grêmio, a não ser quan-
do o Caxias entra. E uma vez ele entrou e foi campeão 
nacional. Estão aí já duvidando, mas eu conto essa 
história outro dia. 
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Um abraço a todos. 
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Agradecendo o Senador Paulo Paim, 
concedo a palavra, como orador inscrito, ao Senador 
Ivo Cassol. 

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) – 
Excelência, enquanto o ilustre Senador Ivo Cassol se 
dirige à tribuna, quero solicitar, pela ordem, a minha 
inscrição pela Liderança do PSOL.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Quero informar a V. Exª que se encon-
tram inscritos, pela Liderança, o Senador Jorge Viana, 
o Senador Benedito de Lira e agora V. Exª. 

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pronun-
cia o seguinte discurso. sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é com alegria que 
mais uma vez ocupo a tribuna desta Casa, antes o Se-
nador Paim, do Rio Grande do Sul, festejava a alegria 
do time de Caxias e eu ao mesmo tempo eu, como 
gremista, sou parceiro porque o bom futebol é que in-
tegra nossos jovens. 

Ao mesmo tempo queria aproveitar essa opor-
tunidade de mandar um abraço para uma pessoa 
especial no Rio Grande do Sul, que ouvindo a minha 
pessoa aqui nesta tribuna, mandou um e-mail em que 
parabeniza a coragem e a determinação em defesa 
da moralidade do Estado de Rondônia e também do 
País. Quero aqui mandar um abraço ao Jocemir Sid-
nei Bergamin, da cidade deTapejara, no Rio Grande 
do Sul. Em nome da Ana Amélia, do Senador Paim, 
o nosso abraço.

Quero também, com imensa alegria, mandar um 
abraço, porque sempre está nos assistindo lá no nos-
so grande Estado de Rondônia, ao Sr. Bartolo, uma 
pessoa especial, que foi secretário de Estado, ajudou 
muito a desenvolver e especialmente a criar o Estado de 
Rondônia, e hoje tem acompanhado o nosso trabalho.

Mas, ao mesmo tempo, Sr. Presidente, eu recebi 
esta semana o Ofício nº 006, de 2012, do Simero, Sin-
dicato dos Médicos do Estado de Rondônia.

“Porto Velho, 15 de fevereiro de 2012
Exmº Sr. Senador da República Federa-

tiva do Brasil, Senador Ivo Cassol,
Sr. Senador, 
Quando imaginamos que a situação da 

saúde pública do nosso estado não podia pio-
rar, estávamos redondamente enganados. O 
governo Confúcio Moura vem desmontando o 
sistema de saúde pública estadual e a situação 
que já era grave há um ano, agora é caótica. 
Estamos praticamente no quarto secretário de 
saúde deste governo em doze meses e parece 
que não há real vontade política para resolver 

o problema. Muito pelo contrário, o governo 
sinaliza em direção ao desmonte da pouca 
estrutura pública que ainda resta e investindo 
na ideia de privatização do SUS, mas sem ne-
nhum planejamento sério. Desmandos, desvios 
e clientelismo proliferam no seio do serviço 
público estadual e o nosso governador per-
manece apático e mais parece um alienígena 
que por azar aterrissou neste mar de lama e 
comporta-se como se não tivesse responsabi-
lidade com os atos dos seus comandados em 
um governo que ele mesmo loteou.”

Essas são palavras do Simero, o Sindicato dos 
Médicos do Estado de Rondônia.

“Muitos profissionais médicos especialis-
tas estão indo embora, enquanto outros estão 
se associando como empresas colocando o 
serviço público em xeque. A maioria dos ser-
vidores está desmotivada e apenas aguarda 
que esta traição, que será a privatização do 
setor de saúde, seja implantada. Foi decretado 
o fim do concurso público em Rondônia. Le-
vantamentos mostram que o próprio IPERON 
ficará ainda mais debilitado pela falta da en-
trada de novos servidores (...) 

Acreditamos que o povo de Rondônia 
acabará por pagar a conta disto no futuro. Pois 
as pessoas que dão sustento político a este 
governo são aqueles mesmos que quase fali-
ram este estado há uma década e que agora 
ressurgem com uma sanha insaciável.

e que agora ressurgem com uma sanha 
insaciável. Só o poder judiciário e o legisla-
tivo podem ser a nossa voz, pois as nossas 
denúncias estão sendo obscurecidas pelo 
poder econômico dos que tem interesse pela 
continuidade desta situação e a perseguição 
é a regra. Precisamos de um canal idôneo 
a nível nacional para que possamos mostrar 
a triste realidade pela qual passamos.

Aguardamos um maior contato (...)”

Dr. Rodrigo Almeida de Souza, médico, Presiden-
te do Simero do Estado de Rondônia. Aqui, a exemplo 
do nosso Senador Mozarildo, é médico também. Ao 
mesmo tempo, nosso Presidente, que ora preside esta 
Casa, também é médico. 

Recordo-me, Sr. Presidente, que, em janeiro de 
2010, levaram JN no AR em nosso Estado e mostraram 
a saúde. É verdade, a saúde estava superlotada, mas 
tinha gestão. Tinha gestão porque tínhamos pessoas 
comprometidas para fazer atendimento às pessoas 
mais necessitadas, a exemplo do Dr. Amado, que foi 
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nosso diretor do Hospital de Base, que tem mais de 
380 leitos. Em oito anos, tinha 5 leitos de UTI, e en-
tregamos com 127 leitos de UTI. Não tinha especiali-
dades como cardiologia. Só cateterismo forami feitos 
mais de mil, sem contar outras cirurgias que fizemos.

Hoje o que a gente assiste é como no hospital 
de Cacoal, que entregamos na nossa administração. 
Ele tem mais de 200 leitos, mas, na semana do car-
naval, tinha 77 leitos ocupados e cirurgias há mais de 
40, 50,60 dias por fazer. 

Infelizmente, essa é a triste situação que vive-
mos no Estado de Rondônia. A todo momento, novas 
denúncias, e o povo de nosso Estado, que acreditou 
em uma nova Rondônia, infelizmente acaba pagando 
esse preço. Criou-se expectativa. Vendeu-se ilusão. 
Entregou-se pesadelo e, infelizmente, entregaram 
uma escuridão. 

Ao mesmo tempo, cabe a nós, Senadores, lu-
tarmos por nosso Estado, e as minhas críticas, es-
pecialmente vai aqui para a população do Estado de 
Rondônia, são construtivas; minhas críticas não são 
contra a gestão do atual Governo. Falei isso. Da mes-
ma maneira, fui contra o meu Estado contrair mais 
um financiamento de R$543 milhões. É triste, porque 
quem paga a conta é o povo. Alguns dizem, mas Se-
nador é só 1,1% de juros. Mas esqueceram de dizer a 
verdade para o povo do meu Estado: é mais correção, 
mais inflação. 

Os países europeus estão falidos, estão que-
brados. Os Estados Unidos estão com dificuldades 
e, a qualquer momento, a crise pode infelizmente, de 
repente, atingir nosso País. E aí a inflação pode corro-
er..., da mesma maneira que corrói a dívida do Banco 
Beron, que é paga pelo povo do Estado de Rondônia. 
Mas, isso não nos diminui; só nos compromete a fa-
zer mais ainda.

Ao mesmo tempo, lembrando da nova Rondônia 
que prometeram, quero aqui trazer uma lembrança de 
2010. Recordo quando publicavam em jornais do nosso 
Estado... Hoje, os jornais – a maioria – estão calados, 
não divulgam as prisões, não divulgam as corrupções. 
Até parece que todo mundo dessa área, alguns estão 
comprometidos. Na verdade, doa onde doer, ela tem 
que vir a público.

Mas, ao mesmo tempo, Sr. Presidente, Srs. Se-
nadores, em 2010, estamparam nos meios de comu-
nicação que havia mais de R$ 680 milhões para a 
BR-364. E o que a gente viu desse dinheiro? Só vimos 
buracos na BR-364.

Só estamos, a cada dia que passa, perdendo ami-
gos. E quando se fala em perder amigos, não estamos 
falando em amigos partidários somente, mas amigos 
do dia a dia, que, independentemente de cor partidá-

ria, são amigos da gente. Perdemos, há poucos dias, 
o ex-vereador da cidade de Cacoal, um fundador da 
cidade de Cacoal, amigo da gente, assessor do Pre-
feito da cidade de Cacoal, Expedito Macedo. Na se-
mana passada, perdemos o Prefeito do Município de 
Alto Alegre, Dirceu Alexandre da Silva e seu motorista, 
que foi enterrado neste final de semana, no domingo.

Mas, não são só essas vítimas, gente! Há muitos 
mais: tantos outros, João, Pedro, Maria, que não fica-
mos sabendo. Muitas vezes não têm ligação direta com 
a gente, mas, são pessoas que ajudaram a construir 
o Estado de Rondônia e estão perdendo suas vidas 
na BR-364.

E aí pergunto: por que até agora ainda não foi 
feita a licitação?

Nós, Senadores, Deputados Federais, a nossa 
bancada, que está unida, integrada, para que o Dnit 
possa fazer essa licitação, não podemos aceitar a mo-
rosidade que estamos vendo no dia a dia.

Nesta semana, no Município de Cacoal, o profes-
sor Ismael Cury, da Unesc, reuniu centenas, milhares 
de acadêmicos, representantes de entidades, na cida-
de de Cacoal, onde, a qualquer momento, a sociedade 
pode interditar a BR-364, como fizeram ontem à noite 
na cidade de Ouro Preto. Os acadêmicos se deslocam 
das cidades de Pimenta Bueno, Espigão d’Oeste, Rolim 
de Moura, Presidente Médici, tanto para Cacoal como 
para Ji-Paraná e Ouro Preto, como também de Jaru 
para Ji-Paraná e Ariquemes para Porto Velho.

São nossos filhos que estão trafegando naque-
las rodovias. Ao mesmo tempo, houve a diminuição de 
buracos, porque onde existiam três buracos, passou 
a ser um só. Então, diminuiu 70%, mas nós precisa-
mos de mais. O Brasil cresce e se desenvolve, e são 
as rodovias que levam progresso e desenvolvimento.

Hoje, debatemos na Comissão de Infraestrutu-
ra, com o general, nosso diretor presidente do Dnit, 
que garantiu estar tomando as providências. O que 
temos no setor público, Sr. Presidente, infelizmente, 
são pessoas que gostam de um bom salário, gostam 
de um bom cargo, mas não têm cunhão para assinar 
e fazer as coisas acontecerem. E aí não é lugar de ca-
bra frouxo, não é lugar de cabra mole. Alguns querem 
o cargo, mas não colocam a máquina para andar, e 
muitas vezes os Senadores, os Deputados Federais 
e o próprio Governo Federal acabam levando a culpa 
da inoperância ou da incompetência e muitas vezes 
da desonestidade de muitos.

Está aí a BR-425, a BR-364 a Guajará-Mirim, 
pela metade. As obras começaram dentro da cidade 
de Nova Mamoré e Guajará-Mirim, colocando em ris-
co aquelas famílias, aquelas pessoas que as utilizam 
todos os dias para ir até a nossa capital.
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Não bastasse isso, a gente tem acompanhado 
também os trechos dos viadutos da nossa capital; os 
viadutos foram começados, são obras inacabadas, e 
o prefeito da capital não tem competência sequer para 
concluir aquelas obras. Ele tem se preocupado muito 
hoje em mexer com fazenda, com gado. Eu vi muitos 
fazendeiros, vi muitos industriais, vi muitos comercian-
tes virarem políticos, mas eu não tinha visto um sindi-
calista virar, do dia para a noite, fazendeiro. Isso está 
acontecendo no meu Estado.

Enquanto isso, os compromissos com o setor 
público estão indo para a vala, e o dinheiro, que era 
para ter sido aplicado para diminuir o caos no centro 
de Porto Velho, na Jorge Teixeira, na saída para o Acre 
do nosso Estado, vizinho do Jorge Viana, Senador, que 
é nosso colega...

Ao mesmo tempo, precisamos urgentemente de 
um anel viário tanto para o Novo Porto, como um anel 
viário para atender e sair na Unir, rumo ao Acre. Ao 
mesmo tempo, temos na BR-364, a travessia e. tam-
bém, dentro da cidade de Ji-Paraná. E o próprio dire-
tor do Dnit falou que está concluindo a licitação nos 
próximos dias para o anel viário, uma ponte em que 
nós, quando fui governador, investimos mais de R$20 
milhões, Sr. Presidente. E é agora que o Governo do 
Estado, quase dois anos depois, está fazendo o aterro 
da ponte do anel viário.

Mas vamos duplicar as avenidas marginais den-
tro do centro de Ji-Paraná. É um trabalho de toda a 
bancada federal de Rondônia, em conjunto com esse 
propósito. Mas, ao mesmo tempo, além de cobrar o 
tapa-buraco urgente, desde Pimenta Bueno até a ci-
dade de Ouro Preto, precisamos usar a restauração, 
precisamos da licitação.

Estão sendo liberados dois lotes: o lote nº 1 e 
o lote nº 2, de Vilhena a Ouro Preto. O restante tem 
pendência por causa da brita. Será que é organismo 
ambiental, será que é Ibama, Ministério do Meio Am-
biente, que vêm atrapalhar a construção, a reconstru-
ção, a recuperação da terceira pista que precisa? É 
inaceitável! É inaceitável! Portanto, nós precisamos...

Tivemos hoje o compromisso do diretor do Dnit, 
do general, da providência urgente quanto à questão 
da licitação e, imediatamente após a licitação, a con-
tratação. O bom disso tudo é que vai ser por consór-
cio, com isso, dando maior celeridade à conclusão 
dessas obras.

Mas eu não poderia deixar de falar aqui, Sr. Pre-
sidente, da BR-429, que interliga a cidade de Presi-
dente Médici até Costa Marques, passando por Alvo-
rada, São Miguel do Guaporé, Seringueira, São Fran-
cisco, e também pela cidade de Costa Marques. Está 
lá o processo de execução das obras a todo o vapor. 

Duas empresas fizeram um serviço porcaria; fizeram 
um serviço ruim, sem qualidade. E essas têm de ser 
punidas, têm de ser responsabilizadas.

Mas, ao mesmo tempo, não é aceitável, não dá 
para admitir, como gestor que sou, mesmo hoje, sen-
do legislador, ver a BR-429, até este momento, sem a 
contratação das pontes, para poder interligar, de uma 
vez por todas, os problemas que existem naquela gran-
de região do Vale do Guaporé.

Portanto, também tivemos o compromisso do 
diretor do Dnit de que imediatamente será colocado 
em licitação, para que essas obras possam atender à 
população e esta não fique mais isolada com pontes 
de madeira, porque hoje, até para você retirar uma ár-
vore, para você fazer uma ponte, para dar assistência 
às famílias que moram em São Miguel, Seringueira, 
São Francisco, o Ibama vai lá multar. Então, não po-
demos concordar com isso.

Ao mesmo tempo, não podemos, de maneira 
alguma, deixar os compromissos que temos com a 
Região Norte, de fazer crescer e atingir a condição 
de desenvolver o Estado, como os demais Estados 
da região brasileira.

Na BR 364, que além de termos perdido prefei-
tos, vice-prefeitos, vereadores e também perdemos 
Deputado Federal.

Tantas rodovias no País foram consideradas ro-
dovias da morte, a exemplo de Santa Catarina, a BR 
101, de Porto Alegre, Florianópolis a Curitiba. Hoje, a 
rodovia da morte é em Rondônia. É por isso que esta-
mos juntos e abraçados nesta causa. Precisamos de 
urgência! Precisamos urgentemente do tapa-buraco, 
e para isso estamos aqui, neste tribuna, conclaman-
do aqueles que têm cargo público que cumpram o 
seu papel e, ao mesmo tempo, para que a população 
tenha mais segurança na utilização das nossas rodo-
vias federais.

Além disso, não basta só esse tapa-buraco. Essa 
reestruturação é fundamental, porque a, qualquer mo-
mento, nós podemos ter uma paralisação; podemos 
ter a qualquer momento uma interdição na BR-364, 
e aí depois não adianta as autoridades ficarem cho-
rando, dizendo que os políticos de Rondônia não têm 
feito nada.

Temos feito, sim! Mas, infelizmente, um Senador 
ou um Deputado Federal, o que ele pode fazer é dis-
cursar, o que ele pode fazer é cobrar; o que nós po-
demos fazer é espernear.

Ao mesmo tempo, nós não podemos admitir que 
um ministério que teve problema de corrupção... Que 
punam aqueles que cometeram irregularidades e que 
punam aqueles que surrupiaram dinheiro público, mas 
que se dê ordem de serviço àquelas obras que estão 
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paradas. Que se dê continuidade, porque nós não po-
demos ser vítimas desse sistema. Tantas obras para-
das neste País!

Quanto tempo esses órgãos demoram para apu-
rar os responsáveis, Sr. Presidente?!

Como se fossem devolver o dinheiro, mas pelo 
menos as obras não podem parar.

Aquelas obras com problemas têm de ser imedia-
tamente... Esta Casa tem condições. São, no máximo, 
60 a 90 dias para apurar quem deu prejuízo e aí, sim, 
o Ministério Público, a Justiça na forma da lei, poder 
responsabilizar os maus gestores.

Mas as obras para atender a comunidade preci-
sam ser concluídas, sob pena de a sociedade como 
um todo ficar no prejuízo.

Nós não podemos concordar com isso.
Fui, no ano passado, um dos membros que ana-

lisaram as obras inacabadas e, em nenhum momen-
to, aceitei que ficassem paralisadas, porque o que 
precisamos é responsabilizar os maus gestores e ao 
mesmo tempo dar oportunidade para se tirarem as 
irregularidades e podermos continuar desenvolvendo 
e crescendo.

Assim foi com o hospital regional de Cacoal. Era 
uma obra que estava há 12 anos parada. Tiramos os 
problemas e colocamos à disposição da população. 
Mas hoje, infelizmente, está o hospital pela metade, 
com pouco mais de 1.170 servidores contratados e, 
quando chega alguém para ser atendido, eles dizem 
que ainda está superlotado o hospital.

Então, vejo com tristeza, mas, ao mesmo tempo, 
com alegria quando tenho desta Casa, dos parceiros, a 
liberdade de usar essa tribuna e reclamar, espernear, 
gritar e dizer que aqui desta tribuna vou continuar de-
fendendo o Brasil, mas vou continuar, acima de tudo, 
defendendo o meu Estado de Rondônia, para que a 
gente possa crescer, desenvolver e lhe dar condições 
de segurança. Mas, além de segurança, precisamos 
que tanto o Executivo estadual como os municipais 
cumpram o seu papel, para que a gente possa diminuir 
a distância, diminuir os apertos e, ao mesmo tempo, 
dar condições para as famílias mais carentes. É a obri-
gação que temos como gestores públicos.

Por isso, agradeço a Deus. Deixo o meu abraço e 
até uma próxima oportunidade, se assim Deus permitir.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Obrigado, Senador Ivo Cassol.

Pela Liderança do Partido dos Trabalhadores, 
Senador Jorge Viana.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pela Lide-
rança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, antes de entrar no tema central do 
meu pronunciamento e como colegas e outras pesso-

as nos telefonam para saber a respeito, quero me re-
ferir à situação por que passam os Municípios de Rio 
Branco, de Brasiléia e outros que foram afetados por 
esta grande cheia, por esse grande desastre natural.

As águas do rio Acre estão nesse momento em 15 
metros, um metro acima do nível de transbordamento 
de cheia. Ela, no pico, alcançou 17m64cm. 

No dia de hoje, tivemos uma reunião muito impor-
tante com o Ministro da Integração Fernando Bezerra 
e também com o Coordenador Nacional de Defesa 
Civil Humberto Viana. Uma reunião de toda bancada 
do Acre em Brasília. E na reunião com o Ministro, a 
bancada, eu, o Senador Aníbal, os demais colegas, o 
coordenador da bancada, Deputado Taumaturgo, recla-
mamos da burocracia que o Brasil ainda experimenta 
para fazer com que recursos liberados possam chegar 
mais rapidamente aos necessitados.

É inacreditável o que não funciona, as barreiras 
que uma decisão política tomada enfrenta. 

O Ministro Fernando Bezerra, é bom que se diga, 
atendendo, inclusive, a uma recomendação da orien-
tação da Ministra Ideli – nós nos reunimos ontem –, 
não só informou a todos nós da bancada que agiliza-
ria a chegada dos recursos tanto ao governador, ao 
Governo do Estado para fazer frente às dificuldades, 
como também ao Prefeito Raimundo Angelim, da Ca-
pital. Ele aumentou os recursos porque o Governador 
Tião Viana elaborou um plano de emergência e fez a 
solicitação de R$12 milhões para a urgência. Desses 
recursos, R$3 milhões estavam tramitando na burocra-
cia do Banco do Brasil. E o Prefeito Raimundo Angelim 
tinha solicitado para Rio Branco R$9 milhões; desses 
recursos, R$1 milhão estava liberado. Quer dizer, depois 
de vinte dias de cheia, o que tínhamos concretamente 
na conta era R$1 milhão, Sr. Presidente.

O Ministro Fernando Bezerra assumiu um com-
promisso e, logo em seguida, nós informamos ao 
Governador Tião Viana – estávamos eu, o Senador 
Anibal, os demais colegas da bancada – e ao Prefeito 
Angelim. O compromisso dele era o de agilizar para 
que, em vez de ficar R$1 milhão, ficarem R$3 milhões 
para a Prefeitura de Rio Branco e R$7 milhões para o 
Governo do Estado. A despesa do Governo hoje e da 
Prefeitura é enorme, é de urgência. Nós temos 100 mil 
pessoas afetadas com a cheia na Capital, fora mais 
40 mil no interior.

Graças a Deus, as águas estão baixando. Ago-
ra, começa um trabalho de reconstrução, que é muito 
difícil. Amanhã de manhã, a Prefeitura de Rio Branco, 
coordenada com o Governo do Estado e com quem 
nos apoia, do ponto de vista federal, vai apresentar um 
programa de limpeza e preparando a volta para casa 
de milhares de famílias em Rio Branco.
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Amanhã, também, nós vamos a Brasiléia. Estare-
mos juntos com a Prefeita Leila para também tratarmos 
daquilo que podemos e devemos fazer para diminuir o 
sofrimento de uma parcela muito grande do Município 
de Brasiléia, que enfrenta essa dificuldade.

Sr. Presidente, colegas Senadores, hoje pela ma-
nhã, atendendo uma solicitação do Senador Dornelles, 
que tanto honra o Senado, e também um requerimento 
de minha autoria, tivemos uma audiência conjunta da 
Comissão de Infraestrutura com a Comissão de Meio 
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Con-
trole, com a presença do Ministro-Chefe da Secretaria 
de Aviação Civil da Presidência da República, Ministro 
Wagner Bittencourt de Oliveira, do presidente da Infra-
ero, Antonio Gustavo Matos do Vale, e do presidente 
da Anac, Marcelo Pacheco dos Guaranys. 

Foi muito proveitosa. Tivemos a presença de 
vários Senadores e discutimos um assunto do maior 
interesse do povo brasileiro e do nosso País, as con-
cessões iniciadas pelo Governo da Presidente Dilma 
nos principais aeroportos do Brasil. Foi um debate que 
permitiu que todos que nos acompanhavam pela TV 
Senado e pela Rádio Senado pudessem ter mais cla-
reza sobre o processo de concessão e não de priva-
tização, como inclusive a oposição tenta apregoar, de 
três aeroportos. Esse programa é parte do Programa 
Nacional de Descentralização, o PND, que foi criado 
por meio do Decreto n º 7.531, de 2011. Dando sequ-
ência, o Governo iniciou um processo de concessão 
que é absolutamente diferente do processo de priva-
tização colocado em prática pelo governo do PSDB. 

Aliás, hoje houve um ato, e eu respeito, de com-
panheiros, Senadores – parece-me que o ato ocorreu 
no Aeroporto de Brasília – que, fincaram, puseram 
uma placa, registrando a privatização do Aeroporto 
de Brasília. 

Eu acho que essa placa expressa mais a intenção. 
Eu falei lá na audiência: Mas, poxa, os companheiros, 
colegas Senadores do Democratas e do PSDB lutam 
tanto por privatização que mesmo quando está se fa-
zendo uma concessão eles querem transformar em 
privatização!

Mas, o nosso Governo vai seguir trabalhando, se-
parando e dando a devida distinção do que é privatiza-
ção para uma concessão. É óbvio que não é papel do 
Estado brasileiro administrar o dia a dia de um terminal 
de passageiro. Um aeroporto é uma função típica do 
setor privado. O papel do Estado brasileiro é, através 
da Secretaria, do Ministério, da Aviação Civil da Presi-
dência da República, da Infraero e da Anac, controlar e 
fiscalizar os serviços prestados nesses terminais, que 
são da maior importância para a vida do País. 

Não é qualquer coisa a concessão desses três 
aeroportos, eles representam 30% do movimento de 
passageiros, 57% do movimento de cargas e 19% das 
aeronaves que voam no País. 

Era esperado arrecadar nessa concessão, Sr. 
Presidente, de 30 anos, nesses três aeroportos, R$5.4 
bilhões. O Governo Federal arrecadou R$24.5 bilhões 
com a concessão de apenas três aeroportos. 

Eu questionei ao Ministro Wagner Bittencourt, 
para dar clareza – e falo aqui pela Rádio Senado e 
pela TV Senado: Esses recursos arrecadados, R$24.5 
bilhões, serão usados para atender às metas da Copa 
do Mundo, dos aeroportos da Copa do Mundo, ou não? 
Ou serão aplicados em quê? Foi objetiva a resposta do 
Ministro: “Não. Os R$24.5 bilhões serão usados”. E aí 
respondeu à minha segunda pergunta: Quando e como 
o Brasil vai priorizar a aviação regional, principalmente 
no Nordeste, no Norte e no Centro-Oeste do Brasil? E 
ele me falava que é uma determinação da Presidente 
Dilma de usar esses recursos na implementação de 
um sonho, que vem desde o Governo do Presidente 
Lula, que é de consolidar a aviação regional no Brasil. 

O Brasil é um País continental, Sr. Presidente. A 
aviação não é um serviço de luxo, não é para rico. A 
aviação é um serviço de primeira necessidade neste 
País. Para quem vive especialmente no Norte, como 
eu, no Nordeste, como muitos colegas, e no Centro-
-Oeste, como V. Exª, sabe o quanto dependemos des-
ses serviços. 

E o Brasil é o melhor mercado que temos hoje 
no mundo. No mundo, Sr. Presidente, nos últimos 10 
anos, a aviação cresceu 40%; no Brasil, nos últimos 
10 anos, o crescimento foi de 100%. Há 10 anos, 30 
milhões de pessoas andavam de avião no Brasil; ago-
ra, são 80 milhões de pessoas andando de avião no 
Brasil por ano. É o mercado mais cobiçado que temos. 

Sinceramente, reconhecendo uma situação ab-
solutamente real, são muito precárias as condições 
dos nossos terminais de passageiros. É delicada a 
estrutura que temos de pista de pouso, e esse serviço 
é muito questionável. 

O usuário perdeu a confiança no serviço da avia-
ção no Brasil, principalmente no serviço de acolhimen-
to nos aeroportos, e o Governo da Presidente Dilma 
inicia um processo de profunda mudança.

Eu queria aqui, Sr. Presidente, concluindo essa 
minha fala, tendo a compreensão de V. Exª, dizer que 
o Brasil agora começou a resgatar uma dívida com 
o cidadão brasileiro. O aumento de passageiros nos 
impõe uma mudança na governança desse serviço 
no Brasil. E o Brasil começou criando a Anac, criando 
um Programa Nacional de Desestatização, criando a 
Secretaria de Aviação Civil, ligada à Presidência da 
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República, e, agora, o Programa de Concessão de 
Aeroportos.

Sr. Presidente, é muito importante que fique cla-
ro para o povo brasileiro – e hoje eu colocava, como 
autor de um dos requerimentos – que nós não pode-
mos fazer investimentos apenas porque vamos sediar 
as Olimpíadas e a Copa do Mundo, que são eventos 
importantes, sim, são históricos, mas nós temos de 
promover as mudanças e as melhorias no serviço de 
transporte aéreo no Brasil, por necessidade do usuá-
rio, do cidadão comum brasileiro, que não pode seguir 
sendo tratado como está sendo hoje.

Como podemos explicar, no melhor mercado de 
aviação civil do mundo, termos as tarifas mais caras 
do mundo? É uma luta embarcar no Brasil, o serviço 
é de baixa qualidade.

Eu acho que todos nós – oposição e situação – 
deveríamos aplaudir o gesto do Governo da Presidente 
Dilma, que é de pôr fim a essa situação. As mudanças 
estão chegando. E eu queria parabenizar o Ministro 
que dirige a Secretaria Especial de Aviação Civil da 
Presidência da República, o presidente da Anac, o 
presidente da Infraero, pela clareza, pela transparên-
cia que deram nas respostas que foram demandadas 
nessa audiência pública de hoje.

São essas as minhas palavras, Sr. Presidente...
O Sr. José Agripino (Bloco/DEM – RN) – Per-

mite-me um aparte, Senador Jorge Viana? Um aparte 
rápido, de contribuição.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Com 
certeza. Ouço com alegria o Senador Agripino, sobre 
quem, inclusive, fiz uma referência lá, pela manhã 
ainda, e respeitando a sua ausência. Mas ouço com 
alegria o aparte de V. Exª.

O Sr. José Agripino (Bloco/DEM – RN) – Sena-
dor Jorge Viana, eu quero cumprimentar V. Exª pelo 
pronunciamento e pelo entendimento que V. Exª tem 
de que o processo de concessão e privatização dos 
aeroportos é um processo correto, apropriado. Eu en-
tendo que ele está sendo imposto agora pela perspec-
tiva da Copa do Mundo. Se o Brasil não fizesse o que 
está fazendo agora, iria passar um vexame internacio-
nal. Então, por conta disso, aquilo que se viu durante 
a campanha da Presidenta Dilma, a demonização do 
processo de privatização, está acontecendo agora. 
Eu sou um oposicionista que dou a mão à palmatória 
e reconheço os acertos. Fui a Natal, pessoalmente, à 
chegada de Sua Excelência a Presidente Dilma, como 
eu disse hoje de manhã na audiência pública com o 
Ministro Wagner, quando ela foi testemunhar a assi-
natura do contrato de concessão do aeroporto de São 
Gonçalo, que foi o primeiro dos aeroportos do Brasil a 
merecerem o processo de concessão e privatização. 

Eu fui lá pessoalmente. Eu esperei Sua Excelência 
no aeroporto, ela posou na pista – que é a única coi-
sa que está feita, ao longo de anos e anos e anos –, 
eu a cumprimentei e, de forma civilizada e respeita a 
hierarquia, situei-me, coloquei-me lá entre os presen-
tes, no rol das autoridades presentes, e ouvi todos os 
pronunciamentos, todos. Para testemunhar com minha 
presença o cumprimento a um acerto de um governo 
que hesitava em fazer a privatização, mas se rendia 
a uma imposição de circunstâncias, que é o processo 
de privatização, tendo em vista que o Brasil não tem 
recurso ou capacidade de gestão para viabilizar os 
aeroportos de que o Brasil vai precisar primeiro para 
servir aos brasileiros e, depois, para receber a Copa 
do Mundo. E, hoje, acho que V. Exª se referiu à ida 
nossa ao aeroporto de Brasília, que vai ser um dos 
aeroportos que vêm, no segundo momento, ao modelo 
de privatização e concessão, nós, de vários partidos 
– Democratas, PSDB, PPS, vários partidos –, fomos 
afixar, simbolicamente, uma placa de inauguração do 
processo de privatização do aeroporto de Brasília. Por 
uma razão simples, Senador Jorge Viana: agora vem a 
segunda leva; aquilo que era demonizado, Presidente, 
Senador Moka, está sendo a regra. Bendita regra! Está 
certo. Se o Governo, durante a campanha eleitoral, fazia 
piquete na porta da Petrobras, da Caixa Econômica, 
dizendo que o candidato contra a Dilma iria privatizar 
a Petrobras, entendia que a privatização era uma de-
monização do processo, entendeu que não, que é uma 
coisa correta, que tem que ser feita. Assim como estive 
em São Gonçalo do Amarante, fui aplaudir lá em São 
Gonçalo, como hoje, de público, fui fazer o registro do 
acerto, de um acerto de postura que é recomendável 
no regime democrático. Agora, eu fui fazer também um 
reparo, e aí fui à comissão. Porque, há quatro anos, 
meu partido gastou dinheiro dos recursos partidários 
para elaborar um plano que foi feito com a colabora-
ção de experts franceses e americanos, para oferecer 
ao governo brasileiro alternativas para o caos aéreo 
daquela época. E oferecemos. Pessoalmente, daquela 
tribuna, fiz o anúncio do plano que estava entregando 
ao Ministério da Defesa, e o plano se resumia rapida-
mente a dividir o Brasil em três grandes regiões: uma 
centrada no Nordeste, outra no Centro-Oeste e outra 
no Sul. São Paulo, que é altamente viável, subsidiaria, 
por exemplo, Guarapuava ou subsidiaria Navegantes 
ou subsidiaria aqueles que não são rentáveis. A mesma 
coisa: Brasília e Rio de Janeiro subsidiariam Montes 
Claros, por exemplo, ou um aeroporto que tenha ne-
cessidade regional de existir, para carregar passageiro, 
mas não tenha viabilidade. E a outra região, Recife e 
Salvador viabilizariam Mossoró, por exemplo, de Cam-
pina Grande, por exemplo, que são importantes, mas 
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não são viáveis. E ouvi a explicação do Ministro Wagner 
de que não foi adotado o modelo que nós preconiza-
mos há alguns anos e que eu continuo a achar que é 
o mais correto porque preferiram – é uma opção que 
respeito – a alternativa de colocar em licitação, obter 
um ágio grande e fazer um caixa para, ao longo do 
tempo, subsidiar a aviação regional. Eu acho que era 
muito mais recomendável o modelo proposto por nós, 
mas eu aceito as explicações do Governo, porque o 
importante, a essência é que o modelo de concessão/
privatização está em curso, é uma mudança de rumo 
do atual Governo que eu aplaudo de público e cum-
primento V. Exª pelo discurso que profere.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Obrigado.
Sr. Presidente, só para concluir.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Esta Presidência já concedeu, até 
pela importância do debate, quatro minutos. E eu vou 
conceder a V. Exª mais dois minutos só para que pos-
sa concluir.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Perfei-
to. Basta um. V. Exª já foi condescendente demais. Só 
queria agradecer ao Senador José Agripino o aparte. 
Inclusive, eu havia feito o mesmo questionamento so-
bre por que não associar a concessão de um aeropor-
to de grande movimento, mais atrativo com outro que 
não seja tão atrativo, de outra região. Mas, de fato, os 
recursos a serem arrecadados agora serão usados na 
aviação regional. Então, é muito importante.

Agora, temos, aí sim – este debate é bom que 
siga –, uma diferença. Nós defendemos que sejam 
concessões, e V. Exª, com a autoridade, com a expe-
riência que tem fala em privatização. Mas este é um 
debate que vamos seguir tendo no Brasil. O mais im-
portante é que o cidadão brasileiro saia ganhando com 
um melhor serviço especialmente na área da aviação, 
que é de primeira necessidade.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – A Presidência quer parabenizá-lo. O 
debate é importante. Isso é fundamental.

Concedo a palavra, como orador inscrito, ao Se-
nador Benedito de Lira.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na tarde de hoje, 
desejo abordar um assunto, um tema que é, na minha 
visão, da maior relevância para este País, o Brasil, 
que vai em movimento acelerado de desenvolvimento. 
Em muitas oportunidades, tem-lhe faltado a estrutura 
necessária para que ele possa, na verdade, continu-
ar nessa caminhada de se desenvolver rapidamente.

Há um setor no País que é fundamental para o 
desenvolvimento nacional, mas, infelizmente, talvez 
por pouco investimento na área, temos tido diversas e 
inúmeras dificuldades. É o setor energético brasileiro. 
Cito como exemplo o meu Estado, onde falta energia 
praticamente toda semana. Determinadas regiões que 
querem se desenvolver não têm tido essa oportunidade 
porque falta a alavanca necessária e fundamental para 
se desenvolverem. E nós não temos tido a prática de 
exercitar a possibilidade de gerar outras alternativas.

Por isso, Sr. Presidente, trago um tema novo, 
que ainda não tem maior visibilidade no Brasil, mas 
que já é importante em outros países desenvolvidos 
do mundo, e eu espero que o Brasil possa, sem dúvi-
da nenhuma, também se incorporar a esse ritmo de 
desenvolvimento.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os entu-
siastas da utilização de energia eólica têm todos os 
motivos para comemorar o ano de 2011, período que 
registrou não apenas um forte crescimento desse setor, 
mas também o fato de o Brasil ter passado a produzir 
a energia eólica mais barata de todo o mundo. A cons-
tatação é significativa e alvissareira para um País que 
precisa manter a economia aquecida, mas que se pre-
ocupa, ao mesmo tempo, com a preservação ambien-
tal e com a sustentabilidade do seu desenvolvimento.

O crescimento da produção de energia eólica 
se faz acompanhar pelo bom desempenho também 
de outras fontes de energia renovável, como os bio-
combustíveis e a energia solar. Entretanto, a energia 
eólica, da qual sou também um dos defensores, foi a 
modalidade que apresentou os melhores resultados, 
gerando justas expectativas de um melhor aproveita-
mento do seu potencial.

Infelizmente, Sr. Presidente, só agora o Brasil 
vem dando à energia eólica e às energias alternativas 
a devida atenção. Os resultados das medidas acerta-
das nesse setor já se fazem sentir. Antes, porém, de 
abordar o acerto dessas medidas e a contribuição que 
a energia eólica pode dar ao nosso desenvolvimento, 
é preciso destacar que a utilização dessa modalidade 
é ainda quase incipiente em nosso País.

A matriz brasileira de geração de energia elétri-
ca é quase toda hidrotérmica, isto é, a energia elétrica 
que consumimos é gerada por usinas hidrelétricas, que 
respondem por 71% da produção, e usinas térmicas, 
movidas a óleo, gás, carvão ou combustível nuclear, 
que garantem 28%.

Esse quadro, entretanto, Sr. Presidente, vem se 
alterando, bastando lembrar que a geração hidrelétri-
ca, há uma década, era ainda maior –– nada menos 
que 82% do total. O aumento da geração de energia 
térmica, desde então, deveu-se a dificuldades de abas-
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tecimento que fogem ao escopo deste pronunciamen-
to, mas que chegaram a provocar o racionamento em 
2001, como todos se lembram.

O Plano Decenal de Expansão de Energia, do Mi-
nistério de Minas e Energia, prevê o aumento progres-
sivo da capacidade instalada de 123.192 megawatts
para 171.138 megawatts em 2020. Hoje, Sr. Presiden-
te, a energia eólica contribui com menos de 1% nessa 
matriz. Proporcionalmente, entretanto, é a modalidade 
mais contemplada, devendo crescer de 1.224 mega-
watts para 11.532 megawatts em 2020. Até o final do 
Plano Decenal, a energia eólica responderá por 6,7% 
da nossa matriz energética – é muito pouco, dado o 
seu potencial, mas é muito significativo se levarmos em 
conta o atual estágio desse tipo de geração elétrica.

Esse descompasso tem raízes históricas, dada a 
tradição brasileira de gerar energia a partir dos recur-
sos hídricos. De fato, nosso País é privilegiado no que 
concerne ao potencial hidrelétrico, com 10% de toda a 
disponibilidade mundial, atrás somente da China, que 
dispõe de 13% do total, e da Rússia, que detém 12%. 
Após o Brasil, vêm o Canadá, com 7%, o Congo e a 
índia, com 5% cada, e os Estados Unidos, com 4%.

O potencial brasileiro de geração hidrelétrica é 
estimado em 260 mil megawatts. Um terço desse total 
é aproveitado, pois temos uma potência instalada de 
81 mil megawatts. Embora a energia hidrelétrica seja 
uma energia limpa e barata, mais de 70% do nosso 
potencial estão localizados nas bacias do Amazonas 
e do Tocantins/Araguaia. Essa longa distância dos 
centros consumidores exige a construção de novas e 
extensas linhas de transmissão, o que, evidentemente, 
contribui para encarecer o fornecimento.

Uma das grandes dificuldades do setor energético, 
Srªs e Srs. Senadores, é a impossibilidade de armaze-
nar a energia produzida. Contudo, se não é possível 
armazenar a energia, pode-se estocar o seu combustí-
vel – óleo, carvão, gás natural, urânio enriquecido e, no 
caso das hidrelétricas, água. A inundação de grandes 
áreas para a construção de reservatórios é também 
um preço a se pagar pela energia hidrelétrica, o que 
tem motivado frequentes críticas de ambientalistas, 
em que pese ser essa uma modalidade limpa, isto é, 
que não gera poluentes.

O armazenamento é um dos pontos críticos na 
geração da energia eólica. A geração eólica não pro-
duz energia firme, de forma constante. Assim, deve-se 
reservar aos parques eólicos uma função complemen-
tar ao sistema hidrotérmico, especialmente porque são 
capazes de produzir com maior intensidade justamente 
no período em que os reservatórios das hidrelétricas 
estão mais baixos.

Tal como a energia hidrelétrica, a eólica é tam-
bém uma energia limpa, que não provoca radiações 
nem libera gases de efeito estufa. Não é de admirar, 
portanto, que essa modalidade de produção de energia 
esteja se expandindo em todo o mundo, ainda que a 
crise econômica tenha provocado momentânea retra-
ção nos Estados Unidos e na Europa.

De acordo com o portal Ambientebrasil, o cresci-
mento mais acelerado desse tipo de energia ocorre na 
Ásia, onde se encontram 40% de todos os parques de 
geração. A maioria das turbinas se localiza na China, 
que quadruplicou o número pelo quarto ano consecu-
tivo. “O governo chinês descobriu que a energia eólica 
é barata, renovável e limpa”, disse o Secretário-Geral 
da Associação Mundial de Energia Elétrica, Sr. Stefan 
Gsanger. “Além de grandes parques eólicos, na Ásia 
também são instalados microparques eólicos, espe-
cialmente em zonas rurais, sem acesso à rede elétri-
ca”, assinala o portal de notícias, acrescentando que 
já existem cerca de 400 mil microssistemas desse tipo.

Na América Latina, esse crescimento tem sido 
mais lento, o que se explica pela facilidade de gerar 
energia barata e limpa a partir dos recursos hídricos, 
abundantes na região. Mesmo assim, cresce a cada 
ano o número de turbinas instaladas no Brasil – onde 
já funcionam 44 delas –, México e Chile.

O setor de energia eólica tornou-se efetivamen-
te competitivo no Brasil nos últimos anos. A Diretora-
-Presidente da Associação Brasileira de Energia Eólica, 
Elbia Melo, declarou recentemente que esse ganho de 
competitividade deveu-se ao aumento da produtividade 
e à diminuição dos custos de geração. Ela destacou o 
preço apurado no último Leilão de Compra e Venda de 
Energia, quando a eólica foi fixada em R$99,58 o mega-
watt/hora – quase o mesmo preço da mais barata, que 
é a hidrelétrica, fixada em R$84,58 o megawatt/hora.

Outros fatores influenciaram também para que 
a geração eólica alcançasse preços tão baixos, a co-
meçar pela crise econômica que afetou os Estados 
Unidos e a Europa. A redução dos mercados acirrou 
a concorrência dos fabricantes de turbinas, e o Brasil 
se beneficiou dessa situação como o único grande 
consumidor, já que a China fabrica suas próprias tur-
binas. Além disso, há que se destacar a atuação do 
Proinfra – Programa Nacional de Incentivo às Fontes 
Alternativas de Energia Elétrica, que possibilitou enor-
me progresso tecnológico, e os incentivos, especial-
mente as condições mais favoráveis de financiamento.

Ora, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Brasil 
é o quinto maior investidor em energias renováveis de 
todo o mundo, tendo investido nesse segmento cerca 
de US$7 bilhões no ano passado. No período, os in-
vestimentos mundiais nessa área alcançaram US$211 
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bilhões, quando em 2004 somavam apenas US$33 bi-
lhões. Esses valores demonstram a preocupação de 
governantes e especialistas do mundo inteiro com a 
geração de energia renovável.

Com uma inversão de US$49 bilhões em 2010, a 
China ultrapassou a Alemanha nos investimentos em 
energia renovável. O Brasil foi o quinto maior investidor, 
atrás dos Estados Unidos e da Itália. “Hoje, o Brasil 
investe duas vezes mais em energias renováveis do 
que todos os 52 países africanos juntos”, destaca o 
site Epienergia, da empresa EPI – Energia Projetos e 
Investimentos Ltda., assinalando também que, entre 
2005 e 2010, a capacidade instalada aumentou 42% 
– uma das mais altas do mundo.

Por sua vez, a ONU destaca que os US$7 bilhões 
investidos pelo Brasil em 2010 englobaram diversos 
setores, incluindo “importantes investimentos em par-
ques eólicos e de energia solar”.

De fato, o Brasil tem feito um esforço notável para 
garantir o seu desenvolvimento com sustentabilidade, 
Sr. Presidente, e um dos caminhos para atingir essa 
meta é o incremento da geração de energia barata e 
limpa. A energia eólica, como vimos, não pode ser ar-
mazenada, mas, como fonte suplementar, é talvez a 
melhor de todas as opções.

Embora o Governo Federal esteja incentivando de 
fato a geração eólica, há estudos do Centro Brasileiro 
de Infraestrutura que denunciam atrasos na instalação 
de alguns parques. Assim, faço um apelo ao Ministério 
de Minas e Energia e aos empresários do setor para 
que se empenhem no cumprimento das metas do Pla-
no Decenal de Expansão da Energia e, se possível, 
até na superação delas. A geração de energia eólica é 
uma importante opção que o Brasil tem para fornecer 
energia elétrica a baixo custo, aumentando a produti-
vidade e a competitividade, com o benefício adicional 
de não se exaurir e não emitir poluentes. 

Não podemos, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, deixar escapar essa oportunidade.

Pois bem, Sr. Presidente, essa ação deverá ser 
desenvolvida com mais eficácia, com mais agressão 
pelo Ministério de Minas e Energia, porque, na verda-
de, a energia que normalmente abastece praticamente 
o Brasil inteiro vem das hidrelétricas. Mas nós vimos 
recentemente as confusões, os problemas que têm 
gerado as hidrelétricas que estão sendo construídas 
na região Norte do nosso País.

Nós temos vento e solo com abundância, espe-
cialmente no Nordeste brasileiro, a região mais pobre 
do País, porque falta investimento nesses setores e 
praticamente nesse segmento. Se houver, por parte 
do Ministério de Minas e Energia, uma política desen-
volvimentista de ação permanente... E aqui faço um 

apelo não apenas ao Ministério de Minas e Energia, 
mas a Sua Excelência, a Senhora Presidenta Dilma 
Rousseff, que é conhecedora profunda dessa matéria. 
Sei perfeitamente que ela vai determinar ao Ministério 
de Minas e Energia que faça investimentos pesados 
nessa área, para que possamos realmente ter energia 
mais barata, especialmente na região rural do meu País, 
para que os perímetros de irrigação possam realmente 
funcionar 24 horas por dia, produzindo alimento, rique-
za, emprego, dignidade e bem-estar para a população 
brasileira, principalmente das regiões mais atrasadas 
do País, ou seja, a Região Norte e a Região Nordeste.

Esse é o apelo, Sr. Presidente, que faço da tri-
buna do Senado Federal às autoridades constituídas 
do meu País.

Está no momento de se fazer esse investimen-
to. Está no nascedouro, está começando, a criança 
está nascendo. É preciso ter tratamento excepcional 
para que ela não morra. E é exatamente isso que está 
acontecendo agora e está chamando a atenção de in-
vestidores. Mas o Governo precisa puxar o carro para 
que aqueles que têm interesse em investir nessa área 
possam se sentir seguros de que os investimentos te-
rão resultado.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Benedito de 

Lira, o Sr. Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Muito bem, Senador Benedito de Lira.

De imediato, passamos a palavra, como Líder, ao 
Senador Randolfe Rodrigues, do PSOL. Em seguida, 
ao Senador Anibal Diniz.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, todos que nos assistem pela 
TV Senado, todos que nos ouvem pela Rádio Senado, 
é com prazer que me dirijo à tribuna hoje para trazer 
aqui a referência de uma personalidade que foi fun-
damental não só para a formação da história do Ama-
pá, mas também, e em especial, para a formação da 
história amazônica.

Quero iniciar este pronunciamento, fazendo meus 
os trechos dos versos de um “ladrão” de marabaixo, 
que é como se denominam os versos no marabaixo 
– o Senador Capiberibe, Governador, conhece muito 
bem, muito conhecido no nosso Amapá.

Leio os versos:
Marabaixo
Aonde tu vais rapaz?
Neste caminho sozinho
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Eu vou fazer minha morada
Lá nos campos do Laguinho
As ruas do Macapá
Estão ficando um primor
Tem hospitais, tem escolas
Pros fíos do trabalhadô
Mas as casas que são feitas
É só prá morar os doutô
Dia primeiro de junho
Eu não respeito o senhor
Eu saio gritando vivas
Ao nosso governador
Me peguei com São José
Padroeiro de Macapá
Pra Janarí e Guaracy
Não saíssem de Macapá

Esses versos do “ladrão” do marabaixo, dessa ma-
nifestação cultural amapaense, manifestação genuína 
– só encontramos o marabaixo na África e no Amapá 
–, têm suas raízes na formação do povo amapaense e 
também sintetizam o sincretismo que formou o Amapá, 
dança negra, Senador Paim, trazida da África, que se 
fundiu com o catolicismo branco português. 

Não à toa, já no século XVIII, para que o mara-
baixo sobrevivesse, estabeleceu-se a necessidade do 
sincretismo.

Os versos do “ladrão” de marabaixo que aqui de-
clamei são dos mais conhecidos do Amapá. Composto 
por Julião Ramos, no final dos anos 40, início dos anos 
50, celebrava um momento, Senador Capiberibe – V. 
Exª que conhece tão bem e que constrói e faz parte 
dessa história –, importante para a formação da “ama-
palidade”. Celebra o momento do estabelecimento de 
uma estrutura estatal no Amapá, com a chegada lá 
do Capitão Janarí Nunes. Naquele momento, houve 
a instalação das estruturas do Estado amapaense.

Eu trago aqui esse verso e faço referência a Ja-
nary, porque, se Janary fosse vivo, no próximo dia 1º 
de junho de 2012, ele completaria 100 anos de vida. É 
importante fazer essa referência a Janary Nunes pela 
sua importância não somente para o Amapá, mas a 
importância que ele teve para o Brasil. Vou destacar 
aqui porque ele teve essa importância para o Brasil 
quando acentuar alguns detalhes de sua história que 
tem interface direta com a história nacional.

O capitão Janary Nunes, fundador e primeiro 
Governador do Amapá, foi também presidente da Pe-
trobras, o terceiro presidente. Não é à toa os versos do 
marabaixo que dizem: “Dia 1º de junho, eu não respeito 
o senhor, eu saio gritando viva ao nosso governador.” 
Isso é o retrato de uma manifestação da época e de 
uma aliança construída na época, necessária para a 

construção e o estabelecimento da estrutura estatal 
na capital amapaense, em Macapá.

Janary governou o Amapá numa época em que 
não havia televisão, em que não existia o chamado ma-
rketing, que hoje conhecemos. Mas ele, mesmo sendo 
militar, teve a perspectiva de governar no contato direto 
com o povo. É conhecida no Amapá a história de Janary 
em que, certa vez, estava na residência oficial e saiu. 
A sua esposa, no retorno dele, perguntou porque ele 
tinha saído tão tarde, e ele informa que Julião Ramos, 
claro amigo dele, estava acometido de uma doença e 
ele tinha ido lá prestar-lhe os primeiros socorros. Essa 
era uma característica que distinguia, primeiramente, 
esse amapaense, esse amazônida.

Sem nenhum exagero, posso afirmar que Janary 
representa para o Amapá uma figura tão importante 
quanto Juscelino foi naquele período dos anos 1950.

Para que se tenha a justa medida da importância 
dessa personalidade para o Amapá, é preciso conhe-
cer um pouco da história da nossa região.

O Amapá começou a sua ocupação branco-por-
tuguesa, de fato, no século XVIII. Em outro momento, 
já destaquei aqui os aspectos da história que formou a 
miscigenação dessa região do extremo norte do Brasil.

No final do século XIX, houve uma controvérsia 
– boa parte do território do Amapá foi resultado de 
uma controvérsia diplomática – envolvendo o Governo 
brasileiro e o Governo da França. Essa controvérsia 
só foi resolvida com derramamento de sangue, com 
massacre ocorrido na Vila do Espírito Santo do Ama-
pá, em 15 de maio de 1895.

No dia 1º de dezembro de 1900, com a Confe-
rência do Laudo Arbitral de Berna, na Suíça, é definido 
que as regiões entre o rio Araguari e o rio Oiapoque, 
então denominado de rio Vicentinha Inês Pinzon, eram 
de fato território brasileiro. Mesmo a partir dessa defi-
nição, o abandono da região continuou abandonada, 
tal qual ocorreu durante todo o século XIX.

O Amapá é marcado por um completo vazio de 
ocupação demográfica e pela completa ausência do 
Estado brasileiro, desde a própria definição de suas 
fronteiras como brasileiras. E, vejam, a definição da 
fronteira como brasileira não foi o resultado apenas da 
tão boa atuação do Barão do Rio Branco, o Sr José 
Maria da Silva Paranhos, no Laudo Arbitral de Berna, 
mas foi também, em especial, resultado do sangue 
empenhado de brasileiros que quiseram declarar que 
aquele território não poderia e não deveria ser francês, 
e brasileiro era. Mas, mesmo assim, o Estado brasi-
leiro abandonou aquela região. O abandono era tanto 
que, mesmo incorporada ao Estado do Amapá, docu-
mentos de metade da década de 20, já do século XX, 
davam conta das reclamações para que aquela região 

MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL134



04568 Sexta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012

do País fosse emancipada e separada do Estado do 
Pará. Nos anos 20, aliás, aquela região era mais co-
nhecida pela sua Colônia Penal Agrícola de Degredo, 
a Vila de Clevelândia do Norte – aliás, a Colônia Penal 
Agrícola de Clevelândia do Norte –, que era tão temida 
que os versos de um preso político da época definiam 
as dificuldades e o que representava a pena de ser 
degradado para a Colônia de Clevelândia do Norte.

Dizem os versos da época:
Adeus Rio Oiapoque, 
sepulcro dos infelizes,
a ouvir minhas preces
até as pedras se maldizem.
Já não vejo minha mãe,
pois me falta a liberdade,
quanto é triste
ter saudade!

E é essa Clevelândia do Norte que também tem 
o primeiro contato com Janary Nunes.

Janary é desterrado para Clevelândia do Norte no 
final dos anos 20, início dos anos 30. Vejam, senhores, 
é desterrado para Clevelândia do Norte por, segundo 
o Comando do Exército, ter cometido o crime de ser 
subversivo. É porque o então Tenente Janary Nunes era 
um tenente benquisto no conjunto da tropa, por essa 
condição já despertava o ciúme dos seus superiores. 
Mas, ao contrário de execrar a região que lhe serviu de 
degredo, Janary se apaixonou pela região, apaixonou-
-se pelo Amapá, apaixonou-se pela Amazônia. 

O destino quis o contato de Janary, no final dos 
anos 30, com o então Presidente Getúlio Vargas. O 
contato do então tenente, bom atirador e reconhecido 
por seus oficiais subalternos nas Forças Armadas, des-
pertou a admiração do então Presidente Getúlio Vargas. 

Nos idos de 1943, o já Capitão Janary Nunes é 
chamado, é convocado pelo então Presidente Getúlio 
Vargas para ir até o gabinete presidencial. No despa-
cho com o Presidente da República, o Presidente o 
comunica do Decreto-Lei nº 5.814, de 13 de setembro 
de 1943, que criava o Território Federal do Guaporé, 
o Território Federal do Iguaçu, o Território Federal do 
Rio Branco, e, enfim, o Território Federal do Amapá. 
Não com surpresa, Janary recebe essa informação e, 
apesar da hesitação, convence-se, na primeira procla-
mação do Presidente Vargas, dizendo: “Isso não é um 
convite, isso é uma ordem. O senhor não esqueça que 
eu sou o Comandante em Chefe das Forças Armadas”. 

Então, o Capitão Janary Nunes se transfere, em 
1943, com sua esposa, Dona Iracema Carvão Nunes, 
e com sua família para o então Território Federal do 
Amapá.

Um detalhe importante a destacar. O Decreto 
5.814 define como capital do Território Federal do 
Amapá a Vila do Espírito Santo do Amapá. E de fato 
a cidade de Espírito Santo do Amapá ou então co-
nhecida como cidade de Monte Negro era o principal 
centro urbano da região. Esse centro urbano tinha sido 
inclusive o espaço do estabelecimento, em outro mo-
mento, de uma base aérea norte-americana de apoio 
aos aliados na Segunda Guerra Mundial. 

A cidade de Amapá, a cidade de Montenegro, 
era o principal centro urbano. Então, de onde resulta 
a definição de Macapá como capital do território fede-
ral do Amapá?

A primeira excursão de Janary é exatamente, 
como militar que era, para averiguar o solo que iria 
governar. Embora Macapá fosse uma urbe menor, me-
nos povoada e menos urbanizada do que a cidade de 
Amapá, a urbe de Macapá tinha as melhores condições 
geográficas. Os portugueses já tinham percebido isso 
no século XVIII, construindo lá a maior fortificação co-
lonial portuguesa de toda a história do império colonial 
português no Planeta.

A vila de Macapá estava na foz do rio Amazonas, 
e, portanto, era melhor localizada para lá estabelecer a 
capital. Janary faz exposição de motivos, e em janeiro 
de 1944, já há a transferência da capital para Macapá 
e, no mesmo mês de janeiro de 1944, Janary se trans-
fere em definitivo para o Amapá e estabelece a partir 
dali a estrutura do governo territorial.

Macapá, nesse momento, era uma cidade de não 
mais de 2.800 almas. Janary é o mais jovem governa-
dor até hoje da história do Amapá. Assume o governo 
do território federal com 31 anos. Janary é também o 
governador que mais tempo governou o Amapá. Go-
verna o Amapá de 1944 até 1956. 

Ao chegar em Macapá, a população, como eu já 
disse, não era superior a 2.800 almas. Ao sair de Ma-
capá, a população da capital tinha literalmente multipli-
cado. A população da capital já era de mais de 25 mil 
habitantes em 1956. Janary transfere a capital, estatiza 
a pecuária, constrói cinco fazendas modelos agríco-
las pelo Estado, incentivando a prática da pecuária no 
Amapá. Estabelece os primeiros centros hortifrutigran-
jeiros, abre ruas, urbaniza a capital, constrói escolas, 
ginásio masculino, Ginásio Amapaense, Escola Técnica 
de Comércio, ginásio feminino, Grupo Escolar Barão 
do Rio Branco, constrói o primeiro aeroporto, estabe-
lece as bases para a constituição da Companhia de 
Eletricidade do Amapá, estabelece as bases e inicia, 
com os royalties do manganês, a construção da Usina 
Hidrelétrica do Paredão. Além disso, descobre man-
ganês no Amapá, e pela descoberta do manganês, é 
injustiçado e responde com discurso firme às injustiças 
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que são cometidas, mas também com um pouco de 
ironia com o desconhecimento que tinha a imprensa 
do centro-sul do Brasil com o conjunto da Amazônia. 

Janary, já naquela época, reclamava de como o 
Brasil era de costas para o Brasil, como o Brasil não 
conhecia o Brasil, como o Brasil conhecia tão pouco, 
Senador Mozarildo, a Amazônia, e como a imprensa 
brasileira do centro-sul não conhecia a Amazônia. 

Veja, nas críticas que faziam a Janary, nas críti-
cas que os jornais faziam a Janary, o desconhecimento 
era tão grande, que certa vez um trecho de um jornal 
de circulação nacional repetia o seguinte sobre a des-
coberta que existia na Amazônia: “[...] o óleo negro já 
pressentido na região, o que não é para admirar-se, 
dada a vizinhança com a Venezuela, considerado, 
depois do Cáucaso, um dos maiores reservatórios 
de petróleo do mundo”. A imprensa criticava Janary 
falando da descoberta de petróleo. O que tinha sido 
descoberto no Amapá era manganês! Janary respon-
dia com ironia: “Não seria de admirar que o geógrafo 
autor do artigo viesse amanhã dizer que nós fazemos 
vizinhança com a Rússia”.

Esse discurso de Janary está presente neste 
documento que trago nas mãos, que é uma relíquia, 
a mim presenteado... Perdão, a mim emprestado por 
um dos filhos de Janary, Sr. Guairacá Nunes. É uma 
relíquia dos anos 40, dos anos 50.

Nesse discurso que acabo de citar, Janary faz a 
resposta às críticas que recebiam e dizia que essas 
críticas, na prática, demonstravam o desconhecimen-
to e a ignorância que o centro-sul do Brasil tinha do 
Amapá. Mas nesse discurso ele também fala o que 
significava naquele momento a descoberta da jazida 
de manganês e fala também, com a inspiração e com 
a perspectiva de horizonte que tinha, o que deveria 
representar a descoberta das jazidas de manganês 
no Amapá. Em um dos trechos do discurso, diz Janary: 

Com o contrato feito pelo governo, estão 
firmadas as bases da siderurgia da Amazônia. 
A entrega por um preço baixíssimo ao governo 
para fornecimento da companhia nacional que 
quiser explorá-lo do minério pobre redutível a 
carvão de madeira e as facilidades de trans-
porte criadas pela estrada de ferro permitirão 
a produção de gusa nobre que será exportada 
para o interior ou para o estrangeiro e também 
consentirá a industrialização das utilidades 
primárias de ferro.

Veja, Senador Mozarildo, Janary já falava ali que 
não bastava ter descoberto as jazidas de manganês, 
que não bastava já a construção de uma vila em Serra 
do Navio, uma outra vila na, então, Vila de Santana. 

Além daquilo, que o beneficiamento do próprio manga-
nês descoberto no Amapá – uma das maiores jazidas 
do Planeta, a jazida descoberta no Amapá – deveria 
ser lá mesmo no Amapá. O próprio Janary já defendia 
então, naquele momento, a necessidade da industria-
lização do manganês no próprio Amapá.

Mais adiante, ele faz uma firme crítica ao capi-
talismo, mas falando também de como deveriam ser 
aproveitadas, pelos brasileiros, as possibilidades que 
o capitalismo então proporcionava. Diz Janary: 

O capitalismo internacional é um polvo 
tremendo contra o qual devemos estar preca-
vidos. Mas onde vivemos nós? Na lua ou no 
mesmo planeta em que ele fomenta guerras, 
destrói reputação comercial e a riqueza? Qual 
o deputado ou economista ou geógrafo que po-
derá tapar o sol com uma peneira, afirmando 
que não precisamos de seu concurso ou da 
sua complacência para nossa organização?

Apesar da crítica, falava que as possibilidades 
do capitalismo industrial deveriam ser aproveitadas, 
em especial na Amazônia.

Senador Mozarildo Cavalcanti, é com honra e 
satisfação que ouço V. Exª.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Sena-
dor Randolfe, quero cumprimentá-lo pelo bonito pro-
nunciamento, diria quase que uma aula de História e 
Geografia para o Brasil. V. Exª diz que o Governador 
Janary nos dizia, àquela época, que o Brasil vivia de 
costas para o Brasil. Eu diria que essa afirmação está 
muito atual ainda.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Atualíssima, atualíssima, simplesmente.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Por-
que é admirável quando conversamos com pessoas 
importantes, de diversos setores da sociedade, que 
nunca foram a nenhum Estado da região Norte, que 
não conhecem a Amazônia. Enquanto reclamam que 
há cobiça internacional sobre a Amazônia, o brasileiro 
não cobiça, sequer no bom sentido, a Amazônia, em 
termos de conhecê-la. Nunca foram ao seu Estado do 
Amapá. Nunca foram ao meu Estado de Roraima, nem 
ao Estado do Acre, nem ao Estado de Rondônia. E, 
às vezes, nem aos grandes Estados, como o Pará e 
o Amazonas. Mas, na verdade, esse depoimento que 
V. Exª faz, um relato histórico muito bonito, mostra o 
acerto que teve Getúlio Vargas, na década de 40 – 
exatamente em 43.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Na criação dos territórios federais.
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O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Ao 
criar os territórios federais, na época, de Guaporé, Rio 
Branco e Amapá.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– E, ao sul, o território federal do Iguaçu ...

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Pon-
ta Porã e Iguaçu, que, depois na Constituinte de 46, 
foram reincorporados.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Perfeitamente.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Mas, 
imagine como seria o seu Amapá, o meu Roraima, 
o atual Rondônia, se não tivesse havido esse gesto. 
Portanto, quero cumprimentar V. Exª pela abordagem 
que faz e dizer que inclusive é muito bom, ano passa-
do, V. Exª ter sido autor do requerimento de homena-
gem à criação dos Estados, que coincide com a data 
da promulgação da Constituição – tive a honra de ser 
constituinte. Que repitamos este ano, não tanto para 
que os nossos conterrâneos ouçam, mas para que o 
Brasil ouça como é importante ter o Amapá, Roraima, 
Rondônia, Acre neste Brasil.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) – 
Perfeitamente, Senador Mozarildo, incorporo no todo o 
aparte feito por V. Exª, destacando: nós somos irmãos, 
a formação amapaense, de Roraima e de Rondônia 
é contemporânea. Nós somos irmãos amazônidas e 
irmãos também porque temos muita coincidência na 
nossa formação histórica.

É isso que me faz trazer aqui a lembrança de 
Janary. Quero aqui destacar: não é somente uma lem-
brança para o Amapá e para a Amazônia. Janary saiu 
do Governo do então território federal do Amapá para 
ser, como já disse, o terceiro Presidente da Petrobras. 
Quero trazer aqui alguns números que impressionam. 
A produção de petróleo, quando Janary assumiu a 
Petrobras, era de 6.800 barris por dia. Quando Janary 
saiu da direção da Petrobras, a produção do petróleo 
aumentou para 86 mil barris por dia. A receita bruta da 
Petrobras, em cruzeiros antigos, era, em 1955, quando 
Janary assumiu, 6,3 bilhões de cruzeiros e saltou para 
27 bilhões de cruzeiros em 1958. Os lucros líquidos se 
elevaram de 107 milhões de cruzeiros, em 1955, para 
1,8 bilhões de cruzeiros, em 1956; 3,8 bilhões de cru-
zeiros em 1957; e 5,3 bilhões de cruzeiros em 1958.

Da direção da Petrobras, Janary foi Deputado Fe-
deral. Juscelino, em revelações posteriores, chegava 
a dizer que a figura de Janary com certeza poderia, 
dentro em pouco, destacar-se no cenário nacional. Aí 
está! Quem sabe se nas eleições de 1965 para Presi-
dente da República ou nas posteriores não teríamos 
o concurso da participação de Janary Nunes. Isso fica 

impossível saber, porque o golpe de Estado de 1964 
cortou a sequencia da vida democrática em nosso País.

Para concluir, querido Presidente Paulo Paim, 
queria destacar mais um pronunciamento feito aqui, 
no dia 23 de julho de 1953, pelo então Governador do 
território federal Janary Gentil Nunes, quando voltava 
de uma visita ao Presidente Getúlio Vargas.

Quero destacar este pronunciamento e concluir 
com ele, para vermos o quanto ele é atual:

Volto ao Amapá decidido a prosseguir 
no mesmo programa de trabalho que traça-
mos para a recuperação dessa gleba. Desejo 
lembrar que os maiores inimigos de um go-
verno são a rotina burocrática que retarda o 
andamento dos processos e deixa para fazer 
amanhã o que pode ser feito hoje; a formação 
de grupos dominantes, que colocam os seus 
interesses contra os anseios da coletividade; 
o conformismo diante das dificuldades e o re-
tardamento pela solução dos problemas que 
angustiam o povo; o afilhadismo e o favoritismo.

Os problemas da Administração Pública, segun-
do Janary, são: a rotina burocrática, que retarda o seu 
funcionamento; são os interesses de grupos particu-
lares, que se contrapõem aos interesses da maioria, 
que deveria ser dominante; o afilhadismo, ou seja, o 
apadrinhamento, ou seja, o fisiologismo, ou seja, a cor-
rupção. O favoritismo e o afilhadismo são sinônimos 
desses males da vida nacional, denunciados por Janary 
em 1953, lamentavelmente, tão atuais ainda em 2012.

Por isso, Sr. Presidente, faço este pronunciamen-
to, que é um dos primeiros que farei desta tribuna, ci-
tando a lembrança de Janary Gentil Nunes. Tenho a 
honra de ter a presença, na galeria de honra, hoje, do 
seu filho, homônimo de Janary, Janary Nunes Filho. E 
faço este primeiro pronunciamento de uma série que 
pretendo fazer da tribuna do Senado, porque com o 
nosso mandato, em pareceria com o Governo do Ama-
pá e com outras instituições, pretendemos trazer a 
lembrança de Janary Nunes para a reflexão de todos 
os brasileiros neste ano.

Estamos em entendimento já com a Petrobras, 
com os Correios, para realizarmos um conjunto de 
programações e de eventos de celebração deste cen-
tenário de Janary Nunes, pela importância que ele teve 
para o Amapá, pela importância que ele teve para a 
Amazônia, pela importância que ele tem, como homem 
público atual, para o Brasil.

Essas programações, iniciaremos no final agora 
do mês de março, onde aqui, na Biblioteca do Sena-
do, faremos o relançamento de uma obra de Janary 
Nunes de 1962: Confiança no Amapá, uma obra de 
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que Janary é o organizador e que tem artigos de vá-
rios intelectuais brasileiros daquela década e, entre 
eles, artigo do então Presidente Juscelino Kubitschek.

Essa é uma homenagem não somente a Janary, 
é uma homenagem não somente ao Amapá, é uma 
homenagem aos brasileiros pioneiros que ocuparam 
aquela terra, que forjaram a civilização, que construíram 
um povo, que declararam amor para a Amazônia, que 
disseram com toda ênfase que aquela região é Brasil.

Obrigado, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim – Bloco/PT – 

RS) – Meus cumprimentos Senador Randolfe Rodrigues 
pelo seu pronunciamento, pelo conjunto, e termina com 
essa bela homenagem a Janari Nunes pelo centenário.

Parabéns a V. Exª!
De imediato passamos a palavra, como orador 

inscrito, ao nobre Senador Aníbal Diniz.
Na sequência ao Senador Armando Monteiro.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srs. 
Senadores, Srªs Senadoras, telespectadores da TV e 
ouvintes da Rádio Senado, primeiro lugar quero dizer 
da minha alegria de ter participado há pouco de um 
ato, aqui na Presidência do Senado, em que estiveram 
presentes alguns dos líderes partidários e de blocos.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim – Bloco/PT – 
RS) – Eu ia lá agora. 

Então, já terminou?
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Terminou.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim – Bloco/PT – 

RS) – Então, vou ficar por aqui mesmo.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Rece-

bemos a visita do Ministro Paulo Bernardo, das Co-
municações, que veio justamente assinar o ato para 
a implantação da TV Digital do Senado em todos os 
Estados brasileiros.

Certamente que esse é um passo muito impor-
tante, porque a TV brasileira passa por um processo de 
transformação, e nos próximos anos todas as emisso-
ras terão de fazer a conversão para a tecnologia digital. 
Alguns passos já estão sendo dados neste sentido.

A TV Senado é um exemplo de transparência, 
porque querendo ou não, de todas as instituições que 
trabalham com a opinião pública, o Senado está à frente.

As nossas sessões são transmitidas ao vivo, as 
comissões são transmitidas também, e as que não 
são transmitidas ao vivo são gravadas e depois são 
transmitidas, de tal maneira que nós possibilitamos 
uma participação direta da sociedade, acompanhan-
do passo a passo tudo o que acontece no Senado 
Federal e também tendo a oportunidade de emitir as 
suas opiniões a respeito de tudo que acontece. Isso 
é transparência. 

O nosso Portal da Transparência também é algo 
muito elogiável, porque tudo que acontece na vida 
parlamentar de cada um dos Senadores está sempre 
ali exposto, as pessoas podem verificar em que é in-
vestido a nossa ajuda de custo, qual é a destinação 
apropriada, adequada, quais são as prioridades que 
cada um dos Senadores dá para a sua ajuda de custo. 
De tal maneira que o nosso Portal da Transparência é 
um portal exemplar. 

Então, nesse sentido me sinto feliz por fazer par-
te dessa Legislatura e por estar, juntamente com os 
demais Senadores, tomando parte desse momento 
revolucionário de tecnologia de televisão no Brasil, a 
tecnologia digital, que tende a se expandir cada vez 
mais nos próximos anos. 

Eu estou muito esperançoso de que tanto as em-
presas particulares quanto as empresas públicas dos 
Estados venham a aderir o quanto antes a essa tec-
nologia, porque vai baratear e permitir a multiplicidade 
de conteúdo, uma vez que os canais terão muitas ou-
tras opções que a tecnologia analógica não possibilita.

Ouço com atenção o Senador Mozarildo Caval-
canti.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Sena-
dor Aníbal, quero aproveitar essa parte do pronuncia-
mento de V. Exª, que, com muita lucidez e propriedade, 
coloca a importância da comunicação do Senado de 
um modo geral, mas especialmente da TV Senado, 
da Rádio Senado, como V. Exª falou. Realmente, o 
Poder Legislativo no Brasil dá um exemplo do que é 
uma comunicação democrática, porque assim como, 
por exemplo, V. Exª e eu que somos da base de aliada 
do Governo falamos e podemos apoiar esta ou aquela 
medida, um Senador de Oposição tem o mesmo es-
paço para criticar, para combater. O mesmo aconte-
ce nas comissões. Há uma total liberdade efetiva de 
imprensa. Coisa que, por uma razão ou outra, os ou-
tros canais privados não têm, porque não tem espaço 
de tempo ou porque os patrocinadores têm esse ou 
aquele interesse. Então, eu que tive a experiência, Se-
nador Aníbal, de ser Deputado à época em que não 
havia TV; quando só tínhamos a oportunidade de nos 
divulgarmos por meio da Voz do Brasil, já ficávamos 
felizes quando um eleitor nosso dizia “ouvi você tal dia 
na Voz do Brasil”. Hoje, o eleitor lá no interior do meu 
Estado, Rondônia; lá em uma vicinal chega e diz para 
mim: “Vi o senhor na TV Senado falando assim e as-
sim. Eu gostaria que o senhor abordasse tal assunto 
da próxima vez”. Então, é um grande serviço à demo-
cracia que a TV Senado e que a TV Câmara prestam 
ao Brasil. Parabéns pelo registro que V. Exª faz, pela 
solenidade que houve hoje aqui. Espero, inclusive, que 
no meu Estado de Roraima, já que a parceria da TV 
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Senado é feita com as TVs das Assembléias, que a 
Assembléia do meu Estado instale urgentemente – já 
foi autorizado pelo Senado a TV Senado no meu Es-
tado, como já existe no Estado de V. Exª. Parabéns, 
portanto, pela sua abordagem. 

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Obriga-
do, Senador Mozarildo, pela sua contribuição, oportuna 
contribuição, porque isso que V. Exª diz no seu aparte 
é o retrato fiel da realidade. Eu, o Senador Jorge Viana 
e o Senador Petecão, que representamos o Estado do 
Acre, andamos por Municípios isolados, como Santa 
Rosa do Purus, Porto Walter e Thaumaturgo, Municípios 
que estão no ponto mais distante e de maior dificuldade 
para se atingir pelos rios, durante o inverno, ou, então, 
apenas por meio do transporte aéreo. E acontece de 
irmos visitar esses Municípios e sempre encontrar-
mos um ou outro cidadão que nos aborda para dizer 
que ouviu, acompanhou determinado conteúdo aqui 
no Senado, alguém que traz uma opinião a respeito, 
tem algo a dizer sobre o trabalho que estamos fazen-
do aqui no Senado Federal, de tal maneira que essa 
atitude do Senado Federal de tornar transparentes as 
ações que acontecem aqui é algo muito, muito salutar 
para a democracia brasileira. E eu sou signatário des-
sa ideia de que, quanto mais transparência, melhor, 
porque, na medida em que as coisas acontecem à luz 
do dia e ao conhecimento de todos, cada um procura 
orientar as suas ações de tal maneira que elas sejam 
ações defensáveis em qualquer circunstância, porque 
tudo o que nós fazemos aqui no Senado está ao al-
cance de todos.

Senador Paim, Presidente desta sessão, quero 
voltar a comentar, na outra parte deste meu pronun-
ciamento, sobre o esforço que a Bancada federal do 
Acre fez, ao longo desta semana. E quero fazer tam-
bém aqui um reconhecimento. É fundamental sabermos 
que temos divergências políticas em todos os Estados, 
mas, quando nos deparamos com uma situação da 
gravidade da alagação que estamos enfrentando lá 
no Acre... Graças a Deus, as águas já estão baixando, 
mas ainda permanece o problema, porque esse pe-
ríodo da vazante é extremamente complicado. Quero 
fazer um reconhecimento de que a Bancada federal 
do Acre esteve unida com absoluta responsabilidade, 
com absoluto espírito público e republicano no sentido 
de buscar a ajuda necessária para o Governador Tião 
Viana, para o Prefeito da Capital, Raimundo Angelim, 
e para os prefeitos das oito cidades atingidas pela ala-
gação: a Prefeita Eliane, lá de Assis Brasil; a Prefeita 
Leila Galvão, de Brasileia; o Prefeito Ubiracy, de Xapuri; 
o Prefeito Nilson Areal, de Sena Madureira; o Prefeito 
Chico Mendes, de Manuel Urbano; e o Prefeito Manoel 
Brasil de Santa Rosa. Todos eles estão passando por 

dificuldades neste momento e nós juntamos a Bancada 
federal do Acre, os oito deputados federais e os três 
senadores, no sentido de defender ajuda substancial 
para que o Acre supere esse momento de dificuldade. 

Hoje a noite eu decolo para o Rio Branco, amanhã 
estarei viajando para Brasiléia e Xapuri com o Gover-
nador Tião, justamente para participar desse momento 
de reinício das ações de normalização, digamos assim, 
das cidades atingidas. 

Em Rio Branco, o Prefeito Raimundo o prefeito 
Raimundo Angelim vai iniciar uma grande ação de lim-
peza da cidade e de recuperação das áreas atingidas e 
onde as águas já baixaram, porque do nível que atingiu 
de 17 metros e 64 centímetros, nós tivemos agora na 
última medição 15,02 centímetros. Ou seja, tivemos 
uma redução de 2,62 metros, mas ainda estamos 1,2 
centímetros acima da nossa quota de emergência. Nós 
estamos a 1,2 centímetros, mesmo assim ainda con-
tinuamos com muitas áreas alagadas e esse esforço 
tem que ser um esforço permanente até que tenhamos 
a situação completamente normalizada. 

Então, quero destacar nesse momento que o 
trabalho realizado de forma coordenada e unificada 
pela Bancada fedral do Acre em favor da liberação de 
recursos para o Estado e para os Municípios atingidos 
pela enchente conseguiu resultados importantes esta 
semana. Nós últimos dois dias nós tivemos uma audi-
ência com a Ministra Ideli Salvatti. E hoje nós estive-
mos reunidos com o Ministro da Integração Nacional, 
o Ministro Fernando Bezerra Coelho, que se prontificou 
a estar permanentemente atento a esse clamor vivido 
pela população do Acre. S. Exª, inclusive, já iniciou o 
incremento da ajuda, que ele tinha anunciado na se-
mana passada um valor de cinco milhões, sendo três 
milhões para o Estado e dois milhões para a prefeitura 
de Rio Branco. Esse valor não havia sido depositado até 
ontem integralmente, mas hoje ele disse que no mais 
tardar amanhã já vai estar na conta esses primeiros 
cinco milhões e já anunciou para a próxima semana 
mais cinco milhões. De tal maneira que até a semana 
que vem deverão ser liberados para o Ministério da 
Integração dez milhões de reais para ajudar o Esta-
do do Acre e os Municípios atingidos pela alagação 
neste momento. Isso é para ação emergencial. Vale a 
pena ressaltar porque quando se fala em valores as 
pessoas imaginam que é um passe de mágica resolver 
os problemas. Esses valores não são suficientes para 
resolver os problemas. O Estado do Acre e a Prefeitu-
ra de Rio Branco já contabilizam, pelo menos, R$21 
milhões que gastaram até agora no atendimento às 
vítimas da alagação.

Então, o valor anunciado não é suficiente. É ape-
nas uma ajuda inicial, mas estamos, digamos, felizes 
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pela receptividade do Ministro da Integração Nacional, 
porque ele, em nome da Presidenta Dilma, anunciou 
que está ciente da gravidade do problema e que se 
prontificou a, paulatinamente, liberar os recursos que 
se fizerem necessários para os atendimentos emer-
genciais da população.

No que diz respeito à ação mais estratégica de 
reconstrução das cidades atingidas, principalmente o 
Município de Brasiléia, que ficou completamente des-
truído, há um entendimento da bancada, que outro 
aspecto importante a ser ressaltado, no sentido de se 
prontificar a fazer um entendimento com Executivo, 
caso tenham que se redirecionarem todas as emendas, 
fazer uma reformulação tanto das emendas de ban-
cada quanto das individuais dos parlamentares, para 
atenderem os Municípios atingidos pelas enchentes, 
no sentido também de contribuir com o Executivo, que 
está disposto a ajudar, mas não tem a dotação orça-
mentária adequada para isso. 

Então, talvez, havendo essa disponibilidade da 
Bancada federal do Acre, pode ser que encontremos, 
com maior facilidade, uma saída para a solução des-
se problema. 

Então, Sr. Presidente, o que tinha a dizer é que 
a Bancada federal do Acre ficou muito atenta neste 
momento e fez uma atuação conjunta, e a gente está 
muito esperançoso de que essa união da bancada fe-
deral com os esforços que estão sendo empreendidos 
pelas Prefeituras, onde a alagação causou grandes 
estragos e pelo Governo do Estado e mais o Gover-
no Federal, que está presente com vários Ministérios, 
principalmente o Ministério da Defesa, que tem um 
grande número de homens do Exército – helicóptero, 
avião – à disposição do Governo do Acre para atender 
a todos os Municípios atingidos.

Então, essa soma de esforços é algo que nos 
dá muita esperança de que a gente vai superar, sim, 
essa dificuldade, que nem sempre é compreendida. A 
reportagem que saiu no Jornal Nacional esta semana, 
no JN no Ar, mostra a situação de enchente em Rio 
Branco e em Boca do Acre. 

E quando mostra um abrigo na cidade de Rio 
Branco, com mais de quatro mil pessoas, dá uma 
passada muito rápida sobre a situação e que não dá 
ideia, não mostra, não dá uma demonstração do quão 
complexo é manter um abrigo com mais de quatro mil 
pessoas.

Imagine só crianças misturadas com adultos. 
Imagine só o código de entendimento que tem de ser 
estabelecido pelas assistentes sociais. Imagine as 
atividades recreativas que têm que ser providencia-
das, para poder dar vazão a toda energia que aquelas 

crianças têm e que precisam ser direcionadas para 
atividades interessantes. 

Então, nesse sentido, o governo do Estado e Pre-
feitura de Rio Branco se juntaram para montar ali lan
house, para permitir que as crianças tivessem acesso 
á Internet, articularam as secretarias de esportes, a 
Secretaria de Cultura, a Secretaria de Educação. Todas 
essas secretarias se envolveram para promover ativi-
dades dentro desses espaços-abrigos, de tal maneira 
que a gente pudesse ter uma convivência pacífica. 

Graças a Deus, a notícia que nós temos dos co-
ordenadores de cada um desses abrigos é de que tem 
sido mantido um ambiente de paz, de cooperação, de 
solidariedade, e isso é muito bonito. Sem contar com 
a incomparável contribuição, que acho que é a mais 
valiosa, que é a contribuição dos voluntários. São Mui-
tas pessoas que vão para os abrigos ajudar no que é 
possível para contribuir com as pessoas que estão ali, 
necessitadas de uma coisa ou de outra.

No abrigo do ginásio coberto, esta semana, hou-
ve algo muito bonito. Uma jovem fez aniversário de 15 
anos e ela jamais imaginava que houvesse uma festinha 
para comemorar o seu aniversário. E eis que fizeram 
uma surpresa, compraram um bolinho, organizaram 
os salgadinhos. Houve, inclusive, festa de aniversário 
num dos abrigos para uma jovem que fazia 15 anos.

Esse tipo de ação humana é muito difícil de ser 
captada por uma reportagem rápida de televisão, que 
passa só para mostrar, digamos, o lado mais trágico 
da situação e, às vezes, até pegando situações que 
depõem contra todo o trabalho realizado. Há todo um 
esforço, neste momento, para atender essas famílias 
desabrigadas. Se essas famílias têm as suas ativida-
des paralisadas, a gente pode afirmar que governo do 
Estado e prefeitura, praticamente, paralisam suas ati-
vidades também para priorizar o atendimento a essas 
pessoas. Então, há um esforço muito grande, e, nesse 
sentido, é fundamental que a gente tenha a solidarie-
dade do povo brasileiro.

Nós tivemos um número de pessoas atingidas no 
total de 140 mil aproximadamente, sendo que, apenas 
em Rio Branco, 100 mil pessoas. Isso significa próximo 
a um terço da população de Rio Branco. Imagine só 
se ocorresse uma catástrofe no Rio de Janeiro ou em 
São Paulo que atingisse um terço da sua população. 
Imagine o tamanho dessa catástrofe na vida desse 
povo. Então, nós temos de olhar para cada localidade 
e entender os seus problemas proporcionalmente ao 
seu tamanho. Se o Estado do Acre tem uma popula-
ção pequena, de 700 mil habitantes, quando 140 mil 
pessoas são atingidas por uma alagação, é um número 
muito grande para as nossas condições.
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Por isso insistimos tanto na importância da soli-
dariedade, da solidariedade dos meios de comunica-
ção, da solidariedade das pessoas de bom coração 
que estejam dispostas a ajudar aquelas famílias. Agora 
as águas estão baixando, voltando ao seu normal. Em 
mais poucos dias, vamos ter a situação normalizada.

Mas a volta das famílias para casa é um outro de-
safio, um outro trabalho, exige uma outra mobilização, 
e, principalmente, as autoridades sanitárias, as equipes 
de saúde vão precisar muito de ajuda, vão necessitar 
muito da solidariedade de todos os outros órgãos, de 
todas as outras equipes, porque o trabalho nessa volta 
à casa das pessoas é um trabalho tão intenso e tão 
difícil quanto foi o trabalho da retirada dessas famílias 
das suas habitações no momento em que essas casas 
foram invadidas pelas águas.

De tal maneira, Sr. Presidente, que a gente faz 
aqui um relato de todo o esforço que está acontecen-
do lá no Acre pelas prefeituras das cidades atingidas, 
pelo Governo do Estado, pela legião de voluntários que 
têm ajudado, pelos soldados da Defesa Nacional, do 
Exército. Todos estão mobilizados e ajudando da melhor 
maneira possível. E, como Parlamentares do Estado 
do Acre, a nossa bancada federal, também procurou, 
esta semana, estar muito atenta. Está mobilizada e vai 
continuar mobilizada na semana que vem e nas outras 
semanas, no sentido de fazer com que os recursos 
sejam liberados, sim, porque a gente entende que, 
neste momento, não há nenhuma catástrofe nacional 
acontecendo – graças a Deus! – que não seja exata-
mente esta do Estado do Acre. Por isso, a gente quer 
uma atenção especial e a gente quer fazer também 
o reconhecimento de que tanto a Presidenta Dilma 
quanto os ministros todos com quem temos conver-
sado têm demonstrado total atenção, solidariedade e 
têm se mostrado impactados com as imagens do que 
está acontecendo hoje no Estado do Acre.

Era isso o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado pelo tempo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Esse foi o Senador Anibal Diniz, fazendo o seu 
pronunciamento, contundente, claro, nítido, transparen-
te, que foi muito bem hoje pela manhã no debate que 
tivemos na Comissão de Direitos Humanos.

Passamos a palavra de imediato ao Senador Ar-
mando Monteiro, para que faça o seu pronunciamento.

O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Câmara concluiu 
ontem a votação do Projeto de Lei nº 1.992, que cria 
o regime de Previdência Complementar do Servidor 
Público Federal. A proposição, como é de amplo co-
nhecimento, equipara o teto da aposentaria do servidor 

público federal, exceto o militar, à dos empregados do 
setor privado. Os servidores que participarem do regi-
me pagarão 11% sobre o teto da Previdência Social e 
não mais sobre o total da remuneração.

Uma das concessões do Governo em relação 
ao projeto original foi o aumento de 7,5% para 8,5% 
da alíquota máxima que a União pagará como patro-
cinadora dos fundos. O percentual incidirá sobre o 
que exceder o teto do Regime Geral da Previdência 
Social, que é próximo de R$4 mil. Já o servidor defi-
nirá anualmente a alíquota que pagará, na chamada 
modalidade de contribuição definida, estabelecendo, 
assim, o valor da contribuição segundo os planos de 
benefícios oferecidos.

O texto aprovado permite a criação de três fun-
dações de Previdência complementar: a do Legislativo 
e do Tribunal de Contas da União, a do Executivo e 
uma outra para o Judiciário. O projeto foi aprovado – é 
importante assinalar – após 14 anos da reforma pre-
videnciária proposta pelo então presidente Fernando 
Henrique Cardoso, que autorizou, pela primeira vez, 
a criação de um novo regime para os servidores civis 
federais. A criação do fundo foi mantida pela reforma 
de 2003, já no Governo Lula.

Portanto, foram quase quatro legislaturas do Con-
gresso e três períodos presidenciais com essa regula-
mentação pendente.

O Senado agora terá a responsabilidade de de-
bruçar-se sobre a matéria, que terá absoluta prioridade, 
já anunciada pelo Presidente Sarney. Tenho certeza de 
que esta Casa dará uma contribuição valiosa para o 
aprimoramento da proposição. A sociedade nos cobra 
uma discussão madura e reclama ideias inovadoras 
e eficácia nas soluções. Precisamos, sim, enfrentar 
não apenas a discussão deste projeto, mas um deba-
te global da Previdência e com uma nova consciência 
em relação à necessidade de reformas estruturais do 
Estado brasileiro.

Devemos ter em mente a urgência do equilíbrio 
das contas do Governo. Equiparar os regimes de Pre-
vidência geral e pública é mais do que justiça social; é 
caminhar para disciplinar os gastos do Governo, com 
reflexos no custo do financiamento da dívida pública 
no longo prazo, possibilitando uma queda consistente 
das taxas de juros. O Brasil não suporta mais conviver 
com essa pressão.

Calcula-se que o déficit da Previdência do setor 
público atingiu R$56 bilhões em 2011, tendo crescido 
quase 10% em relação a 2010. Registra-se que o mon-
tante é superior aos R$42,5 bilhões em investimentos 
previstos pelo Programa de Aceleração do Crescimen-
to (PAC) para este ano, incluindo habitação, rodovias, 
ferrovias e saneamento. O pagamento de benefícios, 
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portanto, a 1,1 milhão de aposentados e pensionistas 
do Judiciário, Legislativo e Executivo somou R$80 bi-
lhões, enquanto as contribuições não chegaram sequer 
a R$25 bilhões.

Já o déficit da Previdência geral (INSS) alcançou 
R$36 bilhões em 2011, para um total de cerca de 25 
milhões de benefícios, apesar do crescimento da eco-
nomia, da formalização do emprego e do expressivo 
aumento da arrecadação do INSS.

O envelhecimento do País apontado pelo Censo 
de 2010 torna o problema ainda maior. Houve inques-
tionável aumento da população idosa e/ou aposentada, 
processo que traz em seu bojo a elevação dos custos 
privados e públicos da assistência, enquanto se reduz 
um fator de produção, o trabalho.

O Censo mostrou que o Brasil ruma rapidamente 
para um padrão demográfico de país desenvolvido, mui-
to embora ainda ostentemos renda per capita conside-
rada baixa em relação às nações de Primeiro Mundo. 
Essa transformação estrutural tem inevitável impacto 
sobre nossa economia e, evidentemente, condicionará 
as nossas escolhas no campo social.

Caros companheiros, o sistema previdenciário no 
Brasil, concebido em uma época em que a população 
era jovem, a expectativa de vida baixa e o setor formal 
da economia, muito reduzido, é bastante generoso nos 
benefícios que concede, mas apresenta problemas 
de iniquidade e um grande potencial de insolvência 
no médio prazo.

Nos textos Previdência Social: Uma agenda de 
reformas e Reformas Infraconstitucionais nas Previ-
dências Privada e Pública: possibilidades e limites, os 
economistas Paulo Tafner, Fábio Giambiagi e Marce-
lo Caetano mostram, que os gastos previdenciários 
brasileiros têm crescido consistentemente acima do 
PIB desde o final da década de 80, correspondendo 
em 2009, a cerca de 11,4% do nosso Produto Interno 
Bruto. Países com estrutura demográfica similar à do 
Brasil gastam cerca de 1/3 desse valor; ou seja, os 
países de renda média, onde nos incluímos, gastam 
1/3 do que o Brasil despende hoje com a Previdência 
em relação ao PIB.

Pelo estudo referido, dos 11,4% do PIB de gastos 
computados, 7,2% referem-se ao regime geral da Pre-
vidência Social, o INSS, correspondendo mensalmente 
a cerca de 24 milhões de benefícios a aposentados e 
pensionistas do setor privado; 2% do PIB referem-se 
aos regimes de Previdência dos funcionários públicos 
federais (cerca de um milhão de benefícios mensais); 
e outros 2,2% são pagos por Estados e Municípios a 
cerca de 2 milhões de ex-funcionários e pensionistas. 
Assim, 88% dos aposentados e pensionistas bra-
sileiros são pagos pelo INSS, mas seus benefícios 

correspondem a 63% das despesas públicas totais 
com aposentadorias e pensões. Por outro lado, os 
aposentados e pensionistas do funcionalismo público 
dos três níveis de governo, que representam 12% do 
número de beneficiários, são os destinatários de 37% 
dos gastos públicos com a Previdência no País. Essa 
desproporção, essa iniquidade precisa ser corrigida e 
atenuada ao longo do tempo.

Para se ter uma ideia, o déficit do INSS nos 
estudos citados é da ordem de 1,4% do PIB; já o do 
regime próprio dos servidores federais é de cerca de 
20% mais alto, ou seja, 1,7% do PIB. O problema é 
que esses déficits são financiados com recursos do Te-
souro Nacional, que poderiam ser alocados em áreas 
absolutamente prioritárias para o País, como saúde, 
educação, segurança pública e infraestrutura.

Portanto, destaque-se o caráter perversamente 
regressivo desse gasto. Ou seja, para beneficiar ape-
nas um milhão de brasileiros, nós, ao final, despende-
mos 1,7% do PIB. Enquanto isso, todos sabem, o setor 
público investe, por ano, pouco mais de R$40 bilhões.

Portanto, os problemas que hoje acumulamos 
na área do financiamento da saúde, do enfrentamento 
dessa demanda que se coloca hoje de forma aguda na 
área de segurança, na infraestrutura social, na infra-
estrutura urbana, tudo isso decorre da incapacidade 
de investimento do Estado brasileiro, que é sobrecar-
regado extraordinariamente com os gastos na área 
previdenciária.

Há ainda que ressaltar a existência de altos sub-
sídios dos sistemas fechados de aposentadoria com-
plementar das empresas públicas, que não figuram na 
conta do déficit público previdenciário.

Os altos valores das aposentadorias do setor 
público não seriam um problema se resultassem de 
poupança acumulada ao longo da vida pelos funcio-
nários, mas se tornam inaceitáveis na medida em que 
seu déficit é coberto pela população brasileira de uma 
maneira geral. Portanto, é um sistema que se apoia 
num critério de repartição e não de capitalização, como 
seria desejável.

O economista Marcelo Caetano afirma haver es-
paço para tornar o sistema previdenciário mais eficiente, 
reduzindo seus custos operacionais, mas ressalta que 
medidas administrativas não teriam a capacidade de 
solucionar os problemas e assegurar o enfrentamento 
dos custos crescentes do sistema, que se devem às 
atuais regras existentes de aposentadoria e pensão.

Para reverter esse quadro, ele propõe soluções 
na linha do que foi aprovado na Câmara, ou seja, a 
definição de um teto previdenciário comum tanto para 
o setor público quanto para o setor privado, envolvendo 
a criação de um sistema complementar de previdência 
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a ser financiado pelos próprios segurados, que aten-
desse a ambos os setores, com regras de transição 
adequadas.

Parece-me que esse modelo que se consubstan-
cia na aprovação do projeto pela Câmara é adequa-
do. Ele não fere direitos adquiridos e proporciona, no 
médio e longo prazo, ou aponta para a perspectiva de 
corrigir esse problema, ainda que produza, no curto 
prazo, impactos fiscais negativos, porque o sistema, 
num primeiro momento, perde contribuição na medi-
da em que o novo teto da contribuição se dá sobre o 
salário-base, que é o limite da Previdência geral.

Além disso, há ainda algo decorrente do próprio 
tempo, do efeito do tempo nesse processo, mas, a 
médio e longo prazo, ele poderá equacionar esse pro-
blema, abrindo, portanto, condições para que o Brasil 
tenha um regime sustentável ao longo do tempo.

O que nós podemos dizer é que existe no Brasil 
hoje, de certo modo, uma imprevidência no domínio 
da Previdência. Portanto, urge que se mude essa rota, 
esse itinerário, que será, sem dúvida alguma, insusten-
tável nos próximos anos se não tivermos a coragem de 
promover essas reformas, que são políticas de Estado, 
não são políticas de governo. 

Essas questões deveriam estar à margem des-
se debate estreito que se situa, muitas vezes, na luta 
política. É triste, inclusive, minha cara Senadora Ana 
Amélia, constatar que partidos que até bem pouco 
tempo defendiam firmemente reformas nessa área, por 
conta do jogo político, votam contra essa proposta. É 
algo difícil de entender, meu caro Presidente Senador 
Paim, a quem reconheço sempre como homem público 
de exemplar coerência, ainda que não concordemos, 
evidentemente, em todas as posições. Como imaginar 
que um partido que, há pouco tempo, defendeu posi-
ções como a reforma do fator previdenciário, como 
toda linha de reforma que foi sugerida nesse dese-
nho que resultou na aprovação desse regime do fun-
do complementar para o servidor público, vote agora 
contra o projeto?

Eu gostaria de ouvir com muita atenção o aparte 
da nobre Senadora Ana Amélia.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Caro Se-
nador Armando Monteiro, a política nem sempre tem 
a lógica da coerência. Às vezes, tem a lógica da con-
veniência. Por isso acontece essa divergência de po-
sição. De qualquer modo, esse tema que V. Exª traz é 
uma questão que vai exigir de todos nós aqui no Se-
nado um empenho grande para aperfeiçoar a proposta 
que veio e, em boa hora, a Presidente Dilma Rousseff 
teve a coragem de enfrentar. É claro que o Partido dos 
Trabalhadores vai ter condições melhores, estando 
no Governo, de enfrentar uma questão que, também 

quando na oposição, sempre teve muitas resistências 
a fazer qualquer tipo de alteração nesse processo. Mas 
eu fixo-me no ponto que V. Exª lembrou-se do espe-
cialista do Ipea Marcelo Caetano, uma das maiores 
autoridades em Previdência Social. Como jornalista, 
muitas vezes o consultei. Nesse aspecto da questão 
da economicidade nos processos administrativos da 
Previdência Social, embora eu reconheça, depois de 
ter conversado com o Ministro Garibaldi Alves e tido 
uma aula Carlos Eduardo Gabas, que tem um traba-
lho muito importante em aplicar na Previdência a me-
ritocracia, que foi capaz de levar uma eficiência muito 
maior ao atendimento e ao processo. Ainda assim existe 
um espaço grande. Hoje pela manhã tive o prazer e 
também o privilégio de conversar, no café da manhã, 
com o Dr. Jorge Gerdau Johannpeter, que comanda um 
trabalho designado pela Presidente Dilma, para fazer 
exatamente essa, digamos, modernização de gestão 
da área pública. Uma economia de R$10 bilhões que 
possa ser feita, ou de menos, R$5 bilhões, no custeio 
ou nos procedimentos administrativos representará um 
grande avanço. Se somarmos o da Previdência com 
o das outras áreas de governo, também poderemos 
ter uma sobra ou pelo menos uma disponibilização 
de recurso financeiro público para atender àquilo que 
não está sendo coberto hoje, que é a necessidade de 
mais investimentos na área da logística. Queria tam-
bém cumprimentá-lo por abordar o tema, porque nessa 
semana, Senador Armando Monteiro, o senhor como 
dirigente do setor industrial, me chamou a atenção o 
momento histórico na presidência do Senado, sob a 
liderança do Presidente Sarney, a união de esforço 
entre o setor patronal e o setor dos trabalhadores, um 
momento histórico relevante em defesa da indústria 
brasileira. Foi uma atitude madura. A CUT, Central 
Única dos Trabalhadores, a Força Sindical e as de-
mais centrais sindicais com toda a representação da 
indústria de transformação do nosso País, mais o se-
tor de máquinas, mais o setor têxtil e de confecções, 
mais o setor coureiro e calçadista representando um 
esforço nacional para buscar a reindustrialização do 
Brasil, que precisa ser fortalecida. Quanto mais tiver-
mos produção industrial, mais empregos nós teremos. 
E uma Previdência mais segura também não só para 
o Regime Geral da Previdência, mas também para o 
servidor, porque quem paga a conta de todos é o ci-
dadão, que contribui com os seus impostos. Parabéns 
pelo seu pronunciamento.

O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE) – 
Muito obrigado, Senadora.

Quero destacar a importância desse registro que 
V. Exª faz da necessidade de tornar eficiente o gasto 
público. Há um espaço importante de economia, so-
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bretudo nos gastos de custeio. E quando V. Exª alude 
especialmente à questão da Previdência, eu lembro, 
por exemplo, a questão das fraudes, dos desvios das 
fraudes. Então, é um espaço para, de alguma manei-
ra, blindar o sistema dessas lamentáveis ocorrências 
que ainda estão presentes e que significam graves 
vazamentos de recursos, drenando recursos que po-
deriam ser aplicados.

Acho que essa é uma linha fundamental e é impor-
tante que, ao relacionar essa questão com a histórica 
reunião, é sempre bom lembrar que há uma relação, 
que não parece visível, entre esses dois temas. Mas 
isso é muito claro quando se identifica, por exemplo, 
que o tamanho da carga tributária no Brasil decorre 
do tamanho deste Estado paquidérmico, imenso, que 
gasta muito em algumas áreas, embora proporcione 
poucos benefícios.

Com essa carga tributária, a indústria brasileira, 
em um mundo aberto, em que o processo de competi-
ção se acirra a cada dia, é evidente que essa indústria, 
que carrega o peso de uma imensa carga tributária, 
tem desvantagens competitivas importantes.

Retomando o pronunciamento, para concluir, eu 
gostaria de dizer que é importante ressaltar que com 
apenas 10% da população na terceira idade, o Brasil já 
gasta 11% do seu PIB em aposentadorias e pensões. 
Com apenas 10% da população na chamada terceira 
idade. Os economistas projetam que, nos próximos 15 
anos, acompanhando o envelhecimento da população, 
os gastos públicos com previdência crescerão a uma 
taxa média de 4,5% ao ano. Em 2050, os dispêndios 
poderão alcançar 22% do PIB, segundo recente estu-
do do Banco Mundial.

Os estudos sugerem ainda que as aposentado-
rias precoces e o sistema de garantias de aposenta-
dorias acima de 65 anos para trabalhadores informais 
de baixa renda, com esses valores atrelados ao salário 
mínimo, são os principais fatores que explicam o con-
tínuo aumento do gasto previdenciário.

Outro desafio é o da poupança. O envelheci-
mento da população tende a ser acompanhado por 
crescimento mais lento da taxa de poupança, já que 
se poupa mais, obviamente, durante a vida produtiva 
e menos na idade inativa. É preciso lembrar que o 
aumento da razão de dependência vai requerer mais 
recursos para a previdência, saúde e programas de 
atenção aos idosos, o que, por sua vez, requer au-
mento da taxa de poupança.

A rápida mudança populacional expõe o risco de 
o Brasil envelhecer, antes de enriquecer, perdendo o 
melhor momento dessa janela demográfica que temos 
para atingir um nível de desenvolvimento econômico 

e social próximo à média dos países europeus. Ainda 
não estamos nessa situação.

A população tende a estagnar por volta de 2040. 
O País despenderá menos então em novas escolas e 
infraestruturas voltadas ao atendimento da infância, 
mas terá que se dedicar mais aos idosos e às aposen-
tadorias pagas por mais tempo e à saúde.

Nosso desafio para alcançar a prosperidade e o 
progresso social será encontrar meios de fazer a ren-
da crescer simultaneamente ao aumento da razão de 
dependência, isso é o peso da população considera-
da inativa sobre a parcela ativa. O projeto de criação 
dos fundos de previdência complementar do servidor 
público federal é um passo importante nessa direção. 
Não podemos desperdiçar essa oportunidade.

Muito obrigado à Mesa, à Presidência, pela to-
lerância.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Esse foi o Senador Armando Monteiro fazendo uma 
análise do quadro da Previdência pública e privada.

Passamos a palavra ao nobre Senador Marcelo 
Crivella, Senador pelo Estado do Rio de Janeiro, que, 
a partir desta semana, passa a ser Ministro do Gover-
no da Presidenta Dilma, para orgulho do Senado da 
República, do Rio de Janeiro e do Brasil.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Srs. telespecta-
dores da TV Senado, Srs. ouvintes da Rádio Senado, 
hoje, quando o Rio completa 447 anos, fundado em 
1565 por Estácio de Sá e Mendes Sá, depois de uma 
guerra expulsando os franceses, venho ocupar esta 
tribuna com o coração estraçalhado de melancolia, 
porque não vou poder mais estar aqui nos próximos 
dias. Agora, também venho com esperança porque o 
setor da pesca é muito importante em nosso País. E 
os brasileiros, Monteiro, perguntam como é que a gen-
te tendo três milhões e meio de quilômetros quadra-
dos de mar, 12,5% de água doce superficial da Terra, 
nós ainda estamos em 26º em produção de pescado. 
Os brasileiros querem saber. É pouco? É pouco. Está 
aquém dos nossos recursos naturais? Muito. Quanto 
os nossos vizinhos pescam? Mais do que nós, Peru e 
Chile. Na Ásia, então, nem se compara.

Mas nós estamos progredindo ano a ano? Não. 
A pesca no mar está estagnada.

E tem alguma boa notícia? Tem. A boa notícia é 
a aquicultura. Aquicultura, essa está crescendo, essa 
depende, eu diria, de políticas públicas que possam 
incentivar o setor. 

Mas hoje me afasto do Senado Federal atendendo 
ao convite da Excelentíssima Senhora Presidenta da 
República para compor a equipe de seus auxiliares di-
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retos. Devo reconhecer que a missão que me aguarda é 
ingente e a ela devo me dedicar de corpo e alma, 
numa devoção sem l imites e num comprometi-
mento sem tréguas. Pelos próximos dias vou amargu-
rar a ausência de tantos companheiros que aprendi a 
respeitar, admirar e pelos quais tenho profundo apreço 
e respeito. Não poderei comparecer mais ao plenário, 
ao debate construtivo e ao culto de nossas comissões 
temáticas e das audiências públicas, onde se consulta 
o pensamento nacional. O ônus desse sofrimento não 
sou capaz de avaliar.

Afasto-me do Senado Federal, mas não de suas 
tradições de ponderação, da suprema vocação demo-
crática, do interesse público elevado à categoria santa 
de um dogma, do inegociável compromisso de servir 
ao interesse nacional com idealismo e renúncia, porque 
nesta Casa não há alguém que não saiba que o único 
caminho para se engrandecer na política é servir ao povo.

O Senado tem sido, ao longo de nossa História, 
o cenário de todas as lutas pela liberdade da nossa 
gente sofrida e valente. A sua gloriosa missão nessa 
existência de 185 anos tem sido de confrontar a opressão, 
de clamar pelos espoliados diante das exorbitâncias 
do poder e a constante porfia pelo fortalecimento de 
nossas instituições democráticas. É aqui que se acriso-
lam as essências mais puras da nossa brasilidade, 
a grande e monumental forja em que se nacionalizam, 
abrasileirando-as, as aspirações regionais, unificando-
-as na solidariedade pátria, cimento inquebrantável de 
nossa unidade política.

Quando lançamos um olhar retrospectivo para o 
nosso passado, custa-nos crer tenha sido possível aos 
nossos ancestrais reunir tanta inteligência, energia e 
imaginação, para que pudéssemos ser hoje a Nação 
continental de que tanto nos ufanamos. Desde aqueles 
tempos em que os Bonifácios nos deram a independên-
cia, passando por Vasconcelos e Paraná, que planta-
ram as nossas instituições livres. O Visconde do 
Rio Branco e Paulino de Souza, que estabeleceram 
as diretrizes de nossa política internacional.

Quem não se emociona diante do vulto épico do 
Marquês de Olinda, Sr. Presidente, Deputado às Cor-
tes de Lisboa, Regente, por quatro vezes Presidente 
de Gabinetes Ministeriais, o primeiro escolhido pelo 
Imperador para compor o seu Conselho de Estado, 
inflexível nas suas convicções, conservador e quase 
reacionário, mas personalidade sem a qual o Bra-
sil ter-se-ia perdido em meio às turbulências de sua 
formação. Ele era o Rei Constitucional que Feijó não 
soube ser, mas soube escolher.

Quando nos lembramos de que esta Casa foi 
honrada com a presença de meus conterrâneos Caxias 
e Osório, nós nos damos conta da sua grandeza moral 

e das suas imensas projeções históricas. Caxias, Se-
nador, grande na guerra, maior na paz, símbolo mais 
alto da integridade nacional, espada mais do que in-
victa, porque imaculada, conciliadora, que fundiu e 
consolidou a unidade da nossa Pátria. 

Osório, o bravo dos bravos, desambicioso sem-
pre digno no serviço da Pátria. Quando os seus ami-
gos liberais instigaram-no para, com o prestígio de sua 
espada, alterar a situação política que lhes era adversa, 
proferiu, em resposta, uma frase que deveria estar 
gravada em todos os quartéis de nosso País, pela 
lição perene de dignidade militar que nela se encerra: 
“A espada que trago na bainha é para defender a 
Pátria contra os seus inimigos, jamais para tiranizá-la”.

Cotegipe e Zacarias de Góis e Vasconcelos, dois 
epígonos do maior porte, no Governo ou na Oposição, 
fixaram para a História o perfil de suas vigorosas 
personalidades.

Gaspar Silveira Martins é outro nome que retumba 
de glória nos recintos austeros do Senado.

Rui Barbosa e Pinheiro Machado em nossa Casa 
escreveram a História da Primeira República. Rui, a 
eloquência, a pregação infatigável dos ideais demo-
cráticos, o horror a todos os tipos de violência, a fé 
inabalável no império da lei, da justiça e da liberdade. 
Com seu gênio político e a sobranceria do seu caráter, 
ele incendeia a alma nacional, fazendo nela se cristalizar 
o respeito ao voto soberano do povo, o acatamento às 
decisões dos tribunais íntegros e livres, mas, sobretudo 
e principalmente, o nojo a todas as formas de tirania 
que se extravasam sempre na intolerância, na opres-
são e no sangue.

Pinheiro Machado, o advogado defensor da Repú-
blica no Brasil, o realista, o estrategista, a paixão pela 
causa, o Senador que previu a morte quando, dias 
antes do seu assassinato, em entrevista a João do 
Rio, afirmou: “Morro na luta. Matam-me pelas costas, 
pena que não seja no Senado como César”. E, dias 
depois, tombava numa poça de sangue, apunhalado 
pelas costas, no saguão do Hotel dos Estrangeiros, 
no bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro, às quatro 
e meia da tarde, no dia 8 de setembro de 1915. 

Rui e Pinheiro, sempre adversários, completavam-
-se, no entanto, como intérpretes do Brasil do seu 
tempo. Rui preconizava o Brasil do futuro, liberto 
das garras do subdesenvolvimento cultural e po-
lítico. Pinheiro Machado aceitava o Brasil das inter-
venções, dos estados de sítio, das depurações, como 
se não houvesse outras alternativas para assegurar a 
ordem, manter a autoridade e promover a continui-
dade do Brasil.

Que mais diria eu? Arthur Bernardes, Nereu Ra-
mos, Juscelino Kubitschek, Petrônio Portella, homens 
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que marcaram, com o seu talento político, a sua 
passagem por esse átrio augusto. E não cito a todos 
que engrandeceram a nossa instituição e, por pudor, 
nem cito aqueles que foram meus companheiros e que 
tanto me ensinaram, meus contemporâneos nesses 
dez anos de Casa, mas aqueles que omiti eu home-
nageio naqueles que mencionei, sem dúvida vultos 
excelsos que sintetizam, no esplendor de suas vidas e 
biografias imaculadas, a expressão pinacular do nosso 
Senado Federal.

Esse é o patrimônio de que somos guardiões 
e que nos foi transmitido e que devemos passar às 
gerações futuras, ampliado nas suas proporções, enri-
quecido nas suas tradições e dignificado na sua fideli-
dade à alma democrática do nosso povo.

Procurei, Senador Paim, não deslustrar de todo 
as grandes representações populares que o bravo Es-
tado do Rio de Janeiro sempre teve no Senado Federal. 
Lamento pelos erros que cometi, inerentes à miserável 
situação de humanidade que todos temos. Cito até o 
Apóstolo Paulo, quando dizia: Maldito homem que sou, 
porque o bem que quero fazer não faço, mas o mal que 
detesto, esse é que faço. 

Lamento, mas quero dizer também que, como mo-
desto legado dos anos do meu mandato, deixo aqui 400 
proposições legislativas, 232 projetos de leis, propostas 
de emendas à Constituição e dezenas de leis aprovadas.

Sr. Presidente, é assim que extravaso minhas 
emoções neste momento em que, como disse, com 
o coração estraçalhado de tristezas, afasto-me desta 
Casa, mas não podia deixar de atender ao pedido da 
Presidenta Dilma, porque isso iria parecer egoísmo, 
iria parecer que sou demissionário da causa pública, 
a que todos nós juramos, em dia solene, servir com 
idealismo e renúncia. Eu não podia!

Não podia também, Srs. Senadores, porque a 
mãe do PAC fez muito pela minha terra. Quando assumi 
neste Senado, o Rio de Janeiro tinha taxa de desem-
prego de 20%. Hoje, a nossa taxa de desemprego é 
friccional. São 5%. Temos US$183 bilhões programa-
dos para os próximos três anos. São investimentos 
nas siderúrgicas. 

A Companhia Siderúrgica Nacional agora está 
fazendo um vergalhão em uma fábrica de cimento para 
explorar escória de alto forno. A Gerdau aumentou a 
sua produção de vergalhões porque há muitas obras 
no Rio, mais de 500 milhões. Estamos fazendo uma 
base naval e um estaleiro para produzir o primeiro 
submarino nuclear, em um investimento de mais de 4 
bilhões, na Ilha da Madeira, em Itaguaí. A Rodovia do 
Contorno tem mais de 38 pontes. Estamos investindo 
para modernização da nossa refinaria de Duque de 
Caxias. O espetacular projeto do Comperj, com mais 

duas refinarias, cada uma delas para processar e refinar 
150 mil barris de petróleo por dia, e uma petroquímica, 
que vai processar o gás da Baía de Santos. Esperamos 
que, na região de São Gonçalo, de Itaboraí, se instalem 
mais de mil empresas de plástico, pequenas e gran-
des, polímeros, para aproveitar a nossa petroquímica.

Estamos também com investimento para a Copa, 
que nosso Presidente Lula nos ajudou com esforço in-
gente para conquistar, e também para as Olimpíadas, 
que é um legado para toda a Nação brasileira. No norte 
do nosso Estado tem o Porto do Açu, que vai embarcar 
300 mil toneladas dos maiores navios todos os dias 
para a Europa e para a Ásia. Também estão fazendo 
uma termoelétrica e também estão fazendo outra si-
derúrgica em um grupo italiano consorciado com os 
argentinos. E mais, estamos em acelerada preparação 
de terraplanagem para a construção de Angra 3, que 
são mais US$10 bilhões. 

Então, quero aqui dizer ao povo do Rio de Janei-
ro que saio do Senado Federal, mas o suplente que 
assumirá... Às vezes, as pessoas dizem assim: “Ah, os 
Senadores saem do Senado, deixam a esposa, deixam 
o filho, deixam um empresário rico”. Senador Paim, vai 
ficar no meu lugar um Deputado Federal que cumpriu, 
na última sessão legislativa, um mandato imaculado. 
Um líder que estará aqui com todas as qualificações 
morais, intelectuais e políticas para defender a nossa 
causa em comum.

Então, faço aqui esse apelo ao povo do Rio, para 
que compreenda a minha situação. Estive em todas 
as construções políticas, para que o Rio se tornasse 
hoje um porto de grandes investimentos. Quem esta-
va aqui, Senadora Ana Amélia, quando cheguei, sabe 
que o Governador Cabral passou quatro anos nesta 
Casa votando contra o governo do Presidente Lula, 
em todas as matérias. 

Foi no segundo turno da eleição para o Rio, quan-
do me pediu apoio, que pude costurar essa aliança. 
A primeira vez que o Senador Cabral foi à casa do 
Presidente Lula eu o levei, sempre com a pregação 
da união, sempre com a pregação da unidade. Dizia 
eu que o Rio tinha um problema crônico, porque não 
se entendia com o Governo Federal, nem o prefeito 
da capital com o governador. Éramos o centro da dis-
córdia, das porfias, do ódio. Política não se faz assim.

Então, conseguimos construir uma parceria que 
trouxe muitos recursos para o Rio. A mesma coisa com 
o prefeito da capital. No segundo turno, ele estava para 
perder do Deputado Gabeira. Ao pedir o meu apoio, 
condicionei à aliança com o nosso Presidente Lula. De 
tal maneira que o Rio de Janeiro ganhou muito com a 
construção política da paz e hoje, diria a V. Exªs, com 
os seus 45 mil quilômetros quadrados – meu Estado 
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tem 45 mil quilômetros quadrados –, tem US$4 mi-
lhões em cada quilômetro quadrado de investimento. 
Não conheço no mundo, digam-me – na Europa, na 
Ásia, nos Estados Unidos, na América do Norte – onde 
existem tantos investimentos por quilômetro quadrado 
da iniciativa privada e também investimentos públicos.

Então, eu não poderia, de maneira alguma, fu-
gir a esse pedido da Presidenta Dilma Rousseff. Com 
o coração estraçalhado de tristeza, peço aos meus 
companheiros do Senado Federal que me tenham por 
escusado. Não estou, de maneira alguma, abdicando 
de minhas responsabilidades. Sei que o meu suplente 
está à altura, até mais do que eu. Mas lá, também na 
pesca, quero reiterar a cada um, ao me despedir dos 
meus honrados Colegas, que estarei no Ministério da 
Pesca e Aquicultura à disposição de V. Exªs, para ou-
vir suas experiências no setor e construirmos juntos 
a grandeza da pesca em nossas regiões.

Ouço, com muito prazer, os Senadores que me 
pedem aparte. 

Ao nobre colega do Amapá. 
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Que-

rido Senador Crivella, eu estava no gabinete, mas fiz 
questão de correr ao plenário. Eu já lhe dei um abra-
ço nesta tarde, já o cumprimentei, mas faço questão 
de fazer isso de público, dar meu testemunho aqui 
desse pouco tempo, porque o tempo acaba. Cada 
ano, mês da nossa vida é muito pouco dentro desta 
rápida passagem que nós temos, que se chama vida. 
No pouco tempo em que o conheci e da impressão e 
contato que tive com V. Exª, trago aqui a melhor das 
impressões. Quero citar, por exemplo, um dos mo-
mentos em que tive a honra de estar acompanhado 
por V. Exª na Comissão de Constituição e Justiça, na 
votação do Código Florestal. Vi, naquele momento, a 
preocupação de V. Exª com as mudanças na legisla-
ção florestal brasileira. Vi V. Exª, naquele momento, 
votando divergente da posição da maioria. Vi V. Exª 
preocupado com a preservação das nossas florestas; 
preocupado que nós tivéssemos um texto que fosse 
o melhor para o Brasil, mas fosse também um texto 
que mantivesse a nossa preservação ambiental. Eu 
acho que isso inspira o desafio que V. Exª irá cumprir 
agora. A maior razão do patrimônio de piscicultura que 
temos no Brasil é devido à potência ambiental que so-
mos. Posso falar de cadeira, porque sou de um Estado 
que tem um dos maiores bancos camaroeiros do País, 
que tem uma diversidade de peixes que não existem 
em outra região do País. Talvez pela sua localização 
ali na foz do Amazonas, a mistura que tem das águas 
barrentas do Amazonas e a mistura e proximidade 
que tem também com o Atlântico. Enfim, nós temos 
um potencial na área da piscicultura no nosso Brasil 

– sei que é redundante falar isso, e V. Exª sabe disso 
muito bem, deve ter ouvido isso muito bem – que faz 
inveja a muitos países do mundo. Com certeza, muitos 
países do mundo queriam ter pelo menos 5% do po-
tencial que temos, muito concentrados na Amazônia, 
que não é só o potencial do nosso mar salgado, é o 
potencial da imensa bacia amazônica que possuímos. 
A escolha da Presidente Dilma, eu estou convencido, 
não poderia ter sido melhor, pela percepção e pela 
sensibilidade que tem V. Exª em relação a esse tema. 
Se me permite, da Bíblia V. Exª conhece mais do que 
eu. Tem uma passagem de Eclesiastes de que gosto 
muito e sempre a cito. Tenho certeza de que é a fé que 
o afirma; é a fé que o senhor tem no que vem, no que 
virá; a fé que o senhor demonstra aqui na existência 
de um Deus superior, criador de todas as coisas, do 
céu e da Terra. Essa fé que é tão presente no Senhor, 
é com essa fé no que virá e no trabalho que fará que 
V. Exª vai para o Ministério da Pesca. Acho que a me-
lhor citação bíblica é a do versículo 11, de Eclesiastes, 
que diz que a fé é o firme fundamento naquelas coisas 
que a gente não vê, mas tem certeza de que existem. 
Então, vá, querido Crivella. Fará falta para nós o seu 
convívio e os ensinamentos que temos tido. Você con-
segue, permita-me dizer, até nos momentos em que é 
duro, passar ternura. Essa é uma qualidade particular 
de nós, humanos; é uma qualidade que admiro em V. 
Exª. Vá com fé! Como diz um amigo meu, do Amapá, 
põe a fé na proa e rema.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Muito obrigado, Senador Randolfe, pelas lindas pa-
lavras de V. Exª, que me estimulam e que aumentam 
a saudade que vou sentir dos senhores aqui.

Senador Rollemberg, se V. Exª me permite, a 
Senadora Ana Amélia estava a postos lá para fazer 
um aparte. 

Com a palavra V. Exª. Muito obrigado.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Caro colega, 

Ministro Marcelo Crivella, a bancada do Rio de Janeiro 
se notabiliza aqui, primeiro, pela suavidade, pela forma 
espiritualizada até de V. Exª; pelo vigor da juventude 
do Lindbergh Farias, nosso jovem Senador; pela expe-
riência e sabedoria do meu querido Presidente, Líder 
Francisco Dornelles, do meu partido; e agora pelo seu 
suplente, que vai tornar essa bancada tão aguerrida 
quanto foi com V. Exª. Não tenho dúvida. Eu só vou 
reclamar de V. Exª porque, como firmei uma iniciativa 
sua do Projeto de Lei da Copa, que está dando pano 
para muita manga, Senador Crivella, mas espero que 
o Senador Walter Pinheiro e eu consigamos dar conta 
do recado, nesse trabalho que é bastante árduo. E V. 
Exª conseguiu, com essa iniciativa, provocar o debate 
muito amplo no Brasil inteiro a respeito disso. Tentaram 
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já nos colocar até carimbos na questão da greve. Mas 
não importa, a gente quer, e a sua intenção foi esta, 
abrir um debate para aperfeiçoar aqui. Então, vamos 
fazer o seu dever. Agora, na sua missão, como Ministro 
da Pesca, vou fazer-lhe dois convites...

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Pois não.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Faço ques-
tão de o senhor estar presente na cidade de Traman-
daí, no litoral norte do meu Estado, cujo prefeito An-
derson Hoffmeister, do meu partido, promove ali o 
maior evento da região, reunindo milhares e milhares 
de pessoas, que vão à Festa Nacional do Peixe, que 
está na 23ª edição. São algumas toneladas de tainha 
assada como churrasco. O senhor nunca na sua vida 
vai comer coisa igual. Sensacional, meu caro Senador 
e agora Ministro da Pesca. Então, a Festa Nacional do 
Peixe, em Tramandaí, é a 23ª edição, de 29 de junho 
a 22 de julho. E, também, lá em Rio Grande, onde 
tem um polo naval – V. Exª estava fazendo referência 
ao Rio de Janeiro, aos desafios que tem – criado por 
iniciativa da Presidenta Dilma Rousseff, no governo 
passado, cujo Prefeito Fábio Branco, do PMDB, é de 
uma família tradicional de pescadores. Toda a famí-
lia Branco tem essa vocação e vieram para dar uma 
contribuição na área política. Rio Grande é um centro 
também de pesca artesanal – e eu queria um apoio do 
senhor aos pescadores da região –, que também realiza 
a Festa do Pescador, que se realiza no final de junho 
até o início de julho. No carnaval, caro Ministro, tive a 
oportunidade, junto com uma amiga, em Pelotas, de 
ir à praia do Laranjal e ali, na Lagoa dos Patos, ver a 
pesca artesanal do camarão. Eu provei e é um camarão 
de excelente sabor e de excelente qualidade. Quanto 
maior é a salinização da lagoa, que é feita pelo Canal 
de São Gonçalo, essa produção tem uma qualidade 
melhor. Então, queria pedir o apoio de V. Exª, já como 
dever de casa, um pedido do Rio Grande do Sul para 
a Festa Nacional do Peixe, em Tramandaí; para a Fes-
ta do Pescador, em Rio Grande, e apoio também aos 
pescadores artesanais, sejam de camarão, sejam da 
maricultura de Santa Catarina ou da aquicultura, em 
todas as áreas da produção da pesca. Então, cum-
primento V. Exª e o faço publicamente aqui, em nome 
dos gaúchos também, do Senador Pedro Simon e do 
Senador Paulo Paim, que está presidindo a sessão 
e, em especial, do meu querido Presidente Francisco 
Dornelles, que certamente apoia V. Exª nesse grande 
desafio.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Muito obrigado, Senadora Ana Amélia. V. Exª acaba 
de inaugurar a agenda do Ministro.

Primeiro compromisso, antes de assumir o Mi-
nistério da Pesca, eu assumo um compromisso com 
o Rio Grande do Sul, com a Senadora Ana Amélia, de 
comer aquele bagre.

Senador, hoje, eu me reuni com o pessoal da 
CUT para tratar com eles do problema da greve. Fi-
zemos uma reunião de quase duas horas, uma hora 
e tanta, para chegar a um acordo do projeto. É muito 
importante nós votarmos aquele projeto.

Nós não queremos de maneira nenhuma cerce-
ar o direito de greve dos nossos trabalhadores. Paim 
é testemunha.

Quando, nesses 10 anos, você me viu votar con-
tra o trabalhador?

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Posso falar agora ou falo no final? Posso falar no 
final. Vou deixar você desenvolver o pronunciamento.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Por favor.

Paim é meu companheiro de 10 anos. Quando 
foi votei contra o trabalhador? 

Apresentei dezenas e dezenas de projetos a fa-
vor do trabalhador! 

Agora, é preciso a gente entender que uma coisa 
é a greve em favor dos nossos benefícios, em favor 
do nosso salário, das conquistas da nossa categoria. 
Outra, é a greve política. É a greve, por exemplo, para 
usar o carnaval e desmoralizar um governador. É a 
greve para usar a Copa do Mundo e desmoralizar o 
Governo Federal.

Nós precisamos encontrar um caminho. A três 
meses da Copa, depois de anos de preparação, de-
pois de bilhões investidos, nós não podemos deflagrar 
uma greve só por razões políticas.

É isso o que tentamos proteger. Eu tentei expli-
car isso hoje para a CUT, e estamos tentando costu-
rar um caminho. Nós não queremos na Copa o que 
aconteceu, lamentavelmente... Até a população não 
dá apoio a uma greve como essa, porque uma coisa 
é o interesse do trabalhador, sagrado, pelo qual nós 
todos devemos lutar. Outra coisa é a greve, muitas 
vezes usada politicamente. E quem é prejudicado é 
povo, é o investimento público. Isso não é bom para 
o trabalhador.

É isso o que o projeto tenta, entre tantos outros 
artigos, melhorar. 

Mas eu quero ouvir o Senador Rollemberg, que 
é aqui do Distrito Federal. Como dizia Tancredo, “é a 
âncora da nacionalidade a apontar permanentemente 
os horizontes sem fim da esperança”.

Era assim que Tancredo saudava Brasília.
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF) – 

Obrigado, Senador Marcelo Crivella. Obrigado pelo seu 
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carinho com o nosso Distrito Federal. Saiba que V. Exª 
é um Senador muito querido dos brasilienses. Quero 
agora me associar ao Senador Randolfe, à Senadora 
Ana Amélia, ao Senador Paulo Paim para cumprimentar 
V. Exª pela nova missão que vai desempenhar agora 
no Ministério da Pesca. Quero cumprimentar a Presi-
dente Dilma pela feliz escolha. V. Exª é um abnegado, 
um grande defensor dos interesses do nosso País e do 
Rio de Janeiro. Essa área é extremamente importante 
para o nosso País. Temos muito a desenvolver ainda 
no que se refere ao desenvolvimento da piscicultura, 
da pesca em nosso País, fazendo com que as novas 
tecnologias possam ser acessíveis, sobretudo para 
os pequenos pescadores, os pescadores artesanais, 
para que possamos desenvolver a pesca sustentável 
em todo o Brasil. V. Exª sabe, mais do que todos aqui, 
que esta é uma das preocupações do documento da 
ONU, no que se refere à economia verde. Ou seja, a 
sustentabilidade da pesca em todo o mundo. Mas eu 
tenho convicção de que V. Exª, com toda a sua experi-
ência e com todo o seu compromisso, será um grande 
Ministro. Fará muita falta aqui no Plenário do Senado. 
Será substituído por um companheiro que já foi compa-
nheiro de PSB, nosso querido Eduardo, que será, cer-
tamente, muito bem recebido aqui na Casa e também 
representará muito bem o Estado do Rio de Janeiro. 
Mas esse seu jeito afável, carinhoso, acolhedor, que 
nos recebeu tão bem aqui nesta nossa primeira legis-
latura no Senado, certamente fará muita falta. Mas nós 
sabemos que os interesses da piscicultura e da pes-
ca no Brasil estarão muito bem representados. Quero 
dizer que, quando a Senadora Ana Amélia fazia um 
aparte a V. Exª, eu fiquei com uma grande expectativa 
de que ela estendesse esse convite para a Festa do 
Peixe, em Tramandaí, também aos colegas Senado-
res. Mas ainda tenho a expectativa de que ela o faça 
fora dos microfones. Um grande sucesso para V. Exª 
é o que todos nós brasileiros desejamos.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Muito agradecido. É um prazer e uma honra conviver 
com um Deputado tão ilustre, e peço a V. Exª, neste 
momento, que esteja ao lado do meu companheiro, 
Senador Eduardo Lopes, que foi de um partido coir-
mão, o PSB, durante os quatro anos. E V. Exª sabe 
que ele teve um mandato imaculado em defesa do Rio 
de Janeiro; foi um Deputado brilhante. Nunca esteve 
envolvido em qualquer escândalo. Assíduo, presente, 
atuante, dos grandes.

Ele teve um gesto muito bonito no Rio de Janeiro. 
Paim, eu estava em uma situação difícil. Eu era candi-
dato ao Senado, à reeleição, mas não tinha aliança. O 
PRB, 30 segundos de tempo de televisão, sem aliança. 
O meu adversário era o candidato do Governador e de 

92 prefeitos. Era o que fazia chapa com o Lindbergh. 
Era uma máquina extraordinária. Eles tinham sete minu-
tos de tempo de televisão, com todos os partidos. Dos 
27, havia 22 com eles, 19, se não me engano. Então, 
era uma luta ingente. Poucos acreditavam que Deus... 
Poucos acreditavam que eu poderia voltar ao Senado 
Federal. O Deputado, meu companheiro de mais de 
20 anos, porque era pastor, como eu, na Igreja, en-
tão disse assim: “Crivella, eu não vou me candidatar 
para Deputado. Acho que consegui fazer um trabalho 
nesses quatro anos, juntar alguns votos pelo interior, 
e nós vamos fazer uma campanha juntos”. Falei: mas 
você vai se sacrificar? Ele falou: “Eu vou”. Ele é jovem 
ainda. Então, nós saímos, cada um para um lado do 
Estado, 90 dias andando para cima e para baixo, e, 
no final, pela mercê de Deus e generosidade do povo 
fluminense, conseguimos nos eleger.

Então, ele agora vai assumir isso aqui, Paim, algo 
em que ele acreditou. Ele realmente acreditou, contra 
tudo e todos. É um idealista. A fé de um mártir, a fibra 
de um gladiador, o arrojo de um bandeirante. Deus o 
honrou, ele vai assumir a cadeira pelo Rio de Janeiro 
e, tenho certeza, fará um grande mandato.

Ouço, com prazer, V. Exª.
O Sr. Lauro Antonio (PR – SE) – Eu fico muito 

feliz e quero parabenizar a Presidenta Dilma pela ini-
ciativa de escolher V. Exª para o cargo de Ministro da 
Pesca. E quero desejar muito sucesso. Realmente, a 
pesca no nosso País precisa de um desenvolvimento 
muito grande, e tenho certeza de que V. Exª vai desen-
volver um bom trabalho. Que Deus o abençoe e que 
seja muito feliz nessa caminhada.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Muito obrigado, Senador Lauro Antonio.

Quero dizer a V. Exª que o Nordeste tem um po-
tencial imenso na pesca, tanto no continente, como 
no mar, e eu estarei à sua disposição para atendê-lo, 
para debatermos os problemas, para encontramos 
as soluções, enfim, levarmos o Nordeste que tanto 
amamos. Nós do Rio de Janeiro temos uma dívida 
impagável com o Nordeste, pelo capital humano que 
de lá recebemos. É impagável. Você não paga o capi-
tal humano com dinheiro ou com benefícios. O capital 
humano é algo extraordinário. O meu Rio de Janeiro 
foi construído sobretudo por paraibanos, por alago-
anos. O meu avô veio de lá. O meu nome é Marcelo 
Bezerra Crivella. O meu avô é Bezerra. Ele nasceu em 
Alagoas e veio para o Rio de Janeiro. Ali ele fez a sua 
vida, ali construiu nossa família, mas viveu sempre 
com o coração espatifado de saudade da sua terra. 
E, naquela época, Paim, você não podia voltar para 
casa. O que ele fazia? Teve vários filhos e colocava 
no nome dos filhos o nome da mãe, homenageava a 
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irmã mais velha, homenageava a tia, mas ficava nessa 
homenagem e na saudade, porque as condições eram 
difíceis naquela época.

Então, há muito sangue, há muito suor, há muita 
lágrima do povo nordestino no Rio de Janeiro. É um 
capital humano que nós nunca poderemos pagar. Nor-
destino no Rio de Janeiro tem um prestígio. Nós todos 
os consideramos muito, e a maioria dos fluminenses 
são descendentes deles. 

Nós agora, no Ministério da Pesca, vamos de-
dicar especial atenção a essa grande riqueza que o 
Nordeste tem nas suas águas e também na aquicul-
tura no continente.

Senador Paim, V. Exª quer falar?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – O aparte!
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 

– Por favor, com o maior prazer, depois de dez anos 
de sua companhia 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Quebrando o protocolo aqui já da Presidência, 
quero dizer ao meu querido amigo Senador Marcelo 
Crivella que eu só posso dizer obrigado. Obrigado por 
conviver com V. Exª, obrigado porque, em todos os 
momentos dos grandes debates aqui nesta Casa, fa-
tor previdenciário, reajuste dos aposentados, recom-
posição de perdas, não vacilou V. Exª uma única vez, 
sempre teve posição nítida, clara, definida e votando, 
como V. Exª disse, do lado dos trabalhadores.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Sempre!

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS.) – Eu tenho orgulho de dizer que sou seu amigo. 
Tenho orgulho também de dizer aqui que, na campanha 
passada, liguei para V. Exª. Eu disse que precisava de 
uma gravação de V. Exª. V. Exª disse: “Marque o dia e 
a hora. Você quer que eu vá ao Rio Grande ou quer 
que seja em Brasília?” E nós fizemos a gravação, e ela 
foi ao ar dezenas de vezes. Então, agradeço a V. Exª.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS.) – O prestígio que V. Exª tem perante o Brasil é 
enorme, mesmo no debate do 122, que V. Exª sabe 
muito bem qual é. Talvez muitos não saibam que V. 
Exª sempre foi muito tranquilo e equilibrado, querendo 
construir uma alternativa. Ainda não construímos, mas 
poderemos fazê-lo. No mais, dizia aqui para V. Exª: o 
brasileiro há de aprender ainda mais a importância do 
peixe, o quanto o peixe faz bem à saúde. A gente diz: 
“Corpo são, mente sã”.

Então, V. Exª, tenho certeza, pela sua experiên-
cia, inclusive internacional, muitas vezes ali, sentado, 
contava-me as suas experiências na África.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Por dez anos.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Defendendo os que mais precisam, os mais pobres, 
como também no Nordeste. A Presidenta Dilma fez 
uma excelente escolha.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Obrigado, Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS.) – Eu fico muito feliz. Sei que V. Exª será um grande 
Ministro para o Brasil.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Obrigado, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS.) – E, consequentemente, todo o povo brasileiro 
será atendido pela grandeza. Vou dizer alguma coisa 
que alguém disse aqui do Plenário. Vou copiar: “V. Exª, 
que é um pescador de almas, é um homem do bem. Vai 
ensinar ainda mais o nosso povo a pescar e a entender 
a importância da nossa pesca, num universo tão gran-
de que é o nosso litoral”. Parabéns a V. Exª. Permita-
-me que eu diga: tenho orgulho de ser amigo a V. Exª.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Muito obrigado, Senador Paulo Paim. Foi uma honra 
ter aprendido a ser parlamentar, defendendo as cau-
sas de nosso povo, do trabalhador. Estivemos juntos. 
Sofremos pressão. Fomos base do Governo, muitas 
vezes incompreendidos, mas nunca falhamos. Sempre 
que abriram esse placar, esse painel, estava lá: Crivella 
e Paim, votando com o trabalhador.

Temos orgulho disso e podemos aqui, de peito 
aberto, dizer que não traímos os trabalhadores bra-
sileiros.

Foi uma honra ter lutado ao seu lado.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS.) 

– Agradeço a V. Exª, grande Ministro Marcelo Crivella. 
Passamos a palavra, neste momento, ao gran-

de Senador do Distrito Federal Senador Rodrigo Rol-
lemberg, que vai ser um dos Relatores do Estatuto da 
Juventude, que relatarei na Comissão de Assuntos 
Sociais, em trabalho conjunto com o Senador Ran-
dolfe Rodrigues.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente, Senador 
Paulo Paim; Srªs e Srs. Senadores, quero hoje, muito 
rapidamente, no encerramento desta sessão, registrar 
a minha profunda indignação e da população do Distrito 
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Federal com o estado de precariedade e negligência 
com o transporte público do Distrito Federal.

As pessoas que precisam do transporte público 
no Distrito Federal todos os dias, trabalhadores e tra-
balhadoras, pais e mães de família, vivem uma verda-
deira humilhação diária. Em plena capital do País, nós 
certamente temos o pior transporte coletivo de todas 
as capitais brasileiras.

Para que V. Exª tenha uma ideia, Senador Paulo 
Paim, nesta semana, o Corpo de Bombeiros divulgou 
dados que revelam uma situação de extremo risco para 
a população de Brasília e vergonhosa para o Distrito 
Federal. Em apenas dois meses, treze ônibus pega-
ram fogo em nossa cidade. Treze ônibus, Senadora 
Ana Amélia, em dois meses, pegaram fogo em nossa 
cidade! O último incendiou nessa segunda-feira, dia 
27. Tudo indica que foi o superaquecimento do motor.

No início do mês passado, o jornal Correio Brazi-
liense divulgou uma grave denúncia sobre a impunidade 
que grassa entre os donos das empresas de ônibus do 
Distrito federal, que, desde 2003, devem R$25 milhões 
aos cofres públicos por multas não pagas, e ainda tem 
mais da metade da frota sucateada operando em toda 
a região, com mais de sete anos de uso. É importante 
registrar que a legislação do Distrito Federal garante 
que o prazo máximo de circulação permitido pela lei que 
regula o serviço aqui na Capital é de sete anos. Pior: 
além de serem ônibus velhos, cobram caro, transitam 
lotados e raros, raríssimos veículos com adaptação 
para idosos e pessoas com deficiência.

Eu estou falando da capital do País, dos ônibus 
que circulam aqui no centro da nossa capital. Parece 
não haver limites para esse verdadeiro cartel que há 
anos se instalou no Distrito Federal.

Operam com permissões vencidas, colocam su-
catas nas ruas, desrespeitam itinerários e horários e, 
no que se refere então ao Corujão, o ônibus noturno, 
depois da meia-noite, entre meia-noite e cinco horas 
da manhã, que é uma obrigação do transporte coletivo, 
instituído por uma lei de minha autoria, quando Depu-
tado Distrital, é uma verdadeira vergonha. O Governo 
do Distrito Federal não fiscaliza, os donos das empre-
sas de ônibus não cumprem a lei, e é absolutamente 
comum um trabalhador, um garçom, um músico, uma 
pessoa que desenvolve qualquer das suas atividades 
no período noturno ter que ficar, muitas vezes, de 
meia-noite até às cinco horas da manhã, esperando 
na rodoviária, esperando nos bancos dos restaurantes 
um ônibus, porque os donos de empresa de transporte 
coletivo do Distrito Federal não cumprem a lei e o Go-
verno do Distrito Federal é omisso na fiscalização do 
cumprimento dessa lei. E não é este Governo. Não estou 

me referindo a este, estou me referindo aos diversos 
governos que, ao longo do tempo, desrespeitam a lei.

É importante registrar que essa Lei do Corujão, 
de minha autoria, foi sancionada no governo do então 
Governador Cristovam Buarque. Durante o período do 
Governador Cristovam Buarque, o Corujão funcionava 
regularmente. A partir daí, por omissão dos governos, 
os donos de empresa não estão fazendo funcionar ade-
quadamente o Corujão. Isso é um absurdo! Desde o 
ano passado – portanto, desde o início deste Governo 
–, prometeu-se lançar uma concorrência pública para 
renovação da frota, prevista inicialmente para abril de 
2011. Depois, foi adiada para dezembro de 2011. E 
agora, finalmente, anunciou-se que será em março de 
2012, um ano depois. 

Nós estamos atentos e espero que, desta vez, 
definitivamente, o Governo do Distrito Federal lance 
essa concorrência. Porque não é possível que, em ple-
no século XXI, na Capital da República, a população 
do Distrito Federal seja submetida diariamente às hu-
milhações que estão sendo impostas por esse cartel 
de empresas de ônibus que domina esse transporte 
coletivo na nossa cidade.

Diante desse cenário, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Parlamentares, o DFTrans publicou uma norma que 
permite a circulação de veículos acima da idade média 
permitida legalmente. Resta-nos a pergunta: 

Essa solução serve para quem? Para os empre-
sários poderem circular com ônibus com mais de sete 
anos de uso.

Qualquer cidadão que tenha condições financei-
ras, quando seu carro chega com quatro, cinco anos de 
uso, muda aquele carro, anda num carro novo. Agora, 
a população do Distrito Federal precisa ser submeti-
da diariamente a ônibus velhos, ônibus que quebram, 
ônibus que incendeiam nas ruas, enquanto os donos 
das empresas de ônibus não têm a responsabilidade 
de renovar essa frota, não passam por um processo 
de licitação? Isso é um escárnio com a população do 
Distrito Federal. A população não admite.

E nós queremos cobrar que efetivamente as con-
cessões de transporte coletivo no Distrito Federal sejam 
licitadas, para que a livre concorrência possa permitir 
que novas empresas operem o transporte coletivo no 
Distrito Federal e ofereçam qualidade ao transporte 
coletivo no Distrito Federal. Não podemos deixar que 
a capital do País fique refém desse esquema trágico.

Apenas um acidente na Estrada Parque de Ta-
guatinga, entre dois ônibus, no início do mês de feve-
reiro, deixou pelo menos 50 pessoas feridas. O ônibus 
que pegou fogo em Sobradinho, nesta semana, não 
deixou feridos, mas trazia 50 passageiros. Poderíamos 
ter tido uma tragédia.
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A cada ano, Brasília registra cerca de 400 desas-
tres no trânsito com morte. São estatísticas de uma 
verdadeira guerra civil. Nos últimos três anos, o trân-
sito no Brasil matou mais que toda guerra no Iraque.

Por outro lado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, apenas aqui no Distrito Federal, o DFTrans 
arrecadou R$1 bilhão, R$1 bilhão nos últimos quatro 
anos. Por que esse dinheiro não é aplicado no com-
bate às causas reais deste problema? Por que não 
temos campanhas educativas de trânsito? De todo 
esse dinheiro arrecadado, apenas R$2 milhões foram 
utilizados em educação para o trânsito. Foram mais 
de R$284 milhões em multas pagas apenas no ano 
passado. Onde foi aplicado esse dinheiro?

Por que não investir essa arrecadação efetivamen-
te na melhoria do péssimo estado das vias públicas no 
Distrito Federal, em ações constantes de construção 
e conservação que vão muito além de medidas palia-
tivas e tapas-buracos?

Por que não investir em educação para o trânsito, 
que recebe apenas 2% desse total? A escolinha pú-
blica do Detran, Srsª e Srs. Senadores, por exemplo, 
suspendeu o seu curso para pessoas que têm medo 
de dirigir, um curso estratégico para boa parte da po-
pulação que não pode pagar por aulas privadas.

Por que não investir parte dessa arrecadação em 
saúde, por exemplo? Especificamente no atendimento 
às vitimas do trânsito? Hoje, os hospitais de Brasília 
atendem pacientes não só do Distrito Federal, mas de 
toda a região do Entorno, de toda a região geoeconô-
mica que, por falta de opção em suas cidades, acaba 
recorrendo aos hospitais da capital. Isso implica em 
enorme número de politraumatizados por acidentes 
no trânsito que poderiam ser tratados com mais dig-
nidade se parte dessa arrecadação fosse alocada no 
orçamento desses hospitais. Não podemos mais dei-
xar este quadro se agravar, tampouco nos calar diante 
deste pesadelo em que se tornou o trânsito de Brasília 
e o transporte coletivo em Brasília já há anos.

Há alguns anos, em 1996, esta cidade deu exem-
plo ao mundo com o sucesso da campanha Paz no 
Trânsito. Campanha que não surgiu apenas do go-
verno, mas do protagonismo da sociedade. O jornal 
Correio Braziliense liderou a campanha marcada por 
uma passeata com 25 mil pessoas na cidade. Naquela 
ocasião, eu me lembro, o jornal publicou a capa antoló-
gica do disco dos Beatles atravessando a faixa, Abbey 
Road, um extraordinário mote para o movimento que 
estimulou o então governador e hoje colega Cristovam 
Buarque a fazer um grande programa para o trânsito 
do Distrito Federal.

Foram instalados pardais, radares de velocida-
de eletrônicos e foi feita forte ação educativa para o 

respeito à faixa de pedestres. Toda a capital federal se 
envolveu no movimento que se tornou modelo para o 
Brasil, com redução histórica dos acidentes aqui na 
capital. Eu me lembro, Sr. Presidente, que dava orgu-
lho como brasiliense viajar para outros locais do Brasil 
e ver como repercutia positivamente uma iniciativa da 
sociedade do Distrito Federal, do governo do Distrito 
Federal que mudou os hábitos culturais e que fez a 
população respeitar a faixa de pedestre, humanizando 
o trânsito e tornando-o muito mais civilizado.

Lembro dessa campanha emblemática porque 
tenho certeza que o problema do trânsito só terá sua 
solução se partir de um esforço verdadeiramente co-
letivo. Não se trata de um problema de governo ape-
nas, mas de todos nós. Trânsito não se resolve só com 
decreto e leis, mas com um profundo processo social 
de educação e cidadania.

Por isso, o sucesso da campanha Paz no Trânsi-
to, uma verdadeira resposta de civilidade de Brasília. 

Chegou a hora de recuperá-la. Depois de todos 
os avanços da Lei Seca, do maior rigor da fiscaliza-
ção urbana e rodoviária e do esforço das campanhas 
educativas no País, o problema só se agrava. Hoje, o 
grande desafio do trânsito é de ordem cultural: está 
na sensibilização e no compromisso de todos e, por-
tanto, de cada um.

Precisamos todos de ter a consciência de que o 
trânsito será o que nós fizermos dele. O maior poder 
de mudança está nas mãos e na cabeça dos brasi-
lienses. É preciso planejar e dar transparência ao uso 
dos recursos arrecadados por multas e, obviamente, 
discutir o cerne da questão: o trânsito como conjunto 
complexo em sua dimensão de planejamento, infraes-
trutura, educação, cidadania, saúde, cultura, segurança 
e legislação. São todas pontas de um mesmo nó, que 
só será resolvido se tivermos um transporte coletivo 
de qualidade. Não adiantará nada se todos os esforços 
para melhorar o trânsito não começarem pela melho-
ria do transporte coletivo no Distrito Federal, criando 
opções para que a pessoa possa sair de sua casa, 
pegar o metrô e depois pegar o ônibus integrado com 
o metrô para chegar ao seu local de trabalho. Ônibus 
modernos, ônibus confortáveis, ônibus que respeitem 
itinerários, que respeitem os horários, que respeitem 
os cidadãos e possam transportar os trabalhadores 
brasilienses, as trabalhadoras brasilienses, garantindo 
esse direito constitucional de ir e vir.

Chegou a hora de amadurecermos essa reflexão.
Quero registrar que nós vamos acompanhar esse 

processo de licitação das concessões do transporte 
coletivo Distrito Federal.

Ouço, com muita alegria, a Senadora Ana Amélia.
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A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Caro Se-
nador Rodrigo Rollemberg, eu queria, antes de mais 
nada, cumprimentá-lo e endossar a sua referência, 
merecida e justa, ao trabalho inovador do Senador 
Cristovam Buarque quando Governador do Federal 
nessa campanha pela educação e civilidade no trân-
sito. De fato, também eu, quando ia a Porto Alegre, 
mesmo morando aqui e não estando no Parlamento,
essa era a grande referência e curiosidade das pesso-
as, porque temos um trânsito cada vez mais violento. 
De novo, ele, como um homem voltado à educação, 
na prioridade do seu mandato, sempre mostrou que 
é pela educação que nós vamos resolver parte dos 
problemas no trânsito. E concordo também... E aí me 
valho do depoimento da Regina, que trabalha comigo, 
da Luzia e da Rosinha, que moram no Jardim Ingá e 
que falam da má qualidade do transporte coletivo no 
nosso Distrito Federal, e também da Maria, que mora 
em Brazlândia, e do Devair, que mora em Planaltina. 
Eles, como outras pessoas que prestam serviços, 
como manicures e cabeleireiras, que moram nessas 
cidades-satélites, reclamam constantemente, primei-
ro, da péssima qualidade dos veículos, dos ônibus, e 
dos altos preços das passagens pagas por esses tra-
balhadores, sejam diaristas, sejam profissionais que 
trabalham nessas áreas. Então, eu queria endossar a 
manifestação de V. Exª, que, como Senador do Distrito 
Federal, faz muito bem de fazer a fiscalização sobre 
essa concorrência. Aproveito a oportunidade, Senador 
Rodrigo Rollemberg, para convidá-lo para a Festa Na-
cional do Peixe, em Tramandaí, e também para a Festa 
do Mar e do Pescador, que acontece em Rio Grande, 
que é uma belíssima cidade, tanto quanto Tramandaí. 
Está convidado, em nome do Senador Paim e do Se-
nador Pedro Simon.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF) – Muito obrigado, Senadora Ana Amélia, pelo 
convite. Agradeço também sua contribuição, que in-
corporo ao meu pronunciamento.

V. Exª é quase que uma Senadora por Brasília. Mo-
rou aqui muito tempo, conhece esta cidade, demonstra 
um profundo carinho por esta cidade. Saiba que esta 
cidade também tem muito apreço pela senhora, que, 
especialmente depois que assumiu o mandato de Se-
nadora, tem a cada dia conquistado cada vez mais a 
admiração e o apreço da população do Distrito Federal.

Eu posso lhe garantir, Senadora Ana Amélia, que 
essas pessoas a que V. Exª se referiu, que moram no 
Entorno do Distrito Federal ou em cidades-satélites do 
Distrito Federal, como Brazlândia, por exemplo, ao se 
deslocarem para Brasília de manhã cedo e voltarem 
no final da tarde, perdem pelo menos quatro horas do 
seu dia dentro de um ônibus ou esperando um ônibus 

que não se sabe se chegará no horário, com a certeza 
de que entrarão num ônibus lotado, que muitas vezes 
viajarão em pé de um destino ao outro, correndo riscos 
em ônibus velhos, que quebram no meio do caminho. 
Como eu disse aqui, treze ônibus, em dois meses, pe-
garam fogo no Distrito Federal. É realmente uma coisa 
vergonhosa. Nós precisamos cobrar isso.

Eu tenho confiança em que, definitiva e finalmente, 
o Governo do Distrito Federal promoverá essa licitação 
para que possamos oxigenar essa prestação de ser-
viço no Distrito Federal, oferecendo um bom serviço 
para a população. Nós vamos acompanhar. Nós vamos 
acompanhar e vamos usar os instrumentos necessários 
para fazer esse acompanhamento e essa fiscalização, 
porque essa é uma responsabilidade que temos com 
a população que nos elegeu.

Eu, Senadora Ana Amélia, desde quando fui De-
putado Distrital, tenho o costume de fazer grande parte 
da minha campanha na rodoviária de Brasília, um lo-
cal central da cidade, onde as pessoas se encontram. 
Elas vêm para cá porque grande parte da população 
do Distrito Federal trabalha no Plano Piloto.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Ali eu co-
nheci o seu boneco bonito. (Risos.)

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF) – Pois é. E sempre a gente convive com essas 
reivindicações da população, com as reclamações da 
população. Eu não posso deixar, como representan-
te do Distrito Federal, de cobrar das autoridades que 
possamos solucionar, definitivamente, essa questão da 
concessão do transporte coletivo no Distrito Federal.

Agradeço, Sr. Presidente. Agradeço, mais uma 
vez, a V. Exª, Senador Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador Rodrigo Rollemberg, eu só queria di-
zer a V. Exª que seu discurso sobre transporte vem, 
com muita convicção, ajudar no debate que estamos 
provocando na Comissão de Direitos Humanos e de 
Trabalho e Previdência, onde marcamos duas audiên-
cias públicas para discutir a violência no trânsito e a 
própria sensibilidade.

Por isso, faço questão de que V. Exª esteja co-
nosco, porque estão comprovados os dados que V. Exª 
aqui apresentou: mais morre gente no trânsito que nas 
guerras no mundo. É um dado concreto, principalmente 
no Brasil. E V. Exª comparou com o Iraque. Hoje mes-
mo, na Comissão de Direitos Humanos, os estudantes 
que estavam lá questionavam a situação do transporte 
público, inclusive o preço da passagem. Além de má 
qualidade, o preço da passagem é altíssimo. Então, 
V. Exª, com a experiência e o conhecimento que tem, 
com certeza, há de dar uma grande contribuição para 
esse debate. A intenção, inclusive, é fazer um ciclo de 
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debates sobre o transporte público e a violência no 
trânsito. Conto com V. Exª.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Muito obrigado, Senador Paim.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Passamos a palavra, neste momento, à nobre 
Senadora Ana Amélia, antes que eu encerre os traba-
lhos. Ela estava me olhando. Por duas ou três vezes, 
dirigiu-se a quem estava na tribuna e todas as vezes 
fez questão de citar os três Senadores do Rio Grande.

Meus cumprimentos a V. Exª. A palavra é sua. 
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela or-

dem. Sem revisão da oradora.) – De novo quero falar 
em nome dos três Senadores – V. Exª e o Senador 
Pedro Simon – para dizer que, há pouco, participei de 
uma cerimônia presidida pelo Senador José Sarney, 
com a presença do Secretário de Comunicação desta 
Casa, o jornalista Fernando Cesar Mesquita, e com o 
Ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, que veio 
assinar as portarias para todas as capitais brasileiras, 
inclusive a nossa mui leal e valorosa Porto Alegre. Na 
sexta-feira, será assinada a portaria, e um canal aber-
to digital haverá, o número 62, Porto Alegre. Então, na 
sexta-feira próxima, será assinada essa portaria.

Para nós Senadores do Rio Grande, isso é muito 
importante. Eu imagino que, no nosso Estado, tenha 
um dos mais altos índices de audiência a TV Senado, 
pelo interesse que tem o gaúcho pelas informações, 
pelo seu grau de politização, e isso é muito bom por-
que dá transparência ao trabalho que realizamos aqui, 
seja no plenário, seja nas comissões técnicas, cada um 
fazendo o seu papel. Isso é extremamente relevante 
para a transparência da atividade e para a valorização 
do trabalho dos Srs. Senadores. 

Queria cumprimentar o Ministro Paulo Bernardo 
pela assinatura e por essa modernização da área de 
comunicação, porque os nossos eleitores poderão nos 
fiscalizar ainda mais e melhor.

Queria também fazer um registro, já que estou 
falando na TV Senado, Senador Paim: dependência 
química é um tema extremamente importante. E a TV 
Senado, este final de semana, estará exibindo uma 
reportagem sobre o drama dos usuários de droga no 
Brasil. É o programa Repórter Senado. 

De acordo com dados da Federação Nacional de 
Municípios, presidida por um conterrâneo nosso, Paulo 
Ziulkoski, 98% das cidades brasileiras já apresentam 
algum registro do consumo de crack, uma epidemia 
que se alastrou pelos grandes centros e já não poupa 
as pequenas localidades do País, inclusive a área ru-
ral, além de se espalhar por todas as classes sociais.

A equipe de jornalistas da TV Senado foi às ruas 
saber como é o drama da dependência química sob o 
ponto de vista dos usuários, dos órgãos de repressão 
ao tráfico e das comunidades terapêuticas. O telespec-
tador da TV Senado vai conhecer a luta para salvar 
dependentes químicos, as políticas governamentais 
para reduzir danos aos usuários e a opinião de parla-
mentares sobre esse tema.

O Repórter Senado vai ao ar neste sábado às 
12h30 e às 22h30 e no domingo às 9h e às 17h, na 
TV Senado.

Acabei também de gravar, hoje à tarde, com o 
nosso jornalista Armando Rollemberg, o programa Ci-
dadania, tratando do mesmo tema, que será veiculado 
entre os dias 3 e 9 de março, porque a entrevistada, 
Professora da Universidade de Brasília Maria Fátima 
Sudbrack, é uma pessoa especializada nessa área de 
apoio às famílias, e nós participamos desse programa, 
que acontece por ocasião da semana do Dia Interna-
cional da Mulher. A TV Senado preparou uma série de 
audiências com as Senadoras e convidadas especiais 
para debater temas relevantes para o País.

Faço com muito gosto esses registros porque 
estamos, desta forma, justificando o trabalho que a TV 
Senado faz para divulgar as nossas atividades aqui.

Cumprimento o Senador, e muito obrigada pela 
gentileza.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Muito bem, Senadora Ana Amélia.

O Diretor de Comunicação da Casa também este-
ve aqui no plenário e conversou conosco, fazendo um 
apelo para que estivéssemos lá com V. Exª. Não pude 
ir porque estava presidindo. Os Senadores tinham de 
viajar e eu não pude ir até lá, mas tenho certeza de 
que V. Exª, como sempre tem feito e muito bem, re-
presentou tanto o Senador Simon como este Senador.

Como V. Exª fica muito em Brasília, eu gosta-
ria, se V. Exª puder, de contar com a sua presença 
na segunda-feira, na audiência que teremos na Co-
missão de Direitos Humanos, que se iniciará às nove 
horas da manhã e provavelmente se encerrará a uma 
da tarde, para discutir essa decisão do TST de usar o 
instrumento do SPC para inibir, proibir, criar obstáculo, 
constranger o trabalhador que, porventura, tiver dívidas 
junto ao comércio e a bancos, no caso do Serasa, de 
ter acesso a emprego.

Eu considerei uma decisão absurda e felizmente 
já tive uma reunião com o representante da Associação 
Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Eles 
me disseram que inúmeras outras turmas têm posição 
totalmente diferente e, na segunda-feira, virão aqui para 
demonstrar que é um equívoco essa posição, tanto que 
o próprio Presidente Lula já retirou da CLT, mediante 
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projeto aprovado nesta Casa, um artigo que permitia 
aos bancos usar esse instrumento.

Por isso teremos um belo debate com a presença 
de representantes dos trabalhadores, dos empregado-
res e do próprio Judiciário.

Tenho dois projetos nesse sentido que conside-
ram esse ato crime inafiançável, imprescritível, crime 
hediondo. E me surpreende agora que o TST queira 
legalizar uma arbitrariedade dessas, que proíbe o de-
sempregado de ter acesso ao emprego. Veja a que 
ponto chegamos!

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Senador 
Paim, eu ouvi o seu pronunciamento, aqui na tribuna, 
quando fez esse relato e lembro bem da expressão: 
“Qual é o trabalhador que não quer pagar em dia as 
suas contas”? Se ele eventualmente deixa de pagar, 
é porque alguma dificuldade está enfrentando. Então, 
não seria justo penalizá-lo, ainda mais retirando dele 
o direito de acesso a um concurso ou a outra opera-
ção por conta dessa decisão. Acho muito prudente, 
da parte de V. Exª, realizar essa audiência pública na 
Comissão de Direitos Humanos, que é presidida por 
V. Exª. O convite está aceito. Estarei lá presente na 
segunda-feira. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Muito bem, Senadora Ana Amélia. Agora, faço mais 
um convite a V. Exª, a pedido do Deputado Marçal Filho.

Na terça-feira, trataremos de um excelente projeto 
de S. Exª que visa a combater a discriminação contra 
a mulher, que é terminativo na Comissão de Direitos 
Humanos. Se V. Exª também puder, na terça-feira, estar 
na Comissão, sei que só a sua presença fará com que 
outros Senadores lá compareçam para fazer o debate, 
valorizando a mulher.

Mais uma vez, cumprimento V. Exª. 
Estamos, nesta quinta-feira, 20 horas e 7 minu-

tos, uma gaúcha e um gaúcho no plenário do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – A Presidência designa, nos termos do Ofício
nº 23, de 2012, da Liderança do PDT, o Senador Acir 
Gurgacz para integrar o Conselho do Diploma José 
Ermírio de Moraes. 

É o seguinte o Ofício:

Ofício GASAGUR-023/2012
Brasília, 29 de fevereiro de 2012 

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Tenho a honra de cumprimentar Vossa Excelên-

cia e, na oportunidade, como líder do PDT no Senado, 
solicitar minha inclusão no “Conselho do Diploma José 
Ermírio de Moraes”.

Pela atenção, antecipadamente agradeço e no en-
sejo, renovo meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente, – Senador, Acir Gurgacz, Li-
der do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– A Presidência recebeu o Ofício nº 18, de 2012, da Co-
missão de Assuntos Sociais, comunicando a aprovação de 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 46, de 2011. 

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 18/2012-Presidência/CAS
Brasília, 29 de fevereiro de 2012

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

são, em decisão terminativa, aprovou em turno único o 
Substitutivo (Emenda nº 1-CAS) ao Projeto de Lei da 
Câmara nº 46, de 2011, que Altera o caput do art. 3º 
da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, incluindo 
a atividade física como fator determinante e condicio-
nante da saúde, e da outras providências, de autoria 
da Deputada Sueli Vidigal.

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.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Com referência ao Ofício nº 18, de 2012, a 
Presidência comunica ao Plenário que poderão ser 
oferecidas emendas à matéria até o encerramento da 
discussão, no turno suplementar, perante a Comissão 
de Assuntos Sociais.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– A Presidência recebeu o Ofício nº 20, de 2012, da 
Comissão de Assuntos Sociais, comunicando a apro-
vação de Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 
379, de 2011.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 20/2012 – Presidência/CAS
Brasília, 29 de fevereiro de 2012

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

são, em decisão terminativa, aprovou em turno único 
o Substituto (Emenda nº 1 – CAS) ao Projeto de Lei do 
Senado nº 379 de 2011, que Acrescenta dispositivos 
à Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, que dispõe 
sobre as atividades de Agente Comunitário de Saúde 
e de Agente de Combate de Endemia, para incluir ati-
vidades do Agente Comunitário de Saúde na sua área 
de atuação, de autoria do Senador Eduardo Amorim.
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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.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Com referência ao ofício lido, a Presidência comuni-
ca ao Plenário que poderão ser oferecidas emendas 
à matéria até o encerramento da discussão, no turno 
suplementar, perante a Comissão de Assuntos Sociais

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência recebeu o Aviso nº 148, de 2012,
na origem, do Tribunal de Contas da União, que enca-
minha cópia do Acórdão nº 337, de 2012, bem como 
do Relatório e Voto que o fundamentam, sobre os 
Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão 
nº 3.236/2011, referente à tomada de contas especial 
instaurada para verificar as irregularidades no Con-
trato nº 182-SF/2003/001, firmado entre a Empresa 
Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – Infraero e 
a empresa FS3 Comunicação e Sistemas Ltda. (TC 
020.472/2004-1).

É o seguinte o Aviso:

Aviso nº 148-Seses-TCU-Plenário

Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2012

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conheci-

mento, cópia do Acórdão proferido nos autos do pro-
cesso nº TC 020.472/2004-1, pelo Plenário desta Corte 
na Sessão Ordinária de 15-2-2012, acompanhado do 
Relatório e do Voto que o fundamentam.

Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– O Aviso nº 148, de 2012, juntado ao processado do 
Aviso nº 102, de 2011, vai à Comissão do Meio Ambien-
te, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.

Cópia do referido Aviso foi juntada ao Requeri-
mento nº 401, de 2007 (CPI do Apagão Aéreo).

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência recebeu, da Câmara dos De-
putados, o Projeto de Lei da Câmara nº 1, de 2012
(nº 5.312/2009, na Casa de origem), de iniciativa do 
Ministério Público da União, que dispõe sobre a cria-
ção de cargos no quadro do Ministério Público Militar.

É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O Projeto de Lei da Câmara nº 1, de 2012, vai 
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, 
os seguintes Projetos de Decreto Legislativo:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 60, 61 e 
62, de 2012, vão à Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, onde poderão receber emendas pelo 
prazo de cinco dias úteis, tendo a referida Comissão o 
prazo de 15 dias úteis para opinar sobre as matérias, 
prorrogável por igual período, nos termos do art. 376, 
III, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que 
serão lidos.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 34, DE 2012

Altera a Lei nº 12.340, de 1º de dezem-
bro de 2010, com o objetivo de fixar diretri-
zes para a política nacional de defesa civil 
frente a desastres, e dá outras providências

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 12.340, de 1º de dezembro de 

2010, passa a vigorar com as seguintes modificações 
e acréscimos:

Art. 1º-A A política nacional de defesa civil frente 
a desastres orientar-se-á pelas seguintes diretrizes:

I – a necessária atenção, amparo e assistência 
emergencial devidos à população atingida;

II – prioridade possível das ações preventivas e 
de planejamento sobre as demais;

III – a recuperação imediata das áreas atingidas 
com vistas ao restabelecimento dos serviços essenciais, 
bem como à reconstrução da infraestrutura necessária 
à retomada da atividade econômica;

IV – a corresponsabilidade entre a União, os 
Estados e os Municípios pelas ações destinadas ao 
enfrentamento de desastres.

V – a integração e articulação entre os órgãos 
públicos que compõem o Sistema de Defesa Civil, e 
destes com as demais esferas de poder;

VI – a participação da sociedade civil em todas 
as fases de execução da política de defesa civil;

VII – o mapeamento obrigatório de todas áreas 
urbanas conforme a sua suscetibilidade a desastres e 
os potenciais danos à população vulnerável;

VIII – a classificação formal das áreas de risco 
no plano diretor da cidade;

IX – o uso responsável do solo;
X – o equilíbrio entre o desenvolvimento urbano 

e o respeito ao meio ambiente;
XI – a adoção de mecanismos administrativos 

menos burocráticos que garantam rapidez e eficiência 

nas ações assistenciais e de socorro às vítimas e de 
recuperação das áreas atingidas;

XII – a desocupação forçada como último recurso;
XIII – o apoio e o envolvimento das forças arma-

das nos esforços de defesa civil;
XIV – o investimento permanente em ferramentas 

tecnológicas que permitam prever, com a maior acui-
dade possível, a superveniência de escorregamentos 
de grande impacto, enchentes, enxurradas bruscas, 
alagamentos, secas austeras, entre outras situações 
características de desastres.

“Art. 3º-A. ..............................................
..............................................................
§ 1º-A. O Sindec disponibilizará aos Mu-

nicípios cadastrados as ferramentas de que 
trata o inciso XIV do art. 1º-A desta Lei, além 
de proporcionar meios e condições técnicas 
para que os referidos recursos tecnológicos 
sejam operados.

§ 2º........................................................
..............................................................
VI – instalar mecanismos de alerta sonoro 

em áreas altamente suscetíveis a desastres.
.................................................... ” (NR)
“Art. 8º O Funcap, de natureza contábil e 

financeira, terá como finalidade custear ações 
destinadas à execução da política nacional de 
defesa civil frente a desastres, de acordo com 
as diretrizes fixadas no art. 1º-A desta Lei.” (NR)

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

Justificação
A Lei no 12.340, de 1o de dezembro de 2010, re-

sultante da conversão da Medida Provisória no 494, de 
2 de julho do mesmo ano, instituiu o Sistema Nacional 
de Defesa Civil como o objetivo de “planejar, articular 
e coordenar as ações de defesa civil em todo o terri-
tório nacional”. Trata-se de uma lei muito importante, 
pois é a norma que orienta todas as ações dos órgãos 
da Defesa Civil no Brasil, contendo instrumentos de 
grande relevância para a prevenção e a resposta da 
União, dos Estados e dos Municípios a desastres e 
calamidades públicas. 

A despeito da sua grande relevância e de todos 
os esforços que o Parlamento e os Governos têm 
empreendido para minimizar os efeitos das tragédias 
naturais, a triste realidade do nosso País evidencia 
que ainda estamos muito distantes de uma resposta 
adequada diante dessas situações. 

Todos os anos vemos centenas de brasileiros 
perderem a vida, especialmente em inundações e des-
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lizamentos de terra. Ainda hoje não nos esquecemos, 
particularmente, da maior tragédia já registrada em 
nosso País, que foram as enchentes e deslizamentos 
na Região Serrana do Rio de Janeiro. Foram mais de 
900 brasileiros e brasileiras que pereceram no mês de 
janeiro de 2011, sendo que mais de 300 outros foram 
considerados desaparecidos. 

A situação se repete a cada estação chuvosa, 
de modo que lemos os jornais com a estranha sensa-
ção de estarmos diante de uma notícia repetida, de 
que tínhamos conhecimento prévio, tamanha a possi-
bilidade de eventos semelhantes tornarem a ocorrer. 
São milhares de brasileiros que ficam desalojados ou 
desabrigados. Todos os anos, há centenas de mortos 
e feridos, em um sofrimento que parece não ter fim.

Não podemos permanecer estáticos diante des-
sa realidade. É preciso aprimorar os mecanismos de 
que dispomos para combater esses problemas natu-
rais, de modo que possamos, ao menos, minimizar 
o sofrimento de tantos brasileiros e brasileiras que, 
pelas mais diversas razões, sejam mais suscetíveis a 
essas calamidades.

Por essa razão, apresentamos a presente propos-
ta de alteração da Lei no 12. 340, de 2010, de modo 
a acrescentarmos instrumentos que nos parecem va-
liosos, por permitirem, se implantados, uma atuação 
mais efetiva dos órgãos de Defesa Civil. 

Assim, propomos o acréscimo de um artigo com 
as diretrizes a serem observadas pela política nacional 
de defesa civil frente a desastres. 

Nesse sentido, pretendemos consignar no texto 
legal que as ações do Sistema devam assegurar a 
necessária atenção, amparo e assistência emergen-
cial devidos à população atingida, ao mesmo tempo 
em que deva ser garantida a prioridade possível das 
ações preventivas e de planejamento sobre as demais. 

É quase desnecessário dizer que as ações pre-
ventivas e de planejamento são muito mais eficazes 
do que as ações de resposta a desastres naturais. 
Os recursos investidos em prevenção de desastres 
normalmente produzem bons resultados, e permitem 
salvar vidas, além de reduzirem os gastos estatais 
com iniciativas de reconstrução e atendimento às ví-
timas das tragédias, sempre muito elevados. É preci-
so implantar no Brasil uma cultura de planejamento e 
prevenção, para que não fiquemos, a cada ano, con-
tabilizando as vítimas e os prejuízos causados pelos 
fenômenos naturais.

Propomos, ainda, que seja diretriz da política de 
defesa civil a recuperação imediata das áreas atingidas 
com vistas ao restabelecimento dos serviços essenciais, 
bem como à reconstrução da infraestrutura necessária 
à retomada da atividade econômica. Entendemos que 

deve ser uma meta para União, Estados e Municípios a 
recuperação mais rápida possível das áreas atingidas. 
Não podemos aceitar a demora que costuma acompa-
nhar esses processos de recuperação. Muitas vezes, 
a reconstrução dessas áreas sequer termina, e elas já 
são novamente atingidas por outro desastre. Ou seja, 
não se conclui nem a reconstrução, nem a implanta-
ção de mecanismos preventivos de outras tragédias. 

Nesse processo, é fundamental reconhecer, sem-
pre, a corresponsabilidade entre a União, os Estados 
e os Municípios pelas ações destinadas ao enfrenta-
mento de desastres e a integração e articulação entre 
os órgãos públicos que compõem o Sistema de Defesa 
Civil, e destes com as demais esferas de poder. Não 
se pode admitir que diante de uma tragédia se fique 
a buscar culpados, com transferência inoportuna e in-
justificada de responsabilidades. 

Todo o Poder Público, nas diferentes esferas da 
federação, há de reconhecer a sua responsabilidade 
pela atenção aos brasileiros e brasileiras atingidos 
pelo sofrimento de uma calamidade natural. Ao mesmo 
tempo, é preciso assegurar a participação da socie-
dade civil em todas as fases de execução da política 
de defesa civil. 

É uma política pública que deve ser construída 
de forma participativa, de modo que todos possam 
participar e tornar mais efetivos os seus instrumentos. 

Não podemos nos esquecer de que todas essas 
situações exigem a adoção de instrumentos eminente-
mente técnicos, aliados a uma necessária fiscalização 
pelo Poder Público do uso regular dos recursos naturais. 

Assim, propomos que a política de defesa civil 
deva incluir: o mapeamento obrigatório de todas as 
áreas urbanas conforme a sua suscetibilidade a de-
sastres e os potenciais danos à população vulnerável; 
a classificação formal das áreas de risco no plano dire-
tor da cidade; meios que garantam o uso responsável 
do solo e o equilíbrio entre o desenvolvimento urbano 
e o respeito ao meio ambiente. Entendemos que so-
mente o cumprimento rigoroso da legislação de uso 
e ocupação do solo e de proteção ao meio ambiente 
poderá minimizar a parcela de responsabilidade que 
a sociedade tem sobre as tragédias. Sabemos bem 
que muitas vezes elas são agravadas pela atuação 
irresponsável do Poder Público, que não cumpre ade-
quadamente o seu dever de fiscalização. Certamente, 
a atenção integral a esses preceitos há de minimizar 
os efeitos dos fenômenos naturais. 

Quanto à atuação em diante das calamidades, 
sugerimos que a lei preveja como diretriz a adoção de 
mecanismos administrativos menos burocráticos que 
garantam rapidez e eficiência nas ações assistenciais 
e de socorro às vítimas e de recuperação das áreas 
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atingidas, sendo que a desocupação forçada deve ser 
considerada como último recurso. Não podemos admitir, 
ademais, o absurdo de se fazer exigências descabi-
das e exageradas de um cidadão que esteja sofren-
do os efeitos de um desastre. Devemos impedir que 
a burocracia extremada impeça o socorro às vítimas. 
É preciso fazer com que esse socorro chegue o mais 
rapidamente possível a quem dele necessita, sem que 
se perca em labirintos administrativos. 

Propomos ainda que seja assegurado o apoio e 
o envolvimento das forças armadas nos esforços de 
defesa civil. Sabemos bem que muitas vezes o esforço 
dos valorosos membros das Forças Armadas de nosso 
País é fundamental para fazer frente às calamidades. 
Precisamos consignar na Lei do Sindec expressamen-
te essa possibilidade, de modo a legitimar ainda mais 
a sua atuação e a permitir a adoção de instrumentos 
concretos que possam assegurá-la. 

Por fim, de todos os itens constantes da propos-
ta, ressaltamos especialmente o estímulo ao investi-
mento permanente em ferramentas tecnológicas que 
permitam prever, com a maior acuidade possível, a su-
perveniência de escorregamentos de grande impacto, 
enchentes, enxurradas bruscas, alagamentos, secas 
austeras, entre outras situações características de 
desastres. Acreditamos que a alteração proposta via-
bilizará o desenvolvimento e a efetiva implantação de 
novas tecnologias de prevenção de danos ambientais. 

Chama a nossa atenção o fato de a comunidade 
científica brasileira já apresentar avanços considerá-
veis no campo da pesquisa de soluções para esses 
problemas que afligem a tantos brasileiros. 

Notícia publicada no jornal Folha de São Paulo 
do dia 20 de fevereiro de 2012 dá conta de que o Ins-
tituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), sob a 
coordenação do pesquisador Antonio Donato Nobre, 
desenvolveu uma ferramenta bastante simples, capaz 
de identificar áreas com risco de enchentes, desliza-
mentos de terra e outros desastres naturais. 

Trata-se do chamado HAND, sigla em inglês para 
Height Above de Nearest Drainage, que pode ser tra-
duzida como “altura acima da drenagem mais próxima”. 
De acordo com informações constantes da página do 
Inpe na internet, trata-se de um modelo digital com 
variadas aplicações, sendo que uma das mais impor-
tantes é justamente “permitir o mapeamento avançado 
e generalizado de áreas de risco e vulnerabilidade a 
cheias e outros desastres naturais”. 

Os cientistas explicam que os fundamentos do 
programa de computador são bastante simples, base-
ados no conhecido Princípio de Arquimedes, segun-
do o qual a água escolhe a trajetória mais curta para 
os terrenos mais baixos, sob a influência da força da 

gravidade. A partir de informações topográficas sobre 
cada terreno, são construídos modelos hidrodinâmicos, 
semelhantes a uma “maquete virtual”, que permitem 
identificar as características de cada terreno, com de-
clividades e distâncias de encostas, e, por consequ-
ência, a maior ou menor suscetibilidade a ocorrências 
como deslizamentos de terra e inundações. 

O modelo foi integrado à conhecida ferramenta 
Google Earth, de acesso livre a qualquer usuário da 
internet, o que permite a todos os órgãos da Defesa 
Civil, em qualquer parte do Brasil, acesso rápido às 
informações, com possibilidade de planejamento de 
operações de retirada de pessoas de áreas de risco e 
prevenção de desastres, especialmente os famigera-
dos deslizamentos de terra.

Essa tecnologia já foi, inclusive, apresentada ao 
Senado Federal por ocasião dos debates sobre o pro-
jeto do novo Código Florestal. Na oportunidade, o Dr. 
Antonio Nobre explicou em detalhes os métodos utili-
zados. Segundo o Inpe, o modelo já foi aplicado com 
sucesso em algumas regiões historicamente castiga-
das pelas inundações, como a metropolitana de São 
Paulo. Também foi utilizado na região do rio Mundaú 
de Alagoas e na região serrana do Rio de Janeiro, com 
resultados promissores.

É interessante notar que se trata de uma ferra-
menta com custos reduzidos, diante das técnicas tradi-
cionais utilizadas pelos pesquisadores e pelos sistemas 
de defesa para obterem dados sobre as características 
de cada região, a fim de proporem soluções e estraté-
gias de prevenção de desastres naturais. 

Acreditamos ser de fundamental importância as-
segurarmos nosso apoio a iniciativas dessa natureza, 
uma vez que a ciência brasileira é capaz de fornecer 
instrumentos valiosos para reduzirmos os danos e as 
tragédias que se repetem a cada ano. 

É preciso garantir que o Sindec e as políticas 
públicas de defesa civil tenham a estrutura operacio-
nal adequada para implementar iniciativas como esta. 
De modo que propomos que o Sistema possa dispo-
nibilizar aos Municípios cadastrados as ferramentas 
tecnológicas disponíveis, além de proporcionar meios 
e condições técnicas para que os referidos recursos 
tecnológicos sejam operados.

Também é fundamental assegurar meios e re-
cursos para o desenvolvimento de programas e me-
canismos de alerta sonoros em regiões altamente 
vulneráveis a desastres naturais. Sabemos bem que 
essas ocorrências, embora normalmente ocorram com 
grande rapidez, podem ser informadas à população com 
razoável margem de tempo, apta a permitir operações 
de evacuação de áreas de risco. Há sistemas de alerta 
que funcionam com resultados muito significativos em 
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diversas partes do mundo, e não podemos economizar 
esforços para desenvolvê-los também no Brasil, ga-
rantindo a proteção de que a população tanto precisa. 

Acreditamos que a proposta vem em boa hora, 
de modo que poderá aprimorar significativamente os 
instrumentos postos à disposição da Defesa Civil brasi-
leira, que, com heroísmo e boa vontade, tanto faz pelo 
nosso povo. Porém, mais que heroísmo e boa vonta-
de, precisamos assegurar que a Defesa Civil tenha 
também ferramentas e recursos aptos a potencializar 
a sua atuação.

Assim, pelas razões expostas, esperamos receber 
o apoio dos nobres Pares para lograrmos aprovação 
desta iniciativa. – Senador Marcelo Crivella.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 12.340, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2010

Dispõe sobre o Sistema Nacional de 
Defesa Civil – SINDEC, sobre as transfe-
rências de recursos para ações de socorro, 
assistência às vítimas, restabelecimento de 
serviços essenciais e reconstrução nas áre-
as atingidas por desastre, e sobre o Fundo 
Especial para Calamidades Públicas, e dá 
outras providências.

O Presidente da República Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o O Sistema Nacional de Defesa Civil – SIN-
DEC tem como objetivo planejar, articular e coordenar 
as ações de defesa civil em todo o território nacional.

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, enten-
de-se como defesa civil o conjunto de ações preventivas, 
de socorro, assistenciais e recuperativas destinadas 
a evitar desastres e minimizar seus impactos para a 
população e restabelecer a normalidade social.

Art. 2o Os órgãos e entidades da administração 
pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios e as entidades da sociedade civil respon-
sáveis pelas ações de defesa civil comporão o Sindec.

§ 1o Os Estados e o Distrito Federal deverão 
encaminhar à Secretaria Nacional de Defesa Civil do 
Ministério da Integração Nacional, no prazo de 180 
(cento e oitenta) dias da data de assinatura do termo 
de adesão ao Sindec, mapeamento, atualizado anu-
almente, das áreas de risco de seu território e dispo-
nibilizar apoio para a elaboração de plano de trabalho 
aos Municípios que não disponham de capacidade 
técnica, conforme regulamento.

§ 2o A Secretaria Nacional de Defesa Civil do 
Ministério da Integração Nacional será o órgão coor-
denador do SINDEC, ficando responsável por sua ar-
ticulação, coordenação e supervisão técnica.

§ 3o Integra o Sindec o Conselho Nacional de 
Defesa Civil – CONDEC, de natureza consultiva e de-
liberativa, responsável pela formulação e deliberação 
de políticas e diretrizes governamentais do Sistema 
Nacional de Defesa Civil, cuja composição e funcio-
namento serão disciplinados em regulamento.

Art. 3o O Poder Executivo federal apoiará, de for-
ma complementar, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios em situação de emergência ou estado de 
calamidade pública, por meio dos mecanismos pre-
vistos nesta Lei.

§ 1o O apoio previsto no caput será prestado 
aos entes que tiverem a situação de emergência ou 
estado de calamidade pública reconhecidos pelo Po-
der Executivo federal.

§ 2o O reconhecimento previsto no § 1o dar-se-á 
mediante requerimento do Poder Executivo do Esta-
do, do Distrito Federal ou do Município afetado pelo 
desastre.

Art. 3o-A. O Governo Federal instituirá cadastro na-
cional de municípios com áreas propícias à ocorrência 
de escorregamentos de grande impacto ou processos 
geológicos correlatos, conforme regulamento. (Incluído
pela Medida Provisória nº 547, de 2011).

§ 1o A inscrição no cadastro previsto no caput se 
dará por iniciativa do município ou mediante indicação 
dos demais entes federados, observados os critérios 
e procedimentos previstos em regulamento. (Incluído
pela Medida Provisória nº 547, de 2011).

§ 2o Os municípios incluídos no cadastro deve-
rão: (Incluído pela Medida Provisória nº 547, de 2011).

I – elaborar mapeamento contendo as áreas 
propícias à ocorrência de escorregamentos de grande 
impacto ou processos geológicos correlatos; (Incluído
pela Medida Provisória nº 547, de 2011).

II – elaborar plano de contingência e instituir nú-
cleos de defesa civil, de acordo com os procedimentos 
estabelecidos pelo órgão coordenador do Sistema Na-
cional de Defesa Civil - SINDEC; (Incluído pela Medida 
Provisória nº 547, de 2011).

III – elaborar plano de implantação de obras e 
serviços para a redução de riscos; (Incluído pela Me-
dida Provisória nº 547, de 2011).

IV – criar mecanismos de controle e fiscalização 
para evitar a edificação em áreas propícias à ocorrência 
de escorregamentos de grande impacto ou processos 
geológicos correlatos; e (Incluído pela Medida Provi-
sória nº 547, de 2011).

V – elaborar carta geotécnica de aptidão à urba-
nização, estabelecendo diretrizes urbanísticas voltadas 
para a segurança dos novos parcelamentos do solo ur-
bano. (Incluído pela Medida Provisória nº 547, de 2011).
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§ 3o A União e os Estados, no âmbito de suas 
competências, apoiarão os Municípios na efetivação 
das medidas previstas no § 2o. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 547, de 2011).

§ 4o Sem prejuízo das ações de monitoramento 
desenvolvidas pelos Estados e Municípios, o Gover-
no Federal publicará, periodicamente, informações 
sobre a evolução das ocupações em áreas propícias 
à ocorrência de escorregamentos de grande impacto 
ou processos geológicos correlatos nos municípios 
constantes do cadastro. (Incluído pela Medida Provi-
sória nº 547, de 2011).

§ 5o As informações de que trata o § 4o serão 
encaminhadas, para conhecimento e providências, 
aos Poderes Executivo e Legislativo dos respectivos 
Estados e Municípios e ao Ministério Público. (Incluído
pela Medida Provisória nº 547, de 2011).

Art. 3o-B. Verificada a existência de ocupações em 
áreas propícias à ocorrência de escorregamentos de 
grande impacto ou processos geológicos correlatos, 
o município adotará as providências para redução do 
risco, dentre as quais, a execução de plano de con-
tingência e de obras de segurança e, quando neces-
sário, a remoção de edificações e o reassentamento 
dos ocupantes em local seguro. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 547, de 2011).

§ 1o A efetivação da remoção somente se dará 
mediante a prévia observância dos seguintes proce-
dimentos: (Incluído pela Medida Provisória nº 547, de 
2011).

I – realização de vistoria no local e elaboração de 
laudo técnico que demonstre os riscos da ocupação 
para a integridade física dos ocupantes ou de terceiros; 
e (Incluído pela Medida Provisória nº 547, de 2011).

II – notificação da remoção aos ocupantes acom-
panhada de cópia do laudo técnico e, quando for o 
caso, de informações sobre as alternativas oferecidas 
pelo Poder Público para assegurar seu direito à mora-
dia. (Incluído pela Medida Provisória nº 547, de 2011).

§ 2o Na hipótese de remoção de edificações 
deverão ser adotadas medidas que impeçam a reo-
cupação da área. (Incluído pela Medida Provisória nº 
547, de 2011).

§ 3o Aqueles que tiverem suas moradias remo-
vidas deverão ser abrigados, quando necessário, e 
cadastrados pelo município para garantia de atendi-
mento habitacional em caráter definitivo, de acordo 
com os critérios dos programas públicos de habitação 
de interesse social. (Incluído pela Medida Provisória 
nº 547, de 2011).

Art. 4o São obrigatórias as transferências da União 
aos órgãos e entidades dos Estados, Distrito Federal 
e Municípios para a execução de ações de socorro, 

assistência às vítimas, restabelecimento de serviços 
essenciais e reconstrução, observados os requisitos 
e procedimentos previstos nesta Lei.

§ 1o As ações de que trata o caput a serem execu-
tadas serão definidas em regulamento e o Ministério da 
Integração Nacional definirá o montante de recursos a 
ser transferido, mediante depósito em conta específica 
mantida pelo ente beneficiário em instituição financeira 
oficial federal, de acordo com sua disponibilidade or-
çamentária e financeira e com base nas informações 
obtidas perante o ente federativo.

§ 2o O ente beneficiário deverá apresentar pla-
no de trabalho ao Ministério da Integração Nacional, 
exclusivamente no caso de execução de ações de 
reconstrução.

Art. 5o O Ministério da Integração Nacional acom-
panhará e fiscalizará a aplicação dos recursos trans-
feridos na forma do art. 4o.

§ 1o Verificada a aplicação de recursos em desa-
cordo com o disposto nesta Lei, o saque dos valores 
da conta específica e a realização de novas transfe-
rências ao ente beneficiário serão suspensos.

§ 2o Os entes beneficiários das transferências de 
que trata o caput deverão apresentar ao Ministério da 
Integração Nacional a prestação de contas do total dos 
recursos recebidos, na forma do regulamento.

§ 3o Os entes beneficiários manterão, pelo pra-
zo de 5 (cinco) anos, contados da data de aprovação 
da prestação de contas de que trata o § 2o, os docu-
mentos a ela referentes, inclusive os comprovantes de 
pagamentos efetuados com os recursos financeiros 
transferidos na forma desta Lei, ficando obrigados a 
disponibilizá-los, sempre que solicitado, ao Ministé-
rio da Integração Nacional, ao Tribunal de Contas da 
União e ao Sistema de Controle Interno do Poder Exe-
cutivo federal.

Art. 6o Ficam autorizados o Departamento Nacio-
nal de Infraestrutura de Transportes – DNIT e o Minis-
tério da Defesa, mediante solicitação do ente federado 
interessado, a atuar, em conjunto ou isoladamente, na 
recuperação, execução de desvios e restauração de 
estradas e outras vias de transporte rodoviário sob 
jurisdição dos Estados, do Distrito Federal ou dos Mu-
nicípios afetadas por desastres.

Art. 7o O Fundo Especial para Calamidades Pú-
blicas – FUNCAP, instituído pelo Decreto-Lei no 950, 
de 13 de outubro de 1969, passa a ser regido pelo 
disposto nesta Lei.

Art. 8o O Funcap, de natureza contábil e financei-
ra, terá como finalidade custear ações de reconstrução 
em áreas atingidas por desastres nos entes federados 
que tiverem a situação de emergência ou estado de 
calamidade pública reconhecidos nos termos do art. 3o.
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Art. 9o O Funcap terá seu patrimônio constituído 
por cotas que serão integralizadas anualmente pela 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

§ 1o A integralização de cotas por parte dos Es-
tados, Distrito Federal e Municípios será voluntária e 
somente poderá ser realizada em moeda corrente.

§ 2o Na integralização das cotas, para cada parte 
integralizada pelos Estados, Distrito Federal e Municí-
pios, a União integralizará 3 (três) partes.

§ 3o Os Estados, o Distrito Federal e os Muni-
cípios que decidirem integralizar cotas no Funcap 
deverão informar à Secretaria de Defesa Civil do Mi-
nistério da Integração Nacional, até o dia 30 de junho 
de cada ano, o valor a ser disponibilizado para essa 
finalidade, de forma a permitir a inclusão do valor a ser 
integralizado pela União na lei orçamentária anual do 
exercício seguinte.

§ 4o Os entes federados que integralizarem cotas 
no Funcap somente poderão retirá-las após 2 (dois) 
anos da data de integralização, exceto no caso de sa-
que realizado na forma do art. 11.

Art. 10. Os recursos do Funcap serão mantidos 
em instituição financeira federal e geridos por um Con-
selho Diretor, composto por: 

I – 3 (três) representantes da União;
II – 1 (um) representante dos Estados e do Dis-

trito Federal; 
III – 1 (um) representante dos Municípios.
§ 1o A presidência do Conselho Diretor caberá a 

um dos representantes da União.
§ 2o Observado o disposto no caput, o Poder Exe-

cutivo federal regulamentará a forma de indicação dos 
representantes e o funcionamento do Conselho Diretor.

Art. 11. Na ocorrência de desastre, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios cotistas do Funcap 
poderão sacar recursos até o limite de suas cotas, 
acrescido do valor aportado pela União na proporção 
estabelecida no § 2o do art. 9o.

§ 1o Os recursos sacados na forma deste artigo 
somente poderão ser utilizados para a finalidade pre-
vista no art. 8o.

§ 2o Não será exigido restituição dos recursos 
aportados pela União sacados na forma do caput,
exceto no caso de utilização em desacordo com a fi-
nalidade prevista no art. 8o.

§ 3o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
cotistas deverão prestar contas dos recursos sacados, 
na forma do regulamento.

Art. 12. A União poderá antecipar cotas, de for-
ma a fomentar a adesão dos demais entes federados 
no Funcap.

Art. 13. Em casos excepcionais, o Conselho Di-
retor do Funcap poderá autorizar o saque, na forma 

do caput do art. 11, para custear ações imediatas de 
socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de 
serviços essenciais em áreas afetadas por desastres 
nos entes cotistas.

Art. 14. O limite de integralização de cotas para 
cada ente, as condições para saque e utilização dos 
recursos do Funcap, bem como outros procedimentos 
de ordem operacional relativos a ele, serão estabele-
cidos em regulamento.

Art. 15. Fica proibida a cobrança de juros de 
mora, por estabelecimentos bancários e instituições 
financeiras, sobre títulos de qualquer natureza, cujo 
vencimento se dê durante o período de suspensão 
do atendimento ao público em suas dependências em 
razão de desastres, quando caracterizadas situações 
de emergência ou estado de calamidade pública, des-
de que sejam quitados no primeiro dia de expediente 
normal, ou em prazo superior definido em ato norma-
tivo específico.

Art. 16. O caput do art. 1o da Lei no 9.077, de 10 de 
julho de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1o  É o Poder Executivo autorizado 
a doar estoques públicos de alimentos, in na-
tura ou após beneficiamento, diretamente às 
populações carentes, objetivando o combate 
à fome e à miséria, bem como às populações 
atingidas por desastres, quando caracterizadas 
situações de emergência ou estado de calami-
dade pública, mediante proposta conjunta do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento, do Ministério da Integração Nacional 
e da Casa Civil da Presidência da República.

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

Art. 17. As transferências da União aos órgãos e 
entidades dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
para a execução de ações de reconstrução destinadas 
ao atendimento de áreas afetadas por desastre que 
tenha gerado o reconhecimento de estado de calami-
dade pública ou de situação de emergência serão con-
dicionadas à edição de decreto declaratório do estado 
de calamidade pública ou da situação de emergência 
e à apresentação dos seguintes documentos:

I – Notificação Preliminar de Desastre – NOPRED, 
emitido pelo órgão público competente;

II – plano de trabalho, com proposta de ações de 
reconstrução em áreas atingidas por desastres.

§ 1o O ente federado afetado pelo estado de ca-
lamidade pública ou situação de emergência encami-
nhará os documentos previstos no caput ao Ministério 
da Integração Nacional no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias da ocorrência do desastre.
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§ 2o Cumpridas as formalidades legais deste ar-
tigo, o Ministério da Integração Nacional aferirá suma-
riamente a caracterização do estado de calamidade 
pública ou da situação de emergência e procederá às 
transferências de que trata o caput deste artigo.

§ 3o Constatada, a qualquer tempo, a presença 
de vícios nos documentos apresentados, ou a inexis-
tência do estado de calamidade pública ou da situação 
de emergência declarados, o ato administrativo que 
tenha autorizado a realização da transferência obriga-
tória perderá seus efeitos, ficando o ente beneficiário 
obrigado a devolver os valores repassados, atualiza-
dos monetariamente.

§ 4o Sem prejuízo do disposto no § 3o, ocorren-
do indícios de falsificação de documentos pelo ente 
federado, deverão ser notificados o Ministério Público 
Federal e o Ministério Público Estadual respectivo, para 
adoção das providências cabíveis.

Art. 18. Ficam revogados:
I – o art. 51 da Lei no 11.775, de 17 de setembro 

de 2008; 
II – o Decreto-Lei no 950, de 13 de outubro de 

1969.
Art. 19. Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
(À Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania, em decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 35, DE 2012

 (Complementar)

Altera o art. 2º da Lei Complementar 
nº 62, de 28 de dezembro de 1989, que es-
tabelece os critérios de rateio do Fundo de 
Participação dos Estados-FPE e dá outras 
providências. 

Art. 1º. O art. 2º da Lei Complementar nº 62, de 
28 de dezembro de 1989, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 2º Os recursos do Fundo de Par-
ticipação dos Estados e do Distrito Federal 
– FPE serão distribuídos a partir do exercício 
financeiro de 2013 da seguinte forma:

I – 5% (cinco por cento) proporcionalmen-
te à superfície de cada Unidade da Federação;

II – 95% (noventa e cinco por cento), 
proporcionalmente ao coeficiente individual 
de participação, resultante do produto do fator 
representativo da população pelo fator repre-
sentativo do inverso do produto econômico 
por habitante, de cada Unidade da Federação.

§ 1º. Os coeficientes individuais de participação 
dos Estados e do Distrito Federal no FPE a serem 
aplicados até o final do exercício financeiro de 2012, 
inclusive, são os constantes do Anexo Único, que é 
parte integrante desta Lei Complementar. 

§ 2º. Para os efeitos do disposto no caput neste 
artigo, consideram-se:

I – o fator representativo da população 
igual a porcentagem que a população da Uni-
dade da Federação representa da população 
total do País;

II – o fator representativo do inverso do 
produto econômico por habitante igual a por-
centagem que o índice da Unidade da Fede-
ração, decorrente da razão igual a razão entre 
1 (um) e o produto interno bruto por habitante, 
representa na soma dos mesmos índices de 
todas as Unidades do País; 

III – a superfície territorial apurada, a po-
pulação recenseada, contada ou estimada, e 
o produto interno bruto no último ano para o 
qual existam cálculos, quanto à cada Unida-
de da Federação, levantados pela Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
– IBGE e informados ao Tribunal de Contas da 
União – TCU até 15 de novembro de cada ano. 

§ 3º Caberá ao TCU:
I – publicará no Diário Oficial da União 

e em meio eletrônico de acesso público, até 
30 de novembro de cada ano, os coeficientes 
individuais de participação no FPE a serem 
aplicados no exercício financeiro seguinte, bem 
assim as informações que considerou para o 
referido cálculo;

II – receber reclamações das Unidades 
da Federação até 10 de dezembro e decidir 
conclusivamente e publicar os coeficientes 
definitivos até 20 de dezembro” (NR)

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

Justificação
Os critérios de rateio do FPE precisam ser estabe-

lecidos em lei complementar a ser aprovada e produzir 
efeitos ainda em 2012 para impedir que os Estados 
deixem de receber seus repasses a partir do início de 
2013, para atender o STJ que julgou inconstitucional 
a norma de lei complementar de 1989. Esta, ao invés 
de estabelecer um critério, limitou-se a arbitrar uma 
divisão, primeiro, entre as macrorregiões geográficas 
do País, e, depois, entre cada uma das 27 unidades 
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federadas. Este projeto propõe nova redação ao dis-
positivo derrubado pelo STF.

O objetivo é reestabelecer os critérios original-
mente definidos no Código Tributário Nacional – CTN 
de 1966 e que vigorou até a edição da lei de 1989, 
cujos resultados da fórmula balizaram a arbitragem 
dos coeficientes que caberiam a cada unidade dentro 
dos dois blocos regionais. São recuperados os mesmos 
três critérios adotados no CTN, inclusive mantidos os 
mesmos pesos de cada um na fórmula do total rate-
ado: superfície (5%), população (47.5%) e renda per 
capita (47.5%). São atualizados dois aspectos: a renda 
é substituída pelo produto interno bruto (uma vez que 
aquele conceito nunca foi utilizado e a apuração nas 
contas regionais, hoje em caráter anual, pelo IBGE, é 
do PIB) e a arbitrariedade típica da ditadura militar, fi-
xando pisos, intervalos e tetos sem menor justificativa 
técnica, que também é abandonada neste projeto (para 
dar mais justiça e equilíbrio no rateio e ainda tornar 
mais simples o cálculo dos coeficientes). 

Para dar total transparência à apuração do rateio 
do FPE, é definido que os parâmetros serão anual-
mente reportados pelo IBGE (instituição que passou 
a divulgar com curta defasagem o PIB por Estado) e o 
TCU deverá divulgar o rateio preliminarmente, receber 
reclamações e decidir conclusivamente antes do iní-
cio exercício financeiro em que será seguido o rateio. 

Por último, vale lembrar que não cabe transição 
na mudança da distribuição do FPE adotada até o final 
de 2012 e o novo rateio a ser aplicado a partir de 2013, 
considerando que o primeiro foi julgado inconstitucional 
pelo STF e não pode subsistir, nem mesmo para balizar 
o eventual rateio de parcelas decrescentes do fundo.

Sala das sessões, 1 de março de 2012. – Sena-
dor Aloysio Nunes Ferreira.

LEI COMPLEMENTAR 
N° 62, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989

Estabelece normas sobre o cálculo, 
a entrega e o controle das liberações dos 
recursos dos Fundos de Participação e dá 
outras providências.

 O Presidente da República, faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei Complementar:
....................................................................................

 Art. 2° Os recursos do Fundo de Participação dos 
Estados e do Distrito Federal - FPE serão distribuídos 
da seguinte forma:

 I - 85% (oitenta e cinco por cento) às Unidades 
da Federação integrantes das regiões Norte, Nordeste 
e Centro-Oeste;

 II - 15% (quinze por cento) às Unidades da Fe-
deração integrantes das regiões Sul e Sudeste.

 § 1° Os coeficientes individuais de participação 
dos Estados e do Distrito Federal no Fundo de Parti-
cipação dos Estados e do Distrito Federal - FPE a se-
rem aplicados até o exercício de 1991, inclusive, são 
os constantes do Anexo Único, que é parte integrante 
desta Lei Complementar.

 § 2° Os critérios de rateio do Fundo de Partici-
pação dos Estados e do Distrito Federal, a vigorarem 
a partir de 1992, serão fixados em lei específica, com 
base na apuração do censo de 1990.

 § 3° Até que sejam definidos os critérios a que 
se refere o parágrafo anterior, continuarão em vigor os 
coeficientes estabelecidos nesta Lei Complementar.
....................................................................................

(Ás Comissões de Desenvolvimento Re-
gional e Turismo e de Assuntos Econômicos)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Os projetos que acabam de ser lidos serão pu-
blicados e despachados às Comissões competentes.

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

REQUERIMENTO Nº 98, DE 2012
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento 

Interno do Senado Federal, a inserção em Ata de Voto 
de Congratulações e Aplausos à Sociedade Brasileira 
de Cirurgia Plástica – SBCP, pela iniciativa de realizar 
mutirão de cirurgia plástica em 500 mulheres que fo-
ram mastectomizadas em consequência do câncer, a 
ser realizado entre os dias 5 e 9 de março, em vários 
estados da Federação, bem como seja encaminhado 
o referido voto aos senhores José Horácio Aboudib – 
Presidente da SBCP e Luciano Ornelas Chaves – Co-
ordenador Nacional do Mutirão, no seguinte endereço: 
Rua Funchal, 129, Conj. 21-A, Vila Olímpia, São Paulo/
SP, CEP: 04.551-060.

Justificação
A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica foi 

fundada em 1948, em São Paulo, com o objetivo de 
promover e aprimorar o estudo da cirurgia plástica no 
Brasil. Hoje, a SBCP é composta por aproximadamente 
quatro mil cirurgiões plásticos, entre titulares, associa-
dos e aspirantes a membros.

Para a realização das cirurgias vão ser escolhi-
das mulheres que atendam as condições necessárias, 
as que não tem alterações nos exames ou estejam 
fazendo quimioterapia ou radioterapia. O objetivo do 
mutirão é diminuir a fila de pacientes que aguardam 
a cirurgia de reconstrução mamária na rede pública.
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Mastectomia é o procedimento cirúrgico utilizado 
no tratamento de câncer de mama. As pacientes são 
submetidas à remoção da glândula mamária. Além 
desta iniciativa, está sendo desenvolvido o projeto 
Mama Zero com a finalidade de acabar com a fila de 
espera para este tipo de procedimento cirúrgico. O 
tempo médio de espera pela cirurgia na rede pública 
de quatro anos.

No Brasil, mesmo com os programas de preven-
ção, ainda existe grande numero de mulheres portado-
ras de câncer de mama sendo diagnosticada em está-
gio avançado. Desta forma, são necessárias cirurgias 
mais radicais e estas pacientes, além de enfrentarem a 
realidade do câncer, tem que conviver com uma defor-
mação do seu corpo. Portanto a intervenção cirúrgica 
diminui bastante a sensação de deformidade que se 
desenvolve após a mastectomia, mas à motivação e a 
vontade da paciente são as principais características 
para o sucesso da cirurgia.

Parabéns, ao importante papel desempenho pela 
Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica - SBCP que 
vem através desse mutirão diminuir a espera e por tra-
zer para essas mulheres, o retorno ao convívio social, 
a recuperação do equilíbrio emocional e a autoestima.

Sala das Sessões, 1 de março de 2012. – Sena-
dora Vanessa Grazziotin.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.

O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – O Senado Federal recebeu o seguinte Aviso do 
Ministro de Estado da Fazenda:
– Nº 48, de 29 de fevereiro de 2012, em resposta ao 

Requerimento nº 1.455, de 2011, de informações, 
de autoria da Senadora Kátia Abreu.

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
à Requerente.

O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 7 

minutos.)

SUPLEMENTOS À PRESENTE EDIÇÃO
Secretaria-Geral da Mesa

Resenha dos trabalhos legislativos de 1º a 29 
de fevereiro de 2012

Atas de Comissões Permanentes (suplemen-
to “A”)

Atas de Comissões Temporárias (suplemen-
to “B”)

TRADUÇÃO DO DOCUMENTO A QUE 
SE REFERE O SR. SENADOR EDUARDO 
SUPLICY EM SEU PRONUNCIAMENTO, NA 
SESSÃO DE 27 DE FEVEREIRO DE 2012, 
QUE ORA SE PUBLICA.

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

Carta de Tita Azevedo Souza Costa, Sérgio e 
família.

Justiça para Ricardo Costa
Mensagem de Rico: A todos vocês, amigos, fa-

mília e futuros amigos, que apoiaram o senso de jus-
tiça, integridade e veracidade e minha luta... por meus 
filhos. Foi um tempo de reflexão sobre muitas ques-
tões e ideias. Um tempo para colher todas as coisas 
maravilhosas e amigos que fiz durante este período 
de “retiro” (ambos significados) e fazer bom uso deles.

Tenho tentado demonstrar como me senti com 
todas essas provações e com o fato de deixar aquele 
“lugar” e ir para casa. Por isso, tentarei mostrar-lhes, 
se vocês me permitirem, esse conjunto de sentimentos 
e emoções que sinto graças ao apoio de vocês, esta 
sensação avassaladora de admiração e inspiração que 
acabei de sentir.

É como escutar sobre o oceano, o quão imenso 
ele é, sua força e poder bruto, sua beleza e sua sabe-
doria, a energia criativa e toda a receptividade e paz 
que ele proporciona mesmo que você nunca o tenha 
visto. Porém, você nunca poderá entendê-lo por com-
pleto e verdadeiramente até que você possa vê-lo por 
si mesmo e, de alguma forma, absorvê-lo por inteiro. 
E existia e ainda existe muito para absorver. As coisas 
que vocês fizeram para me apoiar, entender, amar, 
ensinar, proteger e para lutar por mim são, de certa 
forma, como o oceano. E à medida que eu leio as mi-
lhares de cartas de apoio, começo a ter um vislumbre 
de como essa sensação realmente era. Sempre tive 
essa sensação, mas sua verdadeira magnitude era (e 
ainda é) avassaladora... algo como o(s) efeito(s) de 
“Choque e Pavor”.

Seu apoio foi como sementes de pequenas flores 
que florescem em sinuosas colinas e então se tornam 
essa incrivelmente poderosa essência de um perfume 
sensível, agradável e delicado aos sentidos.

O amor e a bondade que vocês demonstraram 
são a prova do sentimento que carrego comigo para 
continuar sendo a pessoa que acredito ser e da qual 
vocês não desistiram. Se apenas palavras demons-
trassem ou pudessem demonstrar o verdadeiro senti-
mento de gratidão que uma pessoa sente, queria que 
isso acontecesse agora.
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Há muitos de vocês que são incrivelmente im-
pressionantes (literalmente �) e quase intimidadores, 
especialmente após ter estado em tal situação.

Entretanto, devo dizer-lhes agora que estou livre 
posso entender completamente o que antes apenas 
suspeitava. Esses últimos três anos foram e são uma 
benção e isso é somente a ponta do iceberg! Tendo 
podido ter um período sabático (de certa forma) e usá-
-lo para um olhar introspectivo e ver o que realmente 
quero fazer, como quero fazer e quem eu quero que 
faça parte disso; para compreender os erros que co-
meti por não ser verdadeiro comigo mesmo e permitir 
que outros controlassem minha vida. Não é sempre 
que alguém tem a oportunidade de passar por tal ex-
periência de crescimento e por isto eu sou grato – es-
pecialmente por ter tido o apoio que tive.

Os últimos três anos foram especialmente de-
safiadores de diversas maneiras, mas todos fomos 
vencedores e agora estamos mais bem preparados, 
cada um à sua maneira. Eu os congratulo e agradeço 
muito por todas as coisas que fizeram e que eu sei, 

coisas que estou começando a descobrir e aquelas 
que jamais descobrirei... assim os milagres de suas 
gentilezas não passarão desapercebidos. 

Meus mais profundos agradecimentos.
Ricardo
PS: Estou no processo de organizar a “história”, 

mas posso dizer-lhes que é divertido... pelo menos é 
divertido agora que olho todas as coisas que aconte-
ceram durante os últimos anos �. Com a idade, decidi 
que, apesar do fato de que terei “rugas de expressão” 
em meu rosto, quero ter certeza de que elas foram 
causadas por risos ao invés de preocupações. Você 
pode pedir ao sol que se ponha ao entardecer e ficar 
feliz com isso, ou, enquanto ele se põe, pedir-lhe que 
se levante e ficar chateado porque ele não seguiu 
suas ordens.

PS 2. Ainda estou aprendendo a usar o Facebook, 
Skype, emails e outros programas. Assim que aprender 
a usá-los, vocês o saberão. Espero receber notícias 
suas para que possamos nos encontrar. Obrigado. Ciao. 
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(Inicia-se a sessão às 9 horas e 7 minu-
tos e encerra-se às 10 horas e 43 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – A Presidência lembra às Senadoras e aos Se-
nadores que o Senado Federal está convocado para 
uma sessão especial a realizar-se segunda-feira, dia 5 
do corrente, às 11:00 horas, destinada a homenagear 
o Barão de Rio Branco no ano do seu centenário de 
falecimento, nos termos do Requerimento nº 1.576, 
de 2011; e 2, de 2012, do Senador Jorge Viana e ou-
tros Senhores Senadores.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:

OF. GLPMDB nº 022/2012
Brasília, 1º de março de 2012

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

cia o desligamento, a pedido, do Senador Eunício Oliveira, 
como suplente, das seguintes Comissões: Comissão de 
Desenvolvimento Regional e Turismo - CDR e Comissão 
de Direitos Humanos e Legislação Participativa - CDH.

Na oportunidade, renovo a Vossa excelência vo-
tos de apreço e consideração. – Senador Renan Ca-
lheiros, Líder do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB – 
RR) – A Presidência recebeu do Presidente do Tribunal 
de Contas da União o Aviso nº 4, de 2012-CN (nº 74-
GP/TCU/2012, na origem), encaminhando ao Congresso 
Nacional, nos termos do § 4º do artigo 71 da Constituição 
Federal, o Relatório de Atividades do Tribunal de Contas 
da União, referente ao 4º trimestre do exercício de 2011.

É o seguinte o Aviso:

AVISO Nº 4, DE 2012–CN

Aviso nº 74-GP/TCU

Brasília, 29 de fevereiro de 2012

Excelentíssimo Senhor Presidente do Congres-
so Nacional,

Em cumprimento ao disposto no § 4º do artigo 71 
da Constituição Federal, tenho a honra de encaminha 
a Vossa Excelência o Relatório das Atividades deste 
Tribunal referente ao 4º trimestre do exercício de 2011.

Respeitosamente, – Senador Benjamin Zimler,
Presidente.

Ata da 20ª Sessão, Não Deliberativa
em 2 de março de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. Mozarildo Cavalcanti e Paulo Paim.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de 
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para 
tramitação da matéria:

Leitura: 2-3-2012
Até 7/3 – prazo para publicação e distribuição dos 
avulsos da matéria;
Até 22/3 – prazo para apresentação de relatório;
Até 29/3 – prazo para apresentação de emendas ao 
relatório; e
Até 5/4 – prazo para apresentação, publicação, dis-
tribuição 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 3 de março do corrente.

O Aviso será encaminhado à Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 

– RR) – Há oradores inscritos.
Concedo a palavra, por entendimento, ao Sena-

dor Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. 
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Presi-
dente Mozarildo Cavalcanti, Senador Requião, Sena-
dores e Senadoras, eu vou aproveitar esta manhã de 
sexta-feira, aqui na tribuna do Senado, para comentar o 
trabalho da Comissão de Direitos Humanos, que tenho 
a honra, pelo carinho demonstrado pelos Senadores e 
Senadoras, de presidir, e também o trabalho da Sub-
comissão de Defesa do Emprego e da Previdência, a 
qual também presido.

Registro, hoje, a aprovação, neste mês de fe-
vereiro, no âmbito da Subcomissão Permanente em 
Defesa do Emprego e da Previdência Social, da Co-
missão de Assuntos Sociais, de um ciclo de debates, 
enfim, do eixo que vamos desenvolver, neste ano de 
2012, naquela Comissão.

Aprovamos que vamos debater, lá, o direito de 
greve do servidor público e, também, o ajuste do direito 
de greve da área privada. 

Eu sou daqueles que entende que não deve ser 
proibido o direito à greve como forma legítima dos 
trabalhadores das áreas pública e privada de fazerem 
mobilizações, pressões na busca do atendimento da 
sua pauta de reivindicações. Sou daqueles que en-
tende que tanto os servidores civis como os militares, 
como é o caso dos bombeiros, aqueles que trabalham 
na segurança, a Polícia Militar, têm de ter o direito. Sa-
bemos que todo direito é limitado. Por isso, só há uma 
forma de resolver esse impasse: é regulamentando o 

direito, respeitando o que diz a Constituição – e eu fui 
Constituinte –, que a greve abusiva não será permitida.

Ora, o que estamos dizendo com isso? Que todas 
aquelas áreas em que, em resumo, estiver envolvido 
o direito à vida, as categorias consideradas essências 
terão de manter plantões de emergência, que serão 
determinados pela lei, mas não, como alguns querem, 
proibir o direito de greve na área pública. Isso discu-
tiremos no ciclo de debate e haveremos de encontrar 
um meio termo que assegure o direito e não permita 
o abuso.

Vamos também discutir, sim, na Comissão, nesse 
ciclo de debate, a questão do regime de previdência 
complementar do servidor público, aprovado na Câ-
mara, já está vindo para o Senado, e nós queremos 
debater esse tema. Eu sou daqueles que defende o 
princípio da previdência universal igual para todos. E 
aí eu avanço dizendo que igual para todos é sem fator 
e com integralidade e paridade. Mas é lá na Comissão 
que nós vamos debater essa questão.

Vamos também debater a questão do Aerus; meus 
companheiros do Aerus, homens e mulheres que de-
ram a sua vida para o transporte aéreo neste País e 
simplesmente o seu fundo de pensão complementar 
foi à falência, apesar de eles terem pagado a vida toda. 
Não houve a devida fiscalização e acompanhamento 
por parte do Poder Executivo e, consequentemente, 
os trabalhadores ficaram sem o seu fundo, embora 
tenham pagado sobre R$10 mil, R$15 mil, sobre o sa-
lário que recebiam na época, e muitos deles recebem 
hoje o salário mínimo. 

Por isso que há preocupação de que o Fundo 
Complementar seja fiscalizado, acompanhado pelas 
instâncias do Governo em que houve falha por par-
te daqueles que deveriam acompanhar o Fundo de 
Pensão Aerus.

Vamos debater lá e queremos, naturalmente, 
buscar caminhos para que o Aerus seja recuperado. 
E faremos uma homenagem póstuma ao advogado 
Castagna Maia, grande lutador dessa causa, que mor-
reu jovem, com menos de cinquenta anos, e dedicou 
grande parte da sua vida em defesa do Aerus.

Vamos também discutir, sim, a Previdência Social. 
Eu confesso que cansado não estou, mas estou, eu 
diria, meio amuado por ouvir o velho discurso de que 
a Previdência Social está falida. Ora, se ela estivesse 
falida, não haveria tanta renúncia fiscal. Na segurida-
de social, só este ano, há mais de R$100 bilhões de 
renúncia neste orçamento.

Eu fico impressionado com alguns articulistas 
que publicam artigos condenando a Previdência, mas 
não falam das renúncias fiscais – bilhões e bilhões de 
renúncias de recursos da Previdência. Renúncia pode. 
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Agora, pagar o trabalhador não pode. Há algo errado, 
há algo errado. Como é que, uma área que, segundo 
esses articulistas, está falida, em nenhum momento 
eles contestam as renúncias que o Governo deveria 
receber de bilhões e bilhões de reais. Só falam: “Ah, 
mas é tanto do PIB para a Previdência!” Sim. Agora, o 
que iria para a Previdência não foi, houve as renúncias 
– sem falar da sonegação, da fraude, da roubalheira. 
A Previdência é a caixa do trabalhador!

Outro dia, eu questionava e dizia o seguinte, Se-
nador Mozarildo: por que não lembram o que o povo 
brasileiro paga à Previdência e o que se paga nos ou-
tros países? Se em outros países o percentual do PIB 
é menor, mas o que eles pagam é bem menor também. 
Mas eles não vinculam a receita recebida, aquilo que 
nós pagamos – empregado, empregador, operações. 
Em todo e qualquer investimento, há uma parte que 
vai para a seguridade, vai para a previdência. Isso não 
é falado; só é falado “ao PIB”. O trabalhador não tem 
acesso a esse PIB coisa nenhuma. Quem fatura com 
o PIB é o grande capital, é o poder econômico.

Por isso que eu ainda quero, com calma, discu-
tir: quanto nos Estados Unidos, por exemplo, é pago 
por parte da sociedade para a Previdência, quanto 
na Inglaterra, quanto na Itália, quanto na Alemanha, 
quanto na França, quanto na Argentina, no Uruguai, 
no Paraguai? Em média, eu diria que nós pagamos o 
dobro. Isso ninguém disse. Só que aí vamos pagando, 
vão dando anistia, vão assimilando as renúncias qua-
se todo dia. Aí, claro, a caixa só pode ir diminuindo, 
e, assim mesmo, ela continua não sendo deficitária.

Mas vamos discutir sim. Eu estou escrevendo 
um livro chamado A Farsa do Déficit da Previdência.
Espero poder publicá-lo ainda este ano.

Alternativas ao fator previdenciário. A Casa aqui 
já aprovou o fim do fator. Esse projeto maquiavélico 
se transformou em lei em 99 e está na Câmara. Até 
hoje a Câmara não vota a matéria infelizmente. Vamos 
também continuar o debate até construir uma alterna-
tiva a esse famigerado fator, que não quero que atin-
ja ninguém, nem a área pública, nem a área privada.

Política salarial para os aposentados e pensionis-
tas. Só lembro que, agora, em janeiro, eles receberam 
menos da metade do que foi dado ao salário mínimo. 
Hoje são mais de vinte milhões de aposentados e pen-
sionistas que já estão no mínimo, enquanto, há quinze 
anos, eram doze milhões. E, rapidamente, os vinte e 
oito milhões, todos estarão no salário mínimo se não 
construirmos uma política salarial para os aposenta-
dos e pensionistas.

Tivemos um debate, recentemente, sobre o tema. 
Eu achei interessante que o representante do Ministé-
rio da Previdência apresentou, inclusive, uma pesquisa 

em nível internacional que mostra que o Brasil é um 
dos poucos países do mundo que não tem uma política 
de equilíbrio para que aqueles que são beneficiados – 
beneficiados pelo que pagaram – na Previdência pos-
sam manter o poder de compra, acompanhando, pelo 
menos próximo disso, o que é pago ao salário mínimo.

Vamos discutir também na Comissão a ques-
tão da jornada de trabalho sem redução do salário, a 
negociação coletiva, que é fundamental, e a liberda-
de sindical, tão atingida com demissões arbitrárias, 
ultimamente, dos dirigentes que têm estabilidade no 
emprego. Vamos discutir a saúde e a segurança do 
trabalhador. Lembro o frigorífico em Mato Grosso do 
Sul, recentemente, onde quatro trabalhadores morre-
ram pela mistura de produtos químicos; lembro ainda 
o número de trabalhadores que morrem ou ficam com 
sequelas em acidente de trabalho e também as doen-
ças causadas pelo ambiente não favorável à saúde.

Vamos discutir também a qualificação profissional, 
o ensino técnico pautado no projeto que apresentei, o 
chamado Fundep, que, se aprovado – existe uma re-
sistência até o momento – geraria R$9 bilhões para o 
investimento nessa área, e não estaríamos criando ne-
nhum tipo de tributo, nem de imposto em área alguma.

Vamos continuar discutindo e faremos audiência 
pública na defesa da CLT. É bom lembrar que, neste 
ano, completam-se os 80 anos da carteira de trabalho.

Política de primeiro emprego; recursos para am-
pliação e qualificação do ensino técnico profissionali-
zante; trabalho e migrações, situação dos trabalhado-
res estrangeiros no País; trabalho no campo; trabalho 
escravo. Até hoje estamos peleando para aprovar a 
PEC do trabalho escravo; já a aprovamos no Senado, 
e ela continua engavetada na Câmara.

Trabalho da mulher. Lembrando agora que está 
chegando o dia 8 de março. Na terça-feira, tentare-
mos aprovar um projeto que combate a discriminação 
contra a mulher – projeto da Câmara que se encontra 
aqui na Casa.

Valorização da diferença no mercado de traba-
lho em relação à mulher; a situação do negro no mer-
cado de trabalho. Vamos discutir, já na segunda-feira, 
às 9 horas da manhã, a decisão do Tribunal Superior 
do Trabalho que permite que os cadastros de inadim-
plentes, SPC e Serasa, sejam utilizados como critério 
para contratação do empregado, o que é um absur-
do! Se a pessoa atrasou a conta em uma loja ou está 
no Serasa, isso será motivo para ser ela barrada num 
emprego – decisão de uma das turmas do Tribunal Su-
perior do Trabalho. E repito o que disse ontem: recebi 
a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do 
Trabalho, dos juízes, que disseram que sobre isso há 

MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL272



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 3 04713

controvérsia e que outras turmas entendem de forma 
totalmente diferente.

O direito à reintegração dos concursados espe-
cializados que foram afastados; o debate dos precató-
rios – o Brasil é um dos poucos países do mundo que 
adotam ainda os precatórios. 

Queremos discutir essa ideia – desculpe-me a 
expressão – inadequada, que está sendo colocada 
em debate na Câmara, que cria o Simples Trabalhista. 
Sabe o que é o Simples Trabalhista é retirar direitos 
dos trabalhadores, com o discurso de que ele vai me-
lhorar as condições de quem emprega. Isso significa 
o quê? Diminuir férias, décimo terceiro, horas extras. 
Enfim, ele mexe no que é mais sagrado, no meu en-
tendimento, para nós, aqui no Parlamento, e para o 
próprio povo brasileiro, que são os direitos sociais. 
Vamos combater, de forma muito dura, essa intenção 
de diminuir os direitos mínimos que são assegurados 
hoje ao assalariado brasileiro. 

Vamos discutir também o Código do Trabalho, 
que, na verdade, visa a desmontar a CLT, que existe 
desde Getúlio. Podemos aprimorar, mas não desmon-
tar, como querem, via Código do Trabalho.

Vamos discutir a PEC 300. Temos que enfrentar 
o debate da PEC 300. Temos que chegar a um enten-
dimento. Um soldado militar não pode receber, em um 
Estado, em torno de R$1 mil como piso e, em outro, 
R$4 ou R$5 mil. E não quero que ninguém tenha o seu 
salário diminuído, mas quero o mínimo de equilíbrio. E 
para tal, a PEC 300 aponta o caminho.

Quero discutir a vida das entidades sindicais; 
quero debater a Portaria nº 186; quero debater a Con-
venção nº 151, da OIT; quero discutir a qualificação 
profissional, os acidentes no trabalho em relação à 
Copa do Mundo de 2014 e às Olimpíadas; quero dis-
cutir a vida e a estabilidade do dirigente sindical; as 
chamadas jornadas criminosas na área do trabalho, 
as condições de trabalho na indústria da alimentação 
e outras; o chamado ponto eletrônico, que virou uma 
polêmica. É uma iniciativa adequada do Ministério do 
trabalho, no meu entendimento, querer um ponto que 
confirme quem trabalhou e quem não trabalhou, mas 
parece que parte do poder econômico não concorda 
com o ponto eletrônico. 

Quero discutir de forma definitiva – e apresentei 
o projeto há mais de dois anos – o Estatuto do Moto-
rista, a fim de que possamos criar um guarda-chuva 
legal para esses homens e mulheres que dão a sua 
vida transportando o País, tanto o motorista de ônibus, 
de caminhão, o taxista, enfim, aqueles que dão a sua 
vida no volante. Que eles tenham direito à aposenta-
doria especial, por exemplo.

Quero, de uma vez por todas, regularizar a pro-
fissão de comerciário. Já aprovamos aqui o projeto da 
regulamentação da profissão, projeto que apresenta-
mos e aprovamos aqui. Agora, está na Câmara. Vamos 
também mobilizar com audiências para aprovar lá.

Quero discutir o piso salarial nacional e regional. 
Piso salarial nacional, lei que este Congresso aprovou, 
Lula sanciona; por exemplo, dos professores, que agora 
vai para mil e quatrocentos e algumas pedras. Mas, in-
felizmente, alguns Estados não cumprem. E nem estou 
dizendo que têm que cumprir do dia para a noite. Os 
professores entendem. Eles querem um organograma 
o mais rápido possível para se cumprir o piso como 
se está exigindo o próprio Ministro da Educação, nos-
so companheiro Aloizio Mercadante, Senador até há 
pouco tempo, e a própria Presidenta Dilma. É um piso 
salarial nacional dos professores.

Quero discutir também por que a maioria dos 
Estados ainda não adotou o piso regional. Houve um 
debate longo, nas duas Casas, para aprovar o piso 
regional, e vemos, agora, que a maioria dos Estados 
não o aplica. É um percentual a mais do que o salá-
rio mínimo. O Rio Grande do Sul, o Paraná, o Rio de 
Janeiro o aplicam. Enfim, alguns Estados, mas muito 
poucos, respeitam o princípio do piso regional. Preten-
de-se que, naquele Estado, ninguém ganhe menos que 
o piso regional, que é maior do que o salário mínimo. 

Queremos discutir o interdito proibitório, o porquê 
do tal interdito proibitório; por que é proibido ao traba-
lhador fazer manifestações em frente a uma empresa 
ou a uma área onde está ocorrendo uma greve. Ora, o 
direito de ir e vir tem que ser assegurado para aquele 
que também está em greve. 

Eu falava aqui, Senador Requião, do piso regio-
nal, que poucos Estados o aplicam. Tive a satisfação, 
quando V. Exª aplicou-o no seu Estado, de, casual-
mente, estar passando por lá. V. Exª me recebeu como 
governador e ainda me disse: “Diga ao seu povo que 
ajude a aprovar”. Eu já mandei, e deve ser, se não me 
engano, o piso regional maior do País. A maioria dos 
Estados não o aplicam. 

Ouço o aparte de V. Exª.
O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) – 

Senador Paim, eu lembrava, neste momento, da luta 
do PSDB, da oposição ao nosso Governo, aqui, no 
plenário, pelo aumento do salário mínimo, quando a 
Presidente Dilma, no primeiro ano, congelou o proces-
so. Quando eles, no plenário, falavam no aumento, eu 
lembrava que Minas Gerais, que é a base administrativa 
do PSDB no Brasil hoje, grande sucesso da adminis-
tração do nosso companheiro Senador Aécio Neves, 
sequer tem o piso regional. No Paraná, criamos um piso 
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regional que incorporava não só a inflação no aumento 
do salário, mas a produtividade da nossa economia. 

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Eu me 
lembro. Eu estive lá.

O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) – 
Então, até hoje, o piso regional do Paraná é o maior 
do Brasil. E o resultado é conhecido. Nosso conheci-
mento industrial, em função das políticas do Governo 
Federal, das nossas políticas de incentivo e do salário 
mínimo alto que nós pagávamos, é o maior do Brasil. O 
Paraná é um sucesso econômico, mas o atual Gover-
no já mudou. Embora o salário mínimo regional ainda 
continue sendo o maior do Brasil, o Governador Carlos 
Alberto Richa, o Betinho Richa, eliminou o ganho de 
produtividade do cálculo do salário. Ele aplicou, única 
e simplesmente, a correção. Então, estamos em um 
processo de degradação novamente. Mas o aumento 
do piso regional é fundamental para a retomada do 
crescimento interno. Todos, unanimemente, dizem que 
o mundo está em crise, que o Brasil tem que crescer 
para dentro e, se possível – aliás, mais do que possí-
vel, necessariamente –, com o conjunto da América 
do Sul, incluindo a Venezuela no Mercosul. Mas, sem 
salário mínimo regional decente, esse crescimento 
não tem a possibilidade, a concretude que nós dese-
jaríamos. Sua luta pelo piso regional é minha luta, é a 
luta de todos os trabalhadores do Brasil, e somemos 
a isso a luta pelas 40 horas.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito 
bem, Senador Requião. Eu citei o seu nome porque, 
casualmente, eu estava no seu Estado, debatendo 
as políticas do salário mínimo, e V. Exª nos convidou 
e nos recebeu em palácio como governador e disse: 
“Aqui, eu já encaminhei; e está pronto lá. Vamos ver se 
vocês, com essa mobilização, ajudam para que todos 
votem”. V. Exª foi vitorioso, e a matéria foi aprovada 
por ampla maioria.

O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) – Eu 
aproveito esta oportunidade para dar alguns créditos 
a esse piso regional do Paraná. Na verdade, eu fui 
procurado pelos sindicalistas, pelo pessoal da Força, 
e quem me estimulou muito a assumir essa tese do 
piso regional com ganho de produtividade foi o advo-
gado trabalhista Edésio Passos...

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Grande 
Edésio!

O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) 
– ...companheiro do PT. Quero, então, deixar aqui o 
crédito da iniciativa. Eu a encampei com entusiasmo, 
conseguimos o maior piso regional do Brasil, um su-
cesso enorme para a economia, mas que se registre 
que foi o meu velho amigo Edésio Passos que me le-
vou a esse caminho.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Bela lem-
brança. O Edésio foi Deputado Federal ao tempo em 
que eu era Deputado e foi sempre um advogado com-
prometido com os trabalhadores, com os mais pobres, 
com os que mais precisam. Então, parabéns mais uma 
vez a V. Exª e também ao Edésio.

Vamos discutir a PEC 369. Vou sintetizá-la aqui: a 
questão da desindustrialização, a importação; Rio+20 
na visão dos trabalhadores; a terceirização, que pre-
ocupa todos; o amianto e a saúde do trabalhador; a 
criminalização dos movimentos sociais; as cotas em 
todas as áreas; a situação grave dos quilombolas; a 
situação dos povos indígenas e ciganos; a fiscaliza-
ção e a negociação do direito do trabalho e de órgãos 
correlatos sobre a situação degradante do trabalho no 
Brasil, em diversas áreas.

Sr. Presidente, faço essa leitura que aqui apre-
sentei sobre os ciclos de debates que faremos desses 
temas no momento em que percebo que há um mo-
vimento para se voltar à tal flexibilização dos direitos 
dos trabalhadores. Quero dizer também que faremos, 
na Comissão de Direitos Humanos, audiências públi-
cas, visando a debater – já começamos esse ciclo – a 
questão das ocupações. E o debate ali fica: a Justi-
ça manda desocupar, o Governo do Estado tem que 
cumprir a ordem judicial, a Polícia Militar é chamada 
para cumprir o ato do Judiciário, sob o comando do 
Governo, o que, muitas vezes, gera conflito. Já fizemos 
três reuniões. Estamos avançando para achar um ca-
minho que garanta o direito à moradia para todos e, 
ao mesmo tempo, que não se permita nenhuma hipó-
tese de violência. 

Queremos continuar discutindo a questão da qual 
eu já falei aqui, da decisão do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST), sobre os inscritos no SPC e Serasa, 
também na Comissão de Direitos Humanos. Somos 
totalmente contra e haveremos de reverter a situação, 
ou com projetos que já apresentei aqui, desde 2003, 
ou mesmo indo ao Supremo, se for necessário.

Vamos discutir também a política externa brasi-
leira de direitos humanos, balanço 2011/2012. Vamos 
também debater a questão do PLS 30, de 2007, que 
fala sobre agente público e porte de arma de fogo. Va-
mos debater a questão do enfrentamento da violência 
contra a mulher. 

Vamos debater com os três Relatores, rapida-
mente, em audiência pública, o Estatuto da Juventude, 
convidando toda a sociedade, principalmente a juven-
tude. Eu sou Relator, por indicação do nosso querido 
ex-Governador e hoje Senador Jayme Campos, na Co-
missão de Assuntos Sociais. Na Comissão de Direitos 
Humanos, da qual sou Presidente, indiquei o Senador 
Randolfe Rodrigues. E o Senador Rollemberg assumiu 
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a relatoria da Comissão de Fiscalização e Controle e 
Defesa do Consumidor, a pedido do movimento,.

Vamos debater também a situação dos povos 
indígenas. Vamos debater os dez anos do Estatuto da 
Cidade. Há mais dez anos de debate da matéria no 
Congresso, foi aprovada finalmente no Governo Lula 
e se tornou realidade. O meu amigo Olívio Dutra foi o 
primeiro Ministro das Cidades.

Vamos discutir também, por iniciativa do Sena-
dor Magno Malta, em audiência pública, a situação do 
pastor, pregador, que foi condenado à morte no Irã. 
Explico: a audiência pública terá como convidado o Sr. 
Embaixador da República Islâmica do Irã, Sr. Moham-
mad Ali Ghanezadeh, para que nos seja esclarecida 
a notícia tão divulgada por todos os meios de comu-
nicação sobre a condenação à morte de um pastor 
iraniano por suas convicções religiosas.

Claro que nós vamos fazer o apelo pela vida e 
vamos solicitar ao embaixador que leve a posição da 
Comissão de Direitos Humanos, a fim de que não haja 
essa execução pelas convicções religiosas do pastor.

Em audiência pública, vamos discutir a questão 
da psicologia e documentos que chegaram a nós. Ha-
verá também uma audiência pública, já provocada pela 
Senadora Marta Suplicy, visando a discutir a situação 
das lésbicas, gays, transexuais e travestis, na oportu-
nidade representados pela ABGLT. O evento será no 
dia 15 de maio de 2012, às 10h, no auditório Petrônio 
Portela, sempre na linha de buscar uma alternativa ao 
PL 122. O Senador Requião acompanhou esse deba-
te também. Eu falava ontem com o Senador Crivella, 
hoje Ministro, que colaborou muito na expectativa de 
construir um grande acordo que permita a liberdade 
da orientação sexual, sem nenhum tipo de discrimi-
nação, respeitando aqueles que pensam de forma 
diferente, setores da Igreja, independentemente do 
viés, católico ou evangélico. Enfim, faremos disso um 
grande debate.

Por fim, Sr. Presidente, quero terminar meu 
pronunciamento somente dizendo que a carteira de 
trabalho – se analisarmos o que eu disse, eu segui 
muito esta linha – está completando 80 anos neste 
mês de março. Foi instituída pelo Decreto n° 21.175, 
de 21 de março de 1932, e regulamentada pelo De-
creto nº 22.035, de 29 de outubro do mesmo ano. A 
carteira de trabalho garante o acesso a alguns dos 
principais direitos trabalhistas, como seguro-desem-
prego, benefícios previdenciários, FGTS, férias, dé-
cimo terceiro, hora extra. Isso se deu no governo do 
Presidente Getúlio Dornelles Vargas. Perguntaram-me, 
Senador Requião, se eu ia falar. Claro que vou! Não 
nego a história. Até tenho dito a muitos que o Presidente 
Collor tem tido no Congresso, como um dos Líderes do 

PTB, uma postura sempre muito clara e muito nítida. 
Ele sempre vota ao lado dos trabalhadores. Quero dar 
aqui esse testemunho. Vou dizer, sim: a carteira de tra-
balho surgiu no governo Getúlio Vargas e contou com 
a forte participação do Ministro Lindolfo Collor, avô 
do ex-Presidente Collor de Mello, nosso Senador. 
O Ministro redigiu toda a estrutura da nossa legis-
lação social e foi o grande articulador da carteira de 
trabalho. Depois entrou em desentendimento com 
Getúlio, saiu, mas seu trabalho foi promulgado em 
seguida pelo próprio Presidente da República.

Nesses 80 anos de existência, ela foi modificada 
muitas vezes. No início, era a carteira profissional, su-
cedendo a carteira do trabalhador agrícola. Em 1969, 
surgiu a Carteira de Trabalho e Previdência Social. 
Em 1º de maio de 1943, Getúlio anuncia a criação da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), instituída 
pelo Decreto nº 5.452.

Eu recebi, no meu gabinete – e mostro aqui na 
tribuna –, com muito orgulho, a carteira de trabalho, 
assinada em 14 de maio de 1951, do bancário Crispim 
Batista, já falecido. Ele teria 61 anos. Os familiares me 
enviaram uma cópia. Esta carteira de trabalho é uma 
das primeiras, porque, dali para frente, iniciou-se a 
implementação da carteira de trabalho.

Sr. Presidente, por fim, a carteira de trabalho, 
pelos lançamentos que recebe, configura a história 
de uma vida. É um instrumento que assegura direitos 
e conquistas para todos os trabalhadores.

Pretendemos debater esse assunto juntamente 
com o tema CLT, porque entendo que deve haver um 
movimento nacional em defesa da nossa CLT e do di-
reito dos trabalhadores, que está assegurado na Cons-
tituição, porque percebo que há um movimento meio 
camuflado, que vai aparecendo rapidamente, para vir 
novamente com a história de flexibilizar, que significa 
retirar o direito dos trabalhadores.

Faremos o bom combate. Eu, um tempo atrás, 
cheguei a deslocar uma folha da Constituição para mos-
trar – como mostrei aqui a carteira de trabalho – uma 
CLT. E disse que somente por cima do meu cadáver 
eles iriam tirar o direito dos trabalhadores. À época, 
moveram até um processo na Câmara dos Deputados, 
que acabou não dando em nada. 

Digo que faremos o bom combate aqui. Vai ser 
difícil, muito difícil conseguirem retirar o direito dos tra-
balhadores, fruto de uma história de luta de homens e 
mulheres que marcaram as nossas vidas durante dé-
cadas e décadas. Eu sou nascido em 1950. Tenho 61 
aninhos e acompanhei todo esse processo.

O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) – 
É um garoto!
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Acompa-
nhando os senhores, com certeza, vamos ficando cada 
dia mais jovens, porque a luta do Senador Mozarildo e 
do Senador Requião, aqui, é a luta de todos nós. Es-
tamos na mesma trincheira de forma permanente. Só 
aceitei ir para o Mercosul porque sei que o Senador 
Requião seria o Presidente, e o Senador Mozarildo 
também estaria lá, onde também vamos travar uma 
grande batalha, para assegurar e ampliar o direito dos 
trabalhadores no Mercosul.

Muito obrigado, Presidente, pela tolerância. Eu 
sei que falei por 40 minutos, o dobro do tempo normal.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 

– RR) – Convido o Senador Paulo Paim a presidir a 
sessão, ao tempo em que anuncio como orador inscri-
to o Senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná.

Tem V. Exª a palavra.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a ca-

deira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– O Senador Roberto Requião, ex-Governador do Pa-
raná, Presidente da Comissão do Brasil no Mercosul e 
Presidente da Comissão de Educação, tem a palavra.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – 
PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Senador Paim, aqui, estamos nós, os Se-
nadores que dominam este plenário nas sextas-feiras 
e nas segundas-feiras: V. Exª, o Senador Mozarildo e 
eu. Hoje, está faltando aqui – e é uma ausência excep-
cional – o Senador Cristovam Buarque.

V. Exª se referiu ao fato de eu presidir a Comis-
são de Educação do Senado. Isso me faz lembrar que, 
anteontem, tivemos uma audiência, na Comissão, 
com o ex-Senador Aloizio Mercadante, atual Ministro 
da Educação, e essa audiência nos entusiasmou so-
bremaneira. O Senador Aloizio demonstrou domínio 
absoluto dos assuntos da educação brasileira, uma 
vontade enorme de acertar e uma sintonia perfeita com 
os Senadores da Comissão, independentemente de 
partido, porque, afinal de contas, o problema da edu-
cação não é um problema partidário, é um problema 
do Brasil, e, para a sua solução, tem de haver sempre 
o apoio de todos os Senadores.

Quero fazer referência agora a uma resolução do 
Tribunal de Contas da União sobre o pedágio do Paraná. 
Rememorando, Senador Paim, quando fui candidato 
ao Governo do Estado, o ex-Governador Jaime Lerner 
tinha inventado um pedágio brutal, por delegação da 
União, pedágio feito pelo Estado do Paraná. Eu bati 
duro, porque o pedágio era um absurdo completo. E, 

nesse processo todo e na disputa eleitoral, eu estava 
avançando e, com clareza, ganharia a eleição. Então, 
o Governador Lerner, o autor do pedágio, o elaborador 
das concessões, baixa um decreto, reduzindo o pedágio 
em 50%. Ele, que fez o pedágio, que estabeleceu um 
preço absurdo, decreta a redução em 50% do preço do 
pedágio do Paraná e aparece na mídia – toda a mídia 
altamente subsidiada pelo Governo do Estado – como 
o herói que havia reduzido a tarifa. Perdi a eleição, por 
pouco mais de noventa mil votos, num eleitorado de 
milhões de habitantes. Mas, logo depois, voltando a 
assumir o Governo, o Governador faz um acordo na 
Justiça com os empresários concessionários e eleva 
a tarifa, que ele havia reduzido pela metade, para o 
dobro, mais 16%. E, nessa elevação, para compensar 
o tempo em que o absurdo não foi cobrado, ele, re-
presentando o Estado do Paraná, abre mão das obras 
que a concessão original havia estabelecido.

Fui Governador depois. Depois do Lerner, assumi 
o Governo do Estado. Havia mais de quarenta ações 
na Justiça. Mas o Judiciário do Paraná e o Judiciário 
brasileiro ficavam com aquela conversa do pacta sunt 
servanda, os contratos têm de ser observados: “Se o 
Governador anterior os assinou, os contratos têm de 
valer”. E não consegui reduzir o pedágio, numa luta 
insana. A imprensa toda contra o Governo, apoiando 
os pedágios, e o Judiciário suportando, nessa tese do 
pacta sunt servanda, os contratos que espoliavam o 
usuário do pedágio no meu Estado. Mas, agora, o Tri-
bunal de Contas da União, por meio de uma resolução, 
determina que o Governo do Estado faça revisão, por-
que a supressão das obras ocasionou um lucro rigoro-
samente absurdo para as empresas pedagiadas. E não 
é só, então, para reduzir agora, mas é para devolver 
o que, durante esses anos todos, foi cobrado a mais.

Faço aqui uma proposta para o Governador Beto 
Richa. Não gosto dele, acho que é um Governador 
superficial, ligado ao interesse dos negócios, que não 
sabe o que é interesse público. Mas sou Senador do 
Paraná e, sempre que o Governador tomar uma me-
dida que atenda aos interesses do nosso povo e da 
nossa gente, estarei com ele, apesar de pessoalmente 
não o suportar. E faço esta proposta agora: se o Beto 
Richa, que todos sugerem que foi financiado, nessa 
última campanha, pelos interesses das concessioná-
rias, superar essa circunstância inibidora e resolver 
assumir a postura de defesa dos interesses do povo 
do nosso Paraná, ele poderá contar comigo no Sena-
do e, com certeza, poderá contar também com os dois 
outros Senadores do Paraná, porque essa postura é 
uma postura necessária, e nós não faltaremos a ele.

Falo ainda sobre pedágio. O Governador Jaime 
Lerner, sem licitação alguma, concedeu autorização 
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de exploração do Caminho da Lapa, uma estrada que 
liga Curitiba à velha cidade de Lapa. Fomos à Justiça, 
tentei anular essa concessão sem licitação. O Judici-
ário do Paraná garantiu a permanência dessa conces-
são, mas o Ministério Público Federal – na Justiça, há 
contradições também, não há uma postura única por 
parte do Ministério Público, do Judiciário, pela multi-
plicidade de seus juízes – foi contra o Lerner, e, final-
mente, Senador Paim, o ex-Governador Jaime Lerner 
foi condenado a uma pena, se não me engano, de 3 
anos e 6 meses de prisão ou de 3 anos e 8 meses de 
prisão, muito pouco divulgada pela mídia do Paraná. 
Ele foi condenado e não está preso porque tem mais 
de 70 anos de idade e se vale dessa condição para 
não cumprir a determinação prisional.

Muito bem, Lerner foi condenado por um pedágio 
absolutamente incorreto, mas o pedágio continua fun-
cionando no Paraná. A Justiça Federal condena o Go-
vernador, mas o pedágio ilegal se mantém funcionando 
e faturando ao arrepio de todos os princípios legais. 
Esse é o Paraná, o Paraná que enfrentei na minha luta 
contra o pedágio, na defesa dos interesses do povo.

Por isso, faço esta proposta ao Beto Richa agora: 
supere seus financiadores, seus aliados de campanha, 
tenha um estalo como o do Padre Vieira e defenda os 
interesses do nosso Estado, que contará conosco de 
forma decidida e firme nessa luta!

Na verdade, Senador Paim, eu pretendia hoje 
fazer um discurso e até preparei aqui um improviso, 
meu improviso das sextas-feiras. Nesse preparo, pen-
sei que meu pronunciamento deveria ter um nome, 
uma denominação. Se fosse o caso, eu escolheria al-
gumas denominações, todas elas inspiradas em dita-
dos populares. Por exemplo, eu poderia chamar este 
meu pronunciamento de “como fazer cortesia com o 
chapéu alheio” ou “é mais fácil dizer do que fazer” ou 
“mentir grande ou mentir pequeno, tudo é mentir” ou 
“pecado confessado, meio perdoado” ou ainda “quem 
com lobo anda aprende a uivar” ou, por fim, o popu-
laríssimo, que é a denominação que escolho neste 
momento, “mentira tem pernas curtas”. Mas vamos 
à essência, ao conteúdo deste meu pronunciamento. 
Dados os possíveis títulos que estabeleci e a definição 
de minha escolha, vamos à fala!

Quando fui Governador do Paraná, pela primeira 
vez, entre 1991 e 1994, para revigorar a cultura do café, 
do que o Paraná fora o maior produtor do Brasil, desen-
volvemos uma nova forma de plantio, o café adensado.

Aqui, dou um crédito a uma personalidade que, 
nas campanhas e hoje, não é meu partidário, é meu 
adversário, segundo consta, o Alexandre Beltrão, que 
era nosso representante em Londres naquele trata-
mento das cotas do café. Ele me disse: “Requião, essa 

história de quantidade de café, de tonelada, está aca-
bando. As cotas vão ser eliminadas. O que vai valer 
agora é o valor do café em dólar, e o café tem de ser 
um café de baixa acidez e bebida mole. Então, não 
adianta mais o Paraná ser o maior produtor do Brasil, 
nem do mundo. Ele tem de ser o produtor do café de 
melhor qualidade”. Eu, em cima dessa advertência do 
Alexandre Beltrão, lancei um programa: em vez dos 
antigos métodos de cultivo, com largo espaçamento 
entre um pé de café e outro, passamos a adensar, a 
compactar o plantio como forma de proteger a sen-
sível rubiácea dos rigores do clima, das tão fatídicas 
geadas, como forma de aumentar a produtividade, 
como forma de selecionar e aprimorar as variedades 
cultivadas, como forma de tornar mais eficiente o uso 
da mão de obra, como forma de tornar viável o cultivo 
do café nas pequenas propriedades.

As leiras afastadas possibilitavam que, nos dias 
frios, a ação do vento reduzisse de forma fantástica 
a temperatura e queimasse a plantação toda. O café 
adensado, de certa forma, defendia nossas plantações 
da geada. O programa, Senador Paim, foi, na verdade, 
um sucesso e é um sucesso até hoje. O café adensa-
do, hoje, representa 55% da área de café cultivada no 
Paraná. Essa forma de plantio não só recuperou nossa 
cafeicultura como resultou na produção de variedades, 
cuja qualidade equipara-se à das melhores variedades 
plantadas no mundo.

Pois bem, esse programa começou no segundo 
ano de meu primeiro governo, em 1992. Como sa-
bemos, um pé de café produz plenamente depois de 
cinco anos do plantio, não produz antes disso. Logo, 
foi só na safra de 1996/1997 que nossos agricultores 
colhem a primeira safra do plantio adensado, uma co-
lheita gratificante. O programa dera certo.

Nessa época, o Paraná era governado pelo Sr. 
Jaime Lerner – no Paraná, ele gosta de ser chamado 
de Jeime Lerner –, homem fissurado em marketing,
em propaganda, tanto assim que gastou, no seu perí-
odo de governo, por dois mandatos sucessivos, R$2,5 
bilhões em publicidade. Louco por uma publicidade, 
S. Exª não teve dúvida: botou no ar um comercial fa-
lando sobre o fantástico resultado da técnica do café 
adensado, é claro, atribuindo-se o feito. Ora, como ele 
assumira em 1995 e como um pé de café leva cinco 
anos para produzir, era uma grossa fraude atribuir o 
êxito do programa a seu governo. Diante da intensi-
dade da fanfarra que proclamava o milagre cafeeiro 
de S. Exª, o PMDB, o meu PMDB, o PMDB velho de 
guerra, decidiu recorrer ao Conselho Nacional de Au-
torregulamentação Publicitária, o Conar, denunciando 
o governo do Paraná por propaganda enganosa, e o 
Conar recomendou a retirada do comercial do ar.
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O tempo passa, o tempo voa, e a esperteza não 
se cansa de ser esperta, embora, muitas vezes, a es-
perteza vire bicho e coma o esperto. Pois não é que 
meu outro sucessor, o agora Governador Carlinhos 
Alberto Richa, repete a astúcia sem qualquer pudor? 
Depois de um ano de absoluta apatia, de indolência, 
entroniza-se como o governador do crescimento in-
dustrial, o governador dos recordes na geração de 
empregos, o governador dos Centros de Referência 
em Educação Básica e Profissional, das 260 Bibliote-
cas Cidadãs, das Clínicas da Mulher e da Criança, o 
governador das casas populares.

Vamos lá, vamos fatiar e examinar cada avançada 
de S. Exª nas obras do governo alheio, nos resultados 
das ações do governo alheio.

Segundo dados divulgados pelo IBGE, na última 
semana de janeiro deste ano, desde 2002, a indústria 
paranaense cresceu bem acima da média nacional, 
enquanto o crescimento industrial de meu Estado – 
perceba o número, Senador Paim – foi de 55,7%, o 
crescimento médio nacional foi de 28,9%. A metade! 
O crescimento nacional foi a metade do crescimento 
do Paraná. Depois do Paraná, São Paulo vem com ín-
dice de 34,3%, e o Paraná com 55,7%; e Minas, com 
32,4%. São Paulo e Minas, depois do Paraná, que 
cresceu 55,7%, foram os Estados que mais cresceram 
industrialmente no Brasil.

Por que o Paraná cresceu tanto assim durante o 
meu Governo? V. Exª já destacou nosso salário mínimo 
regional, que deu poder aquisitivo aos trabalhadores. 
Porque os empresários usufruíram de bom ambiente 
fiscal, proporcionado por uma política tributária inova-
dora e ousada; porque, durante todos os dias de meu 
Governo, minha obsessão foi reduzir impostos, trocan-
do tributos por empregos, por mais desenvolvimento.

Cito, Senador Paim, exemplos da nossa política 
fiscal: diminuição das alíquotas do ICMS, dilação de 
prazo de recolhimento do imposto com mais vantagens 
para quem investisse e gerasse empregos nas regiões 
menos desenvolvidas do Estado. O que o Governo 
Federal, do Lula e da Dilma, tenta fazer com o nosso 
Nordeste do Brasil fiz com o interior do Paraná com 
sucesso. Diferimento das vendas industriais de parte 
da alíquota de 18% para 12%; imposto zero para as 
microempresas e redução a 2% em média da alíquo-
ta das pequenas empresas; dilação do recolhimento 
do ICMS sobre energia elétrica para as indústrias, a 
fim de possibilitar-lhes aumento do capital de giro; 
redução do ICMS de 100 mil produtos de consumo 
mais frequente pelos assalariados, os bens de con-
sumo-salário, aquilo que o trabalhador compra com o 
salário que recebe. Isso, logo depois da explosão da 
crise financeira mundial. Tentei contrabalançar a crise 

financeira mundial com essas medidas efetivas que um 
Estado pode tomar. Não tomei mais porque não tinha 
nas mãos o poder da República.

Para que não houvesse queda no consumo de 
alimentos, de calçados, de tecidos, de produtos farma-
cêuticos, de higiene, de fogões, geladeiras, máquinas 
de lavar roupa, máquina de costura, cortei o imposto 
dos 100 mil itens de consumo- salário para manter 
a demanda em alta, estimulando a produção e man-
tendo empregos. Além disso, Senador Paim, zerei o 
imposto dos produtos da cesta básica; cortei o ICMS 
dos materiais de construção; reduzi o imposto sobre 
importação de máquinas e bens de produção, não de 
bens de consumo suntuário, bens de consumo durá-
veis, produzidos no Japão, nos Estados Unidos e na 
China, que estão arrasando hoje a indústria brasileira. 
Reduzi o imposto sobre importação de máquinas e 
bens de produção; cortei o imposto sobre a produção 
de computadores, sobre a produção de leite, de fei-
jão, de frangos, de suínos, trigo e sobre produtos da 
agroindústria de pequeno e médio porte.

Quando assumi o governo, reuni o BRDE – que, 
à época, era um banco do Paraná, do Rio Grande do 
Sul e de Santa Catarina; depois trouxemos o Mato 
Grosso do Sul – com os produtores rurais do Paraná, 
com as cooperativas, estabeleci um contato direto para 
que nosso banco financiasse não só a produção, mas 
a transformação dos bens. Tudo isso foi um sucesso, 
Senador Paim. E cumpri uma promessa de campanha, 
uma promessa séria de campanha: o compromisso 
de não conceder aos investimentos multinacionais 
benefícios que não pudessem ser igualmente atribuí-
dos às empresas brasileiras. Em consonância com os 
Governadores de Santa Catarina e do Rio Grande do 
Sul, foi dado outro direcionamento ao BRDE (Banco 
Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul), um 
banco de desenvolvimento da região Sul do País. As-
sim, o Banco aumentou em 200% o financiamento de 
bens de produção; em 70% o financiamento das micro-
empresas... Imagine, Senador, o que significa isso: o 
BRDE financiando microempresa, que gera emprego! 
As pequenas e micro empresas são responsáveis por 
80% dos empregos gerados num país: no Brasil, nos 
Estados Unidos, na China, no Japão, no mundo inteiro! 
O volume de financiamento foi 50% a mais que nas 
gestões que nos antecederam, com a devida correção.

A par disso, a Agência de Fomento do Governo 
do Paraná passou a dar prioridade ao financiamento 
de micro e pequenos empreendedores, fazendo nascer 
dezenas de milhares de novos negócios. Se, de um 
lado, concedi aos empresários toda sorte de benefícios 
e estímulos; de outro, institui – e V. Exª é testemunha 
disso – o salário mínimo regional, voltado aos trabalha-
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dores não sindicalizados, mas com grande influência 
também nos acordos coletivos, sem data-base para 
os reajustes – esses trabalhadores não tinham data-
-base para reajustes.

Hoje, o salário mínimo paranaense é o maior do 
país, alcança 350 mil trabalhadores e joga na econo-
mia mais de R$150 milhões mensalmente, embora, em 
aparte a V. Exª, eu já tenha feito notar que o ganho de 
produtividade que incorporei aos aumentos do salário 
mínimo foi eliminado por este governo negocista, que 
não trabalha a favor do interesse público e que des-
considera a importância do povo trabalhador.

Logo, não é nenhuma surpresa que o Paraná te-
nha sido o Estado brasileiro que mais cresceu indus-
trialmente e que, em proporção ao número de habitan-
tes, foi o que mais criou novos empregos entre 2003 
e 2010, segundo revelam os levantamentos do IBGE 
e do Caged. Não agora, como anuncia o Beto Richa, 
neste ano de inércia do seu governo, quando quer se 
apropriar de toda uma ação política, administrativa e 
tributária efetuada durante o nosso governo. É aí que 
adentra a cena o inefável Governador do Paraná.

Assim que os números do IBGE sobre o cresci-
mento industrial paranaense saíram em janeiro, S. Exª 
fez uma pausa em seu ócio, porque ele vive em Can-
cun, no Chile, no Carnaval da Bahia, menos no Paraná, 
no Palácio, trabalhando, e soltou rojões, proclamando 
ser o autor da façanha, o que mereceu reparos até do 
jornal Valor Econômico – não dos jornais do Paraná, 
porque o nosso Governador fez uma licitação agora 
e, entre administração direta e empresas públicas, vai 
gastar 250 milhões em publicidade. Em propaganda 
do que, se nada fez?

Outra patacoada: em seu discurso de abertura 
do ano legislativo, no dia 2 de fevereiro, S. Exª anun-
ciou que o seu governo batera o recorde na criação de 
empregos com a abertura de 157 mil vagas em 2011. 
S. Exª foi prontamente desmentido pelos números do 
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
(Caged) do Ministério do Trabalho. Em 2011, primei-
ro ano de ocupação das instalações governamentais 
pelo Beto e seus amigos negocistas, foram criados 123 
mil novos empregos. O recorde continua sendo o do 
último ano do meu governo: 153 mil novos empregos 
com carteira assinada.

O que fez o Governador manipulador de dados 
para obter um número anunciado com fanfarras na As-
sembleia Legislativa do Paraná? S. Exª seguiu aquele 
famoso e infeliz conselho do então Ministro Ricupero: 
esconder o que não é bom. E, como o desemprego 
não é bom, S. Exª simplesmente desconheceu a coluna 
dos desempregados. Como se estabelece o número de 
empregos criados? O número de novos trabalhadores 

com carteira assinada, do qual se subtraem os traba-
lhadores que perderam o emprego. Ele desconheceu 
a coluna de desempregados na estatística do Caged, 
somando apenas a coluna dos empregados. Daí, o 
fantástico número de vagas de trabalho criadas pela 
astúcia oficial, não por uma ação de governo.

A mesma desfaçatez que se viu na assinatura de 
um protocolo entre o Governo do Paraná e a Renault. 
Eu já me referi a isso em discurso daqui desta tribu-
na. A Renault foi criada no governo Jaime Lerner com 
concessões absolutamente inimagináveis, mas está 
lá, tem empregados, e eu resolvi manter isso, porque 
desfazer o absurdo seria um absurdo ainda maior em 
relação aos trabalhadores. Pois muito bem; esse novo 
protocolo da Renault foi elaborado em meu governo, os 
incentivos previstos – não para ela, deixei bem claro – 
são dados igualmente a todas as empresas brasileiras 
e paranaenses estabelecidas no nosso território. Pois 
bem; no dia da assinatura do protocolo, o governador 
e o trêfego, irresponsável, malandro presidente da mul-
tinacional francesa, naquele esquema de “puxa-saco”, 
com deselegância, grosseria e despropósito, transfor-
maram o ato em um comício contra o meu governo.

Por que a Renault não gosta de mim? Eu ajudei 
a produção da Renault, mas quando a Renault ferra-
va os seus empregados terceirizando tarefas próprias 
dos metalúrgicos e eles entravam em greve, eu recusei 
colocar a Polícia contra os trabalhadores e determi-
nei que resolvessem a questão, porque era um direito 
dos trabalhadores e não seria a Polícia a desempatar 
a favor dos exploradores. Eles me detestam por isso, 
embora eu os tenha aprovado no sistema produtivo.

Na verdade, quase toda semana S. Exª expõe-
-se a esse papel ridículo – S. Exª o Governador do 
Paraná, lógico.

Semanas antes do Carnaval, por exemplo, S. Exª 
foi ao interior do Paraná inaugurar casas, bibliotecas, 
clínicas da mulher e da crianças, escolas, obras inicia-
das, projetadas no meu governo que eu não consegui 
inaugurar; mas ele paralisou a inauguração para fazer 
isso posteriormente. O que fez S. Exª em cada uma 
dessas inaugurações? Fez comícios me criticando. 
Inaugura o que planejei e critiquei e ousa ofender-me 
e criticar-me.

Segundo me relatam Prefeitos, Vereadores e 
amigos do interior, essas inaugurações chegam a ser 
cômicas, Senador Mozarildo, quando não, constran-
gedoras. Ele vive de inaugurar o que eu fiz, porque, 
em um ano, nada fez e aproveita a inauguração para 
desancar o autor das obras que inaugura.

E, agora que o Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea), destaca os avanços havidos no Paraná 
entre 2003 e 2010, o Governador, que não faz nada, 
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só faz críticas, agita-se para tirar uma casquinha e po-
sar para fotos – fotos amplamente reproduzidas pela 
imprensa que fatura R$250 milhões este ano.

Segundo o Ipea, no meu governo, a pobreza extre-
ma no Paraná foi reduzida de 7,1% para 2,3%; a renda 
média familiar passou de R$533,00 para R$735,00; a 
mortalidade infantil foi reduzida em quase sete pontos 
percentuais, com as Clínicas da Mulher e da Criança, 
em todos os Municípios, em todas as regiões pobres 
das grandes cidades. Esse foi um projeto meu e da 
Drª Zilda Arns, da Pastoral da Criança, e que, agora, 
ele transforma em ambulatório, muda o nome, muda 
a cor, muda a placa e inaugura, apresentando como 
projeto do seu Governo. O número de jovens forma-
dos ou universitários, com idade entre 18 e 24 anos, 
praticamente dobrou e assim por diante.

Na reunião com o Ministro da Educação, Aloizio 
Mercadante, na Comissão que eu presido, o Ministro 
deixou claro que o melhor índice de alfabetização de 
crianças do Brasil... E V. Exª sabe que, se a criança não 
for alfabetizada até os oito anos, ela entra na escola 
sem condição de acompanhar o currículo escolar, de 
aprender, porque ela não sabe falar, ela não sabe ler, 
ela não sabe escrever; é fundamental isso! Pois bem; 
o melhor índice do Brasil foi o do Paraná, em função 
das políticas do nosso governo.

Enfim, os números são ótimos, no Estado, para 
um Governador que não faz nada. Até agora, a grande 
obra de S. Exª foi promover uma licitação para gastar 
mais de R$200 milhões em propaganda. E eu fico, 
aqui, pensando, Senador Paim: propaganda para di-
vulgar o quê?

V. Exª sabe que o instrumento mais conhecido de 
roubo de dinheiro público, no Brasil, é a verba publici-
tária. Através de uma agência, o governador despende 
somas absurdas e recebe – consta que recebe –, para-
lelamente, uma devolução de dinheiro na pessoa física, 
no esquema partidário, no financiamento de eleições.

Para que 200, 250 milhões em publicidade num 
governo que não fez nada até agora?

Srªs e Srs. Senadores – aliás, temos só senhores, 
hoje, aqui, o Senador Paim e o Senador Mozarildo –, no 
primeiro discurso que fiz neste plenário, na reabertura 
dos trabalhos, supliquei que os céus premiassem o Go-
vernador do Paraná com o mesmo estalo com que foi 
premiado o Padre Vieira, devoto seriíssimo da Virgem 
Maria. O estalo desembotou o cérebro do padre, que 
tinha dificuldade de aprender as coisas, de formular 
ideias. O Padre Vieira trouxe para a história do mundo 
o conhecimento desse estalo acontecido com ele, mas, 
até agora, nada em relação ao Governador do Paraná. 
Minhas piedosas e insistentes súplicas não foram aten-
didas. Não houve estalo na cabecinha do Beto Richa. 

Não houve, mas ainda sou esperançoso: quem sabe 
se, de uma hora para outra, obra-se na cabeça do Go-
vernador o mesmo prodígio que transformou Vieira no 
mais formidável escritor da Língua Portuguesa. Quem 
sabe se, de repente, como que num susto, S. Exª não 
tenha a cabeça desanuviada e comece, finalmente, a 
governar o Paraná.

Façam fé, paranaenses. Eu faço fé.
Que tal se esse estalo se desse agora, quan-

do ele tem a decisão do Tribunal de Contas da União 
para reformular toda a política de formação de custos 
do pedágio e reduzir o pedágio brutalmente, em 80%, 
fazendo as empresas devolverem o que cobraram in-
devidamente, segundo o Tribunal de Contas da União, 
durante esses anos todos.

Se o Beto tiver esse estalo, com entusiasmo, 
apoiarei o Governador do Paraná nessa atitude.

Obrigado, Presidente, pelo tempo que me foi 
concedido.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Muito bem.

Este foi o Senador Roberto Requião, ex-Gover-
nador do Paraná – repito – que preside aqui, na Casa, 
a Comissão Parlamentar do Mercosul e também a Co-
missão de Educação. S. Exª comentou a situação do 
seu Estado, do seu governo e do atual governo.

Passamos a palavra, de imediato, depois dessa 
belíssima oratória do Senador Roberto Requião, ao 
Senador Mozarildo Cavalcanti, para que faça o seu 
pronunciamento pelo tempo que for necessário.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, que preside neste 
momento esta sessão de sexta-feira aqui no Senado 
Federal; Srs. Senadores; Srªs Senadoras; senhores 
telespectadores da TV Senado e da Rádio Senado, é 
uma honra muito grande estar hoje nesta tribuna para 
falar de algo positivo do meu Estado. 

Quero falar hoje, Sr. Presidente, da Universidade 
Federal de Roraima, uma instituição que foi criada por 
um projeto de lei de minha iniciativa, de minha autoria, 
que foi apresentado na Câmara dos Deputados no dia 
31 de maio de 1983, portanto, no primeiro ano do meu 
primeiro mandato como Deputado Federal, porque eu 
tinha, quando decidi, digamos assim, largar o exercí-
cio da Medicina para me dedicar à política, a preocu-
pação de cuidar de um doente social maior que, no 
meu entender, na minha visão, era o então Território 
Federal de Roraima, que carecia evidentemente de 
muitas coisas. Primeiro, deixar de ser Território e ser 
transformado em Estado da Federação, para que os 
seus cidadãos não fossem mais cidadãos de terceira 
categoria, sem eleger o seu governador, sem eleger 
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Senadores, sem eleger o número mínimo de Deputados 
Federais. O meu projeto de lei foi sancionado, apre-
sentado em 1983, pelo Presidente Sarney em 1985, 
dois anos depois, Senador Paim. 

Quero chamar a atenção para algo que está 
acontecendo agora, que eu estranho muito: é que o 
Senado continua aceitando a figura do projeto de lei 
autorizativo, baseado inclusive em um parecer do ilus-
tre jurista e ex-Senador Josaphat Marinho, e a Câmara 
dos Deputados entende que não. Por exemplo, agora 
tenho o projeto de lei autorizando a criação do Colégio 
Militar em Roraima e que está na Câmara há vários 
anos porque o entendimento da Casa é de que o Parla-
mentar não pode apresentar projeto de lei autorizativo. 

Tanto pode que esse aqui é um exemplo, um 
exemplo positivo, Senador Paim. O hoje Senador e 
então Presidente Sarney sancionou a minha lei na 
íntegra. Só vetou um dispositivo que dizia que os re-
cursos para a implantação da universidade teriam que 
estar previstos no orçamento do exercício financeiro 
do ano seguinte. Ele vetou essa parte, mas o resto, na 
íntegra, foi sancionado. E, sancionado em 85, ainda 
o próprio Presidente Sarney, três anos depois, baixou 
um decreto que instituiu de fato a Universidade Fede-
ral de Roraima.

Diz o art. 1º: “Fica instituída, de acordo com a 
determinação contida no art. 1° da Lei n° 7.364, de 
12 de setembro de 1985, a Universidade Federal de 
Roraima, com sede e foro na cidade de Boa Vista”. E 
aí, nessa mensagem, ele não só cria a estrutura física 
e de pessoal, como autoriza o Ministro da Educação 
que designe o reitor pro tempore com a incumbência 
de adotar as medidas cabíveis para a implantação 
da Universidade. O primeiro reitor pro tempore foi o 
professor Hamilton Gondim, que se houve muito bem 
nessa tarefa de implantar a universidade.

Pois bem, instituída a universidade, criada em 
consequência do meu projeto de 1983, com a lei apro-
vada em 1985, instituída em 1989, nossa Universidade 
hoje é uma universidade que eu não diria totalmente 
consolidada, porque ainda há muito o que fazer, mas 
que já figura entre as melhores do Brasil. Tem cursos 
como o de Medicina, que é muito bem avaliado, curso 
de Engenharia, curso de Agronomia, também muito 
bem avaliado pelo MEC. As pessoas que chegam a 
Roraima, quando adentram o campus da Universidade, 
na cidade de Boa Vista, que é o campus do Paricara-
na – porque há outros campi fora da área onde está a 
sede da Universidade –, se admiram.

Senador Paim, tendo sido, como se diz no popu-
lar, o pai da criança, com muito orgulho, eu tenho me 
preocupado em manter com a direção da Universida-
de, independente de qual seja o reitor, o maior apoio 

possível que eu possa dar, colocando emendas, arti-
culando junto ao Ministério da Educação para que a 
universidade, de fato, progrida.

E, sem medo de errar, Senador Paim, na época 
em que meu projeto tramitava na Câmara e no Sena-
do, muita gente dizia, inclusive pessoas amigas minhas 
aqui, no Senado, e na Câmara, que era muito mais um 
projeto demagógico, porque não havia como pensar em 
ter uma universidade no Território Federal que tinha, 
naquela época, 120 mil habitantes. Pois bem. Hoje, não 
só temos a Universidade Federal, como também temos 
o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, 
que também é fruto de outra lei minha, que criou a Es-
cola Técnica Federal de Roraima. Também já temos 
uma universidade estadual, uma universidade virtual 
estadual e outras cinco instituições de ensino superior.

Voltando à Universidade Federal, quero dizer que, 
durante o período do meu mandato, já destinei R$33 
milhões para as diversas necessidades da Universi-
dade, muito mais focado para a questão do aluno, que 
é, afinal de contas, a quem se destina a existência da 
universidade. Quando falo aluno, leia-se também co-
munidade, porque, se a universidade é o lugar onde 
os professores cumprem seu sagrado mister de ensi-
nar, lá é também o local onde a comunidade, através 
dos alunos, tem a oportunidade de aprender, de se 
graduar, de se pós-graduar. Isso a universidade vem 
fazendo. Já tem até cursos de doutorado.

Como eu estava dizendo, vou esclarecer agora: 
estatísticas recentes mostram que o Estado de Ro-
raima tem a melhor proporção entre universitários e 
graduados de todo o Brasil, porque lá somos 500 mil 
habitantes hoje, Senador Paim, e temos um número, 
em termos proporcionais, maior do que de muitos Es-
tados desenvolvidos do País. Para Roraima, isso sig-
nifica uma revolução inexorável. É uma mudança que 
vai ser feita na mentalidade e, portanto, na consequ-
ência do desenvolvimento e da consciência cívica de 
toda a população.

Tive a honra, Senador Paim, no dia 25 de se-
tembro de 2011, de participar da inauguração de três 
núcleos construídos, resultados de emendas de minha 
autoria: primeiro, o Núcleo Observar, um núcleo de pes-
quisa; depois, o Arquivo Geral; e, terceiro, o Centro de 
Convivência da Universidade Federal de Roraima; que 
foram inaugurados, na verdade, na manhã de sexta-
-feira de setembro de 2011. Eu fiquei muito orgulhoso 
de participar desse evento, porque realmente são obras 
que, embora não vultosas, foram feitas de maneira sé-
ria, são emendas que foram feitas de maneira correta, 
sem desvios, sem nenhum tipo de maracutaia.

Ontem, Senador Paim, foi inaugurada a sede do 
Diretório Central de Estudantes, uma moderna sede, 
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que tem realmente um ambiente totalmente favorável 
para que os estudantes possam reunir-se, estudar, 
ter uma convivência acadêmica. Esse prédio foi cons-
truído no valor de R$800 mil, que, na verdade, foram 
colocados também com emenda de minha autoria. E 
aqui trago os jornais que noticiaram esses eventos.

Também quero registrar que, além do Centro 
de Atividades Estudantis do Diretório Central de Es-
tudantes, foram inaugurados ontem o Instituto de An-
tropologia, o restaurante universitário e a residência 
dos estudantes.

Por fim, Senador Paim, quero ressaltar que a 
nossa universidade federal elegeu agora, em recente 
pleito, a primeira mulher reitora para a Universidade 
Federal de Roraima.

Coincidentemente, as mulheres realmente estão 
vivendo um momento muito importante na democracia 
brasileira. E a Universidade de Roraima, que tinha até 
aqui só homens como reitores, vai passar a ter a Profª 
Gioconda como sua reitora eleita pela comunidade aca-
dêmica, nela incluídos os professores, os estudantes 
e os funcionários técnico-administrativos.

O Prof. Roberto Ramos, que deixa a universi-
dade, foi um homem que fez um trabalho primoroso. 
Realmente, todos os cursos foram melhorados. Citei 
aqui o curso de Medicina, mas posso dizer também 
a V. Exª que o curso de Direito foi um dos mais bem 
avaliados do Brasil – e os cursos de Direito vêm mos-
trando alguma deficiência nesse setor. É um curso 
que está entre os primeiros que mais aprovam gradu-
ados no concurso da OAB. Isso, portanto, demonstra 
o quanto está sendo útil para Roraima a Universidade 
Federal de Roraima.

Por fim, Senador Paulo Paim, quero ler a carta do 
Sr. Roberto Ramos, que deixa a Reitoria. Na terça-feira 
já vai ser a posse da Reitora, posteriormente haverá a 
transmissão de cargo. Ele deixou a seguinte mensagem 
publicada no site da Universidade Federal de Roraima:

Carta à comunidade universitária da 
UFRR

Ao deixar o cargo de Reitor, em março 
deste ano, manifesto o meu mais profundo 
agradecimento a todos os servidores e alu-
nos da Universidade Federal de Roraima que 
trabalharam pelo crescimento da instituição 
nesses últimos oito anos.

À frente da Reitoria, com a colaboração 
direta da Vice-Reitora, Professora Doutora Gio-
conda Martinez [que agora foi eleita Reitora], 
procurei fazer com que a nossa Universidade 
cumprisse da melhor forma possível sua mis-
são institucional de elevar o conhecimento aca-

dêmico sobre a Amazônia, propondo soluções 
para os desafios contemporâneos.

Nossas metas e objetivos foram alcan-
çados, com a participação e o apoio de toda 
a comunidade universitária que, ao lado da 
administração superior, trabalhou de forma 
contínua na busca pela excelência no ensino, 
na pesquisa e na extensão, também com foco 
na responsabilidade social e ambiental.

Deixo a Reitoria com sabor de vitória, 
com felicidade e a certeza de ter cumprido 
com o meu trabalho profissional, que tem como 
base a ética, o respeito ao bem público e a 
valorização das pessoas.

Volto para a sala de aula e para a ativida-
de de pesquisa na convicção de que estamos 
no caminho certo para, cada vez mais, projetar 
o nome da nossa Universidade em toda parte 
do mundo. E é por acreditar no futuro promis-
sor da Universidade Federal de Roraima que 
continuarei com a mesma dedicação na busca 
de novas realizações coletivas.

Muito obrigado.
Roberto Ramos Santos

Ele deixa a Reitoria no dia 03 de março e, em se-
guida, haverá a transmissão de cargo. Quero ressaltar 
que o Prof. Roberto Ramos fez um trabalho muito sé-
rio. Como eu já disse, todas as emendas que eu enviei 
para a Universidade foram aplicadas. Não se perdeu 
dinheiro por falta de projeto e de trabalho. E também 
não se desviou dinheiro de nenhuma emenda. Isso é 
muito importante para que a população entenda que, 
quando aplicadas seriamente, as emendas parlamen-
tares são muito úteis. 

Eu aqui tenho procurado justamente encaminhar 
as minhas e as que são liberadas... Se todas fossem 
liberadas, Senador Paim, a realidade seria outra. Mas 
aquelas que são liberadas o são justamente porque 
escolho aquelas que são úteis para o povo do meu 
Estado, e não para fazer demagogia ou apenas para 
outros fins escusos.

Quero encerrar pedindo a V. Exª a transcrição 
dos documentos a que fiz referência, para que façam 
parte integrante do meu pronunciamento.

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 (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Muito bem, Senador Mozarildo Cavalcanti, pelo 
seu pronunciamento. V. Exª será atendido na forma 
do Regimento. 

Antes de passar a palavra ao Senador Romero 
Jucá, Líder do Governo, quero registrar a presença, 
hoje, da nossa querida ex-Senadora Serys Slhessa-
renko, que foi vice-presidente da Casa e veio a Brasí-
lia a convite do Senador Crivella, para sua posse no 
Ministério às 11 horas.

Com a palavra o Senador Romero Jucá. 
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, pedi a palavra 
para fazer um registro rápido, mas extremamente im-
portante para o meu Estado de Roraima e para o País. 

Ontem, o Presidente José Sarney, o Ministro Paulo 
Bernardo e o Secretário de Comunicação do Senado, 
Fernando César Mesquita, fizeram uma solenidade, 
aqui no Senado, para assinar a autorização para 16 
novas emissoras da TV Senado. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS. 
Fora do microfone.) – Uma será no Rio Grande do Sul.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
V. Exª tem razão, o Rio Grande do Sul também está 
contemplado. 

Dezesseis novas capitais receberão o sinal, em 
TV aberta digital, da TV Senado, o que é muito impor-
tante. Entre essas capitais, está Boa Vista. Queria fazer 
o registro da importância que será a TV Senado, em 
regime aberto, para a nossa capital, inclusive porque 
a TV Senado entrará em parceria com a Assembleia 
Legislativa. A estrutura da TV Senado possibilitará a 
implantação do canal de televisão da Assembleia Le-
gislativa, o que é uma prestação de serviços a mais, 
um informativo, à sociedade roraimense. O número 
do canal será 57. 

Queria fazer esse registro, pois, no ano passa-
do, anunciei a perspectiva de termos a TV Senado em 
Roraima, a toda imprensa e a toda sociedade. Informei 
que estávamos trabalhando para que, rapidamente, a 
TV Senado fosse para Roraima e, agora, ela se con-
cretiza com a portaria assinada, que será publicada 
ainda esta semana. 

Portanto, eu gostaria de agradecer ao Presidente 
José Sarney, ao Ministro Paulo Bernardo, e registrar 

o grande e excelente trabalho feito pelo Dr. Fernando 
César Mesquita à frente do sistema de comunicação 
do Senado. Sem dúvida alguma, expande-se a TV Se-
nado, expande-se a informação, o debate político, e 
isso é importante para a democracia no País. 

Então, fica aqui o nosso registro e a nossa satis-
fação pelo fato de a TV Senado canal aberto chegar 
a Boa Vista, no canal 57, junto com a Assembleia Le-
gislativa, portanto, ampliando o debate, ampliando os 
horizontes da informação e reforçando a democracia 
em nosso País. 

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

RS) – Muito bem, Senador Romero Jucá, que informa 
mais esse avanço da comunicação da Casa.

Aproveitando o gancho, lembro que, no caso do 
Rio Grande do Sul, junto com o Senador Simon e o 
Senador Zambiasi, estivemos diversas vezes no Mi-
nistério das Comunicações com esse objetivo e, este 
ano, enfim, veio a TV Senado aberta para dezesseis 
Estados, incluindo a demanda dos Senadores gaúchos, 
o caso do Rio Grande do Sul, além do seu Estado. On-
tem ainda, a Senadora Ana Amélia fazia o comentário 
aqui no plenário sobre esse avanço da TV Senado.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Srªs e Srs. Senadores, quero neste momento fazer a 
leitura de projeto recebido da Câmara dos Deputados:

Projeto de Lei da Câmara n° 2, de 2012 (n° 
1.992/2007, na Casa de origem), de iniciativa da Pre-
sidência da República, que institui o regime de previ-
dência complementar para os servidores públicos fe-
derais titulares de cargo efetivo, inclusive os membros 
dos órgãos que menciona; fixa o limite máximo para a 
concessão de aposentadorias e pensões pelo regime 
de previdência de que trata o art. 40 da Constituição 
Federal; autoriza a criação de três entidades fechadas 
de previdência complementar, denominadas Fundação 
de Previdência Complementar do Servidor Público Fe-
deral do Poder Executivo – FUNPRESP-Exe, Funda-
ção de Previdência Complementar do Servidor Públi-
co Federal do Poder Legislativo – FUNPRESP-Leg e 
Fundação de Previdência Complementar do Servidor 
Público Federal do Poder Judiciário – FUNPRESP-Jud; 
altera dispositivos da Lei n° 10.887, de 18 de junho de 
2004; e dá outras providências.

É o seguinte o Projeto na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O Projeto de Lei da Câmara n° 2, de 2012, que 
acaba de ser lido, terá tramitação com prazo determi-
nado de quarenta e cinco dias, nos termos do art. 64, 
§ 1o, da Constituição, combinado com o art. 375 do 
Regimento Interno.

A matéria será apreciada simultaneamente pelas 
Comissões de Assuntos Sociais; de Assuntos Econô-
micos; e de Constituição, Justiça e Cidadania, podendo 
somente receber emendas perante a primeira Comis-
são pelo prazo único de cinco dias úteis, de acordo 
com o art. 122, II, “b”, combinado com o art. 375, I, do 
Regimento Interno, findo o qual, sendo apresentadas 
emendas, as mesmas deverão ser encaminhadas à 
Secretaria-Geral da Mesa a fim de serem publicadas 
no Diário do Senado Federal e em avulsos para se-
rem distribuídos às Senadoras e aos Senadores, na 
forma regimental.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Há um comunicado também do Senador Crivella, 
com o seguinte teor:

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa 

Excelência, em obediência ao disposto no art. 
39, inciso II, do Regimento Interno do Senado 

Federal e nos termos do art. 56, I, da Consti-
tuição Federal, que, nesta data, me afasto do 
exercício do mandato de Senador pelo Esta-
do do Rio de Janeiro a fim de assumir o cargo 
de Ministro de Estado da Pesca e Aquicultura, 
optando por permanecer com os vencimentos 
de Senador da República.

Atenciosas saudações,
Senador Marcelo Crivella.
É o seguinte o ofício na íntegra:

Ofício nº 34/2012-GSMC
Brasília, 2 de março de 2012

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelên-

cia, em obediência ao disposto no art. 30, inciso II, do 
Regimento Interno do Senado Federal e nos termos 
do art. 56, I, da Constituição Federal, que, nesta data, 
me afasto do exercício do mandato de Senador pelo 
Estado do Rio de Janeiro a fim de assumir o cargo de 
Ministro de Estado da Pesca e Aquicultura, optando 
por permanecer com os vencimentos de Senador da 
República.

Atenciosas saudações, – Senador Marcelo Cri-
vella.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Vai à publicação.

E a Presidência tomará as providências neces-
sárias no sentido de ser convocado o suplente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Aproveito ainda este momento desta sexta-feira, 
para fazer um rápido registro Senador Mozarildo Ca-
valcanti, sobre a questão do nosso Orçamento que eu 
comentava com V. Exª minutos atrás.

O exercício de 2011 foi considerado para a maio-
ria das prefeituras brasileiras como preocupante, por-
que apenas parte das emendas dos parlamentares 
foi liberada.

Faço este esclarecimento a todas as prefeituras do 
Rio Grande, aos vereadores e aos movimentos sociais 
que encaminharam emendas para este Senador. Fiz 
a minha parte conforme o combinado. Encaminhei as 
emendas, fazendo aquele rodízio, atendendo a todas 
as prefeituras do Rio Grande. Este ano a intenção era 
de atender 130 emendas, mas, como houve por parte 
do Executivo um corte de 70% das emendas empe-
nhadas, nós só podemos aqui explicitar e justificar que 
não depende de nós. O Orçamento é só autorizativo, 
o Executivo é que tem o poder de liberar ou não. Por 
isso é que defendo um orçamento impositivo.

Nós todos sabemos que as emendas possibili-
tam asfaltamento de estradas, pavimentação de ruas, 
ampliação de postos de saúde, creche, construção de 
ginásios, praças, obras de saneamento, implantação 
de bibliotecas, enfim, entre outras relevantes ações.

A grande crítica que eu faço é que, infelizmente, 
as emendas parlamentares ainda servem de moeda de 
troca, coisa de que eu discordo. Nunca mudarei uma 
posição minha aqui no Parlamento, alegando que essa 
emenda será ou não liberada. E sei que essa também 
é a posição do Senador Mozarildo Cavalcanti, que 
acompanha o encerramento dos trabalhos. Manterei 
sempre o meu direito de opinião, de decisão e de voto. 
Como foi, Senador Mozarildo, na questão da saúde: 
votei pelos 10% como compromisso da União com a 
saúde brasileira.

Então, se alguém imagina que eu posso mudar 
de opinião e de posição aqui na tribuna e de voto le-
vando em conta as emendas parlamentares, está muito 
enganado. É sinal de que não me conhece. Manterei 
sempre uma posição muito firme, defendendo a coerên-
cia das posições que assumi ao longo da minha vida. 
Apenas lamento, porque quem acaba tendo prejuízo, 
e não só no meu caso, é a grande parte da popula-
ção brasileira, quando as emendas não são liberadas 
e muitas delas já empenhadas, como foi o caso de 
emendas de minha autoria, que, de uma hora para a 
outra, não foram liberadas.

Esperamos um dia ter o Orçamento impositivo 
para que esses constrangimentos não mais aconteçam, 
por parte de Senadores e dos próprios prefeitos, que 
assumem a responsabilidade da obra que iria aconte-
cer com uma emenda de 100 ou 250, como é o caso 
agora, e de repente a emenda não chega, a liberação 
dos recursos foi cortada na última hora.

Senador Mozarildo.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 

– Senador Paim, eu queria aproveitar, embora até 
possa não caber regimentalmente, para fazer uma 
observação a essa fala de V. Exª sobre a questão das 
emendas parlamentares.

Agora, com o acidente que houve na Antártica, 
comprovou-se que praticamente, nos últimos anos, o 
grosso do recurso que estava indo para lá era de emen-
das parlamentares, como, aliás, acontece no Projeto 
Calha Norte e, como eu exemplifiquei, na Universidade 
Federal de Roraima.

No entanto, acontece que, embora o corte seja 
geral, a liberação é seletiva, e essa liberação seletiva 
fere os princípios da administração pública. Por isso, 
eu acionei o Tribunal de Contas da União, que, por sua 
vez, mandou-me o expediente mostrando que estava 
acionando o Ministério do Planejamento, o Ministério 
da Fazenda e o Tesouro Nacional, para que estabele-
cessem critérios, porque não é justo nem republicano 
que alguém, por esta ou aquela razão e, como disse 
V. Exª, porque vota contra um projeto de interesse do 
Governo, como eu e V. Exª que votamos a favor de que 
a União tenha marcados 10% para aplicar na saúde, 
sofra esse ou aquele tipo de retaliação.

A Presidente Dilma deve rever isso e adotar um 
critério. Vejam que as emendas parlamentares não 
representam, historicamente, 14% do Orçamento da 
União. Então, não é possível que essa situação conti-
nue, porque desmerece o representante do povo, que 
sabe para onde está mandando recurso. Eu digo que 
quase a unanimidade – porque há exceções – envia 
para o que é necessário, atendendo aos prefeitos, como 
disse V. Exª, e a outras instituições, como universida-
des e outras que merecem atenção.

Então, quero ratificar, assinar embaixo das ob-
servações que V. Exª faz.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador Mozarildo, eu tenho quase certeza de 
que a Presidenta Dilma não sabe dessas liberações 
seletivas. Eu não vou entrar em detalhe, mas um pre-
feito me disse que a minha emenda não foi liberada 
devido às minhas posições no Congresso.

Tenho certeza de que a Presidenta Dilma não 
sabe, até porque na época do Presidente Lula não se 
via isso acontecendo com tanta força. Acho que ela não 
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sabe, porque de fato não é uma posição republicana 
entrar na linha do “dando é que se recebe”. Acho que 
houve algum equívoco.

Vamos torcer, como disse V. Exª, para que te-
nhamos um critério definido, para que fatos como es-
ses não venham a se repetir, de que esse ou aquele 
Deputado ou Senador seja contemplado com emenda 
parlamentar de acordo com sua posição de opinião 
e de voto aqui no Congresso Nacional, aqui na nos-
sa Casa. Seria lamentável que isso acontecesse. Por 
isso, quero considerar essa fala que um funcionário fez 
dentro do Executivo como um equívoco momentâneo 
e que fatos como esse não se repitam.

Vamos trabalhar para que, efetivamente, no futu-
ro, a gente tenha um Orçamento impositivo e não só 
praticamente uma consulta feita à Casa.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Dando este pronunciamento como lido na íntegra, 
nós encerramos a sessão.

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

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, o exercício de 2011 foi considerado, pela 
maioria das prefeituras gaúchas, uma frustração em 
relação ao empenho dos recursos das emendas par-
lamentares consignadas na Lei Orçamentária.

Como todos nós sabemos o orçamento público, 
por seu caráter autorizativo, não vincula a administra-
ção quanto à execução dos créditos ali consignados.

Por este motivo, apesar da obrigatoriedade de 
cumprimento das metas do Plano Plurianual, o governo 
não se obriga a empenhar os recursos indicados pelos 
parlamentares por meio de emendas a Lei.

As emendas parlamentares de 2011 indicadas 
pelo meu gabinete visavam o atendimento de 130 
prefeituras gaúchas, com projetos focados, especial-
mente na área social.

Acontece, porém, que 77% dos municípios não 
obtiveram êxito.

Apesar dos projetos estarem aprovados, em sua 
grande maioria, o Poder Executivo Federal não efeti-
vou o empenho dos recursos (primeira fase da des-
pesa pública).

As razões pela falta de priorização ainda não 
foram divulgadas.

O que se sabe é que a economia do Governo 
Federal com a contenção dos gastos com pessoal e 
custeio, o menor crescimento dos investimentos e a 

maior arrecadação de receitas geraram um superávit 
de R$ 93 bilhões ao Governo Federal.

Significa dizer que a atual equipe cumpriu com 
folga a meta estipulada, priorizando pagamento da dí-
vida e juros em detrimento de outros gastos.

Quero ressaltar a todos os cidadãos gaúchos 
e aos Prefeitos e Prefeitas, vereadores e vereadoras 
que cumpri a minha parte na promessa de indicação 
de recursos para os municípios.

Da mesma forma que consignei na Lei Orçamen-
tária 2011, continuarei exercendo essa prerrogativa 
parlamentar no sentido de indicar recursos para todos 
os municípios gaúchos.

Honrei com a minha palavra alocando os recur-
sos na LOA e disponibilizando minha assessoria para 
acompanhar os projetos junto aos Ministérios.

Minha assessoria foi incansável no atendimento 
a todos aqueles que nos procuraram buscando meios 
eficazes de solucionar as pendências dos projetos, 
de forma que fosse tudo resolvido para a aprovação 
das propostas.

Esperamos que o governo federal se sensibilize 
com essa nova realidade e enxergue os municípios 
com um olhar social.

A grande maioria das obras realizadas nos pe-
quenos municípios só é concretizada com o repasse 
de recursos federais via emendas parlamentares.

Não fossem essas indicações, sabe-se que so-
mente as grandes obras federais (rodovias, portos, 
barragens...) seriam apoiadas com recursos do OGU.

As emendas possibilitam asfaltamento de estra-
das vicinais e pavimentação de ruas, ampliação de 
postos de saúde, construção de ginásios poliesportivos 
e praças de lazer, obras de saneamento, implantação 
de bibliotecas, entre muitas outras relevantes ações.

A grande crítica é em relação a moeda de troca 
entre Executivo e Legislativo que se transformaram 
tais emendas.

Por este motivo defendo um orçamento impo-
sitivo, com regras mais duras para sua flexibilização.

Enquanto essa idéia não se concretiza, conti-
nuarei atuando firme nas minhas convicções, como 
sempre fiz.

Sei que a baixa execução não abrangeu apenas 
as minhas indicações individuais de emenda no en-
tanto, houve um fato lamentável que me deixou muito 
triste e decepcionado. Foi quando ouvi de um prefeito 
do Rio Grande do Sul que ele havia entrado em conta-
to com a Secretaria de Relações Institucionais e sido 
infomado de que; “a orientação é vetar as emendas do 
Senador, pelas posições dele no Congresso”

Pelo que percebo, até o direito de opinião sobre 
certos temas está sendo cerceado, mas podem ter 
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certeza que ninguém vai conseguir calar a minha voz 
enquanto eu estiver na terra.

Continuarei defendendo os aposentados, os tra-
balhadores, os deficientes, os idosos, os negros, as 
mulheres, a saúde pública, o fim do Fator Previdencia-
rio e todas as demais bandeiras de luta que pautaram 
e pautam a minha longa vida parlamentar.

Não me deixarei levar por qualquer tipo de pro-
posta.

Sr. Presidente, dados do SIGA Brasil demonstram 
que a relação entre recursos autorizados e empenha-
dos variou entre 30% a 40%, dependendo da região 
ou do Estado.

Na medida em que o orçamento for impositivo, 
desaparecerá a figura do intermediário (os chamados 
lobistas).

Além do que, chegarão realmente aos cofres 
municipais os recursos pelo qual o parlamentar tanto 
lutou para conseguir alocar durante a tramitação do 
orçamento.

E, ainda, por força de lei haverá o real cumpri-
mento daquilo que foi votado.

Por fim, vale lembrar o veto, ocorrido em fevereiro 
de 2011, de rubricas importantes na área da assistên-
cia social, cultura e inclusão digital.

Na última quarta-feira o Governo anunciou novos 
contingenciamentos na peça orçamentária deste ano, 
na ordem de R$ 55 bilhões.

Os cortes incluem R$ 20,3 bilhões de emendas 
parlamentares.

Oxalá tenhamos um maior repasse aos muni-
cípios como forma de fomentar as políticas públicas 
pelo interior do país. Sem o velho ditado “é dando que 
se recebe”.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Está encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 10 horas e 43 

minutos.)
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(Inicia-se a sessão às 11 horas e 7 mi-
nutos e encerra-se às 13 horas e 2 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus iniciamos os nossos 
trabalhos.

A presente Sessão Especial destina-se a home-
nagear o Barão do Rio Branco no ano do centenário 
do seu falecimento, nos termos do Requerimento nº 
1.576, do Senador Jorge Viana e de outros Senadores.

Convido para compor a Mesa o Senador Jorge 
Viana, primeiro signatário do requerimento; o Presi-
dente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional do Senado Federal, Senador e Ex-Presidente 
Fernando Collor; o Exmo Sr. Senador Aníbal Diniz, tam-
bém representante nesta Casa do Estado do Acre; o 
Diretor-Geral do Instituto Rio Branco, Sr. Embaixador 
Georges Lamazière; o Presidente da Fundação Ale-
xandre Gusmão, Gilberto Vergne Sabóia; e o Deputa-
do Marcos Afonso, representando o Governador do 
Estado do Acre.

Convido a todos para, de pé, cantarmos o Hino 
Nacional.

(Procede-se à Execução do Hino Na-
cional.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP. Com revisão do Presidente.) – Ao abrir esta ses-
são, tenho o dever de dizer algumas palavras sobre 
a homenagem que hoje prestamos ao Barão do Rio 
Branco e a sua memória.

Quando eu cheguei à Presidência da República, 
estudioso da história e intelectual, eu julgava que o 
pai do Barão do Rio Branco, o Visconde do Rio Bran-
co, era maior do que ele. Como velho leitor dos Anais 
Parlamentares desta Casa do tempo do Império, eu 
conhecia a presença do Visconde do Rio Branco nos 
debates que se travaram sobre os grandes problemas 
do País, sobre a questão do Prata, principalmente, e 
sobre a Lei do Ventre Livre.

Na Presidência da República, lidando com os pro-
blemas de Estado, pouco a pouco senti surgir a grande 
figura do estadista, o grande brasileiro do século XX, 

que pensou, de forma extraordinária, na estratégia 
do País para o futuro, fazendo do Brasil um país com 
fronteira com dez países sem nenhum problema de 
fronteira. Era o Barão do Rio Branco. Ele voltava da 
Europa e dizia que as guerras e as divergências surgi-
das no mundo inteiro começavam na linha de fronteira, 
como existiam na Europa que ele tão bem conhecia. 
Essa linha que algumas vezes é uma linha indefinida, 
que um poeta grande português, Miguel Torga define 
num poema célebre: “de um lado terra, de outro lado 
terra; de um lado gente, de outro lado gente, mas há 
um sentimento de Pátria que mexe no mais pequeno 
torgo adormecido”. 

Para Rio Branco podemos usar a expressão de 
Horácio: Causa fuit pater his – a causa do que sou é 
meu pai. Os dois José Maria da Silva Paranhos, pai e 
filho, tiveram muito em comum, mas condições de co-
meçar a vida completamente diferentes. O Visconde 
do Rio Branco, nascido na Bahia, começou a vida com 
dificuldades. No Rio chega liberal e é sucessivamente 
eleito deputado pelo Rio de Janeiro. Por um período 
afasta-se da política. Passa para os conservadores, 
é convocado por Paraná, o grande Honório Hermeto 
Carneiro Leão, para acompanhá-lo ao Prata. Em 1852 
é ele próprio ministro no Uruguai. Entra para o grande 
Gabinete da Conciliação como Ministro da Marinha. 

É o principal negociador do Brasil nas questões 
do Prata. Em 1862 é escolhido Senador. É o constru-
tor do 28 de setembro de 1871, a Lei do Ventre Livre. 

Os retratos dos contemporâneos sobre o pai do 
Barão do Rio Branco são unânimes na admiração do 
grande homem. Machado de Assis mostra-o na tribuna, 
a defender sua posição na missão ao Prata: “…a ânsia 
de produzir a defesa era tal, que as primeiras palavras 
[ele se referia à questão do Prata] foram antes brada-
das do que ditas: ‘Não a vaidade. Sr. Presidente...’ Daí 
a um instante, a voz tornava ao diapasão habitual, e o 
discurso continuou como nos outros dias. Eram nove 
horas da noite” – talvez tenha sido o discurso mais 
longo já proferido no parlamento brasileiro – “quando 
ele acabou, estava como no princípio, nenhum sinal 
de fadiga nele nem no auditório, que o aplaudiu. Foi 
uma das mais fundas impressões que me deixou a 

Ata da 21ª Sessão, Especial
em 5 de março de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. José Sarney.
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eloquência parlamentar”. Joaquim Nabuco o descreve 
com elogios raros: “Tinha seriedade, critério, infatiga-
bilidade, coragem, vigor físico” – e aí vai uma virtude 
que hoje não temos mais e que naquele tempo era 
uma virtude dos políticos – “pontualidade, correção, 
figura, maneiras…” 

O futuro Barão do Rio Branco nasce no Rio de 
Janeiro, na antiga Travessa do Senado n° 8, em 20 
de abril de 1845, com o nome do pai. Primogênito de 
nove irmãos, sua mãe, Dona Teresa de Figueiredo 
Paranhos, era muito jovem – tinha dezesseis anos, 
casara-se aos treze —, o menino foi educado à som-
bra do pai, um personagem que encarnava em sua 
época a síntese dos valores políticos e diplomáticos. 
Aos dez anos de idade ingressou no Imperial Colégio 
de Pedro II, onde por seis anos foi um aluno talento-
so e brilhante e não quis receber o diploma do curso 
de Letras porque desejava entrar e ser diplomado em 
Ciências Jurídicas e Sociais. 

Estudou por três anos na Faculdade de Direito de 
São Paulo, passando, depois, para a do Recife, onde 
veio a receber o grau de bacharel, em 1866. Tinha en-
tão vinte e dois anos incompletos. As duas faculdades, 
como todos nós sabemos, eram os centros intelectu-
ais do país, onde estudaram Ruy Barbosa, Joaquim 
Nabuco, Castro Alves e tantos outros.

Formado em dezembro de 1866, seguiu para 
Portugal, Itália, Alemanha, Áustria, França, Inglaterra, 
Espanha, com a grande curiosidade intelectual que o 
levava a visitar museus, arquivos, bibliotecas, além de 
conhecer hábitos e línguas desses países. Toma o gos-
to, que o acompanhará pela vida inteira, das estações 
de água, como Baden-Baden, a que retornará muitas 
vezes. Gostava da vida, da boa mesa, de espetáculos, 
da boêmia e de cultivar amizades.

Ele foi para a Europa por quê? Porque a Regen-
te, Princesa Isabel, não concordara com a sua ligação 
amorosa. E então, ele, achando que não devia viver 
no Brasil, consegue ser nomeado Cônsul de Liverpool, 
onde passa 24 anos. 

Mas essa distância física do Brasil não faz com 
que esqueça a sua terra, tanto que, no seu brasão de 
Barão, coloca a expressão latina “Ubique Patriae Me-
mor” – “Onde estiver, lembro-me da Pátria”. Instalado 
ao mesmo tempo em Paris e Liverpool, há várias ane-
dotas sobre isso. Luís Viana conta, na sua biografia, 
que quando era encontrado nas ruas de Paris por um 
brasileiro, dizia: “Cheguei ontem de Liverpool. Ama-
nhã, estou voltando.” Mas, na realidade, vivia em Paris, 
onde frequentava os museus, ia às bibliotecas e fazia 
amplas pesquisas em fontes primárias, a exemplo dos 
arquivos históricos das potências coloniais, que viriam 
a ser fundamentais para explicar o êxito posterior que 

teria nas negociações para a definição das fronteiras 
nacionais.

Tornou-se conhecido, assim, em quase todas as 
bibliotecas e arquivos. Quando entrava, já os funcioná-
rios sabiam quem era, tão grande e tão frequente era 
a sua presença nessas casas. Copiava documentos 
importantes em Portugal, na Holanda, na Espanha, 
na Inglaterra e na França, a ponto de tornar-se grande 
erudito, então, já nos temas brasileiros e nas suas rela-
ções internacionais. À sua casa chegavam diariamente 
mapas, retratos, documentos, e tinha, como todos sa-
bem, uma grande paixão pela geografia e pela história.

Tinha gosto pelo gênero das efemérides histó-
ricas. Ele as escrevia por toda parte, nas cartas, nos 
envelopes, nas margens dos livros. Muitas foram pu-
blicadas em A Nação, no Jornal do Comércio e no Jor-
nal do Brasil. Formou-se assim o volume Efemérides 
Brasileiras, publicado em 1892. 

Depois de visitar o Brasil para despedir-se do 
pai morto, Paranhos volta ao Rio novamente em 1887 
e na viagem de regresso à Europa é companheiro de 
viagem do Imperador, que, muito doente, ia em busca 
de tratamento. Em 1888, quase ao apagar das luzes 
da monarquia, seria feito Barão por D. Pedro II, com o 
mesmo título do Visconde seu pai.

Entre os estudos históricos que o Barão fazia, ele 
dedica questão especial às fronteiras do Brasil com 
a Argentina. Seu pai tratara e quase resolvera esse 
assunto em 1857, mas o Congresso argentino não 
aprovou o acordo. A fronteira estabelecida em 1750, 
no rio Peperi, afluente do Uruguai, deixava a porta da 
demarcação na fixação de que curso era designado 
com esse nome. Em 1759 fizéramos um tratado de de-
marcação, que foi contestado, em 1789, por um comis-
sário espanhol, Alvear. Com a independência argenti-
na, em 1816, o novo país adotou esse ponto de vista. 
Quintino Bocaiuva, Ministro das Relações Exteriores 
do Governo Provisório da República, assinara um tra-
tado com o seu correspondente, Estanislau Zeballos, 
dessa vez vetado pelo Exército brasileiro e rejeitado 
pelo Congresso Nacional.

Todos que aqui estão presentes, diplomatas e 
grandes estudiosos da história do Brasil, conhecem 
perfeitamente esses fatos, mas estou repetindo para 
fixar na nossa memória os serviços que Rio Branco 
prestou ao nosso País.

Os dois países haviam finalmente concordado 
em submeter a questão ao arbitramento do Presiden-
te dos Estados Unidos, Grover Cleveland. Floriano 
acaba designando Rio Branco para defender o Brasil. 
Ele instalou-se em Nova Iorque e impôs a si e à sua 
equipe um ritmo de trabalho avassalador. Combinou a 
ação diplomática com um trabalho de pesquisa histó-
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rica e geográfica. Conseguiu as instruções dadas aos 
demarcadores de 1758, que desmontavam completa-
mente o argumento argentino. Cercou-se de mapas. A 
6 de fevereiro de 1895, o Secretário de Estado Ame-
ricano, que se chamava Gresham, anuncia: “O laudo 
é a favor do Brasil.”

Peço licença aqui para me deter um pouco mais 
num caso que é muito caro para mim, que é o problema 
do Contestado com a França, isto é, a incorporação 
pacífica do território do Amapá ao Brasil. Vitorioso na 
questão da Argentina, o Barão logo volta suas vistas 
para a questão com a França, antes mesmo de ser 
designado para essa tarefa. A campanha seria árdua. 
Rio Branco voltara ao consulado de Liverpool, seu 
posto formal, que manteve até 1896. Mas já a 31 de 
abril de 1895, estava na sua residência francesa, na 
Vila Molitor, nº 15.

Nos próximos cinco anos, ele se dedica, num tra-
balho gigantesco, à construção da vitória. Forma rela-
ções pessoais com as famílias dos dirigentes suíços, 
envolve o corpo diplomático, insinua-se, faz pesquisa 
histórica e, sobretudo, sustenta a posição brasileira 
diante do árbitro, como grande negociador e como 
grande diplomata que era.

O Amapá passa a ser, então, o único Estado do 
Brasil que se tornou brasileiro pela vontade de ser 
brasileiro. Um sangrento episódio que ocorreu na ci-
dade do Amapá, na tão pequena cidade do Amapá, 
faz com que França e Brasil acordem em resolver 
esse problema de uma vez por todas. Havia um ho-
mem chamado Trajano, um brasileiro, que passara 
para as forças francesas e se encontrava na vila do 
Cunani, onde costumava erguer a bandeira francesa. 
Então, os brasileiros, acharam que deveriam prendê-
-lo e levá-lo para Amapá. Os amapaenses baixaram a 
bandeira francesa e levantaram a bandeira brasileira. 
Os franceses, vindos de Caiena, sob o comando do 
Capitão Lunier, invadem a cidade do Amapá. Há uma 
grande luta, em que o capitão francês é morto pelo 
Veiga Cabral, o famoso Cabralzinho, que depois veio 
a ser general honorário do Governo Brasileiro.

E os franceses, tomados de um grande espírito 
de vingança, fazem um verdadeiro massacre nessa 
cidade, com dezenas de pessoas mortas. Isso teve 
uma grande repercussão na Europa, principalmente 
na França, onde os jornais diziam que a França não 
fora feita para massacrar ninguém no mundo inteiro, 
e a própria França se revoltou e sentiu a necessidade 
de resolver o problema do Contestado. Os dois países 
resolvem submeter a questão a arbitramento. O Barão 
é encarregado da questão, que toda ela se localiza-
va em saber se o rio Pison era o rio Oiapoque atual 
e ou o rio Araguari. É escolhido o governo suíço, que 

o Barão não desejava que fosse o árbitro da questão, 
porque ele achava que com um colegiado era mais 
difícil negociar. 

Mas com a sua capacidade extraordinária de 
trabalho já em novembro de 1895 escrevia: “Estou ar-
mado de todos os mapas e fac-símiles que puderam 
ser encontrados na França, Alemanha, Inglaterra e 
Espanha e completei o estudo do que está impresso 
adquirindo livros e folhetos que não tinha”.

Então ele monta um gabinete de trabalho na 
França dedicado exclusivamente a provar, histórica e 
geograficamente, que esse território pertencia ao Brasil 
e que o rio Oiapoque era o rio Pison.

Nessa negociação, há uma coisa interessante: Rio 
Branco, com o seu gênio, estuda tanto o problema que 
inverte, dizendo que a questão, como colocada pela 
França, podia levar o Brasil a reivindicar tudo o que 
a França tinha como Guiana Francesa, pois colocava 
a divisa no rio Aprouague e no rio Maroni. Então, ele 
inverteu na sua negociação essa parte, o que na rea-
lidade ele fez com muita habilidade, mas na realidade 
esse foi um dos fundamentos pelos quais os franceses 
acharam que deviam recuar ou que não tinha condi-
ções de enfrentar um homem de tamanho talento e 
baseado em tantos argumentos quanto ele.

Em 1º de dezembro de 1900, o Secretário do 
Departamento Político da Suíça anuncia a vitória do 
Brasil. E o Barão do Rio Branco, então, preparou um 
cenário para receber essa notícia: colocou o busto de 
seu pai no fundo da sala, para ver a vitória do Brasil, 
talvez com uma certa vaidade do seu filho. E, ainda 
para dar um ar, vamos dizer, cinematográfico a essa 
reunião, ele pôs em uma cadeira os dois volumes do 
laudo e os doze de considerandos da sentença a fa-
vor de nosso País.

Em 1898, então, já consagrado, Rio Branco é 
eleito para a Academia Brasileira de Letras, na vaga 
de Pereira da Silva.

Em 1902, Rio Branco recebe um telegrama do 
Presidente Campos Sales, que fora seu colega de co-
légio, transmitindo o desejo do Presidente Rodrigues 
Alves, a quem ele não conhecia, para que aceitasse 
a Pasta do Exterior. Ele recusa. Estava na Europa há 
tantos anos e, ali vivendo, não queria realmente sair 
da sua situação – fora designado ministro em Berlim. 
Mas Rodrigues Alves insiste com ele – todos conhe-
cem esse episódio – de tal maneira que ele, no fim, 
diz que não tem condições de recusar o pedido feito 
pelo Presidente. Ele, então, diz a sua famosa frase em 
mensagem ao Presidente Rodrigues Alves: “Farei o 
sacrifício que Vossência julga necessário”.

Ele, então, chegando ao Brasil, encontra colo-
cada a questão do Acre – tão cara ao Senador Jorge 
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Viana, autor deste requerimento. A verdadeira reação 
boliviana na questão do Acre não foi, na verdade, bo-
liviana. Todos nós sabemos que se formou, na tradi-
ção do colonialismo do fim do século, uma companhia 
de investimento, uma chartered company, o Bolivian 
Syndicate, uma corporação multinacional, e a coop-
tação do território do alto Amazonas pelo capitalismo 
internacional.

No Rio de Janeiro, recém-chegado, Rio Branco, o 
novo chanceler, traz o assunto para a área da negocia-
ção. A 3 de fevereiro de 1903 telegrafa à Bolívia: “(...) 
não podemos concordar em que ali penetrem tropas 
ou autoridades da Bolívia. Dos três litigantes, Bolívia, 
Peru e Brasil, é a este” – ou seja, o Brasil – “que me-
lhor cabe a ocupação administrativa provisória desta 
parte do território contestado, atenta à nacionalidade 
de sua população.”

O caminho que ele indicará ao Presidente Rodri-
gues Alves e implementará é um caminho muito hábil, 
da troca de territórios, seguida de uma compensação 
financeira pela diferença. A negociação terminou com 
a assinatura do Tratado de Petrópolis, em 17 de no-
vembro de 1903 – e nós tivemos a oportunidade, em 
uma sessão também desta Casa, que o então Senador, 
hoje Governador, Tião Viana requereu, de comemorar 
essa assinatura.

Rio Branco foi muito amigo de Nabuco, a quem 
fez o nosso primeiro embaixador – até então tínha-
mos ministros na chefia de nossas representações 
– não num país da Europa, mas nos Estados Unidos. 
Ali, concertado entre os dois, o Brasil abre para o he-
misfério seu eixo, e recebe, no Rio, a 3ª Conferência 
Pan-Americana, consagrando o Secretário de Estado 
americano, Elihu Root, e Nabuco.

Com a mesma habilidade, em 1907, é a vez de 
o Rio Branco cooptar o Ruy Barbosa, e manda-o para 
Haia, onde também alcança uma consagração. O Ruy 
tinha certa divergência, ou melhor, certo ciúme do Ba-
rão do Rio Branco. Aliás, o Ruy Barbosa costumava ter 
ciúmes de todos os homens talentosos do seu tempo. 
Ele sempre queria se colocar acima de todos eles. Na 
sucessão de Afonso Pena, Ruy, em uma manifesta-
ção da sua generosidade e, ao mesmo tempo, da sua 
justiça, é ele mesmo quem propõe o Barão do Rio 
Branco como candidato à Presidência da República, 
por enxergar nele uma “solução nacional”, acima de 
partidos e apenas reconhecendo o que era o talento 
do Rio Branco.

Em 1909 ele resolve a questão do Peru, sempre 
na linha estabelecida da negociação.

No ano seguinte, o da morte de Nabuco, o Barão 
começa a apresentar problemas de saúde. Ele sem-
pre fora um homem de grande resistência física, que 

devotou à história, à diplomacia, à família e à pátria. 
Destacava-se por sua clarividência, segurança e fir-
meza de suas resoluções, pelo vigor e energia com 
que realizava seus trabalhos.

A morte do Barão foi uma comoção nacional. Ti-
nha 66 anos. Embora hoje seja uma idade pequena, 
naquele tempo também nós julgávamos que, para um 
estadista daquele porte, tinha morrido muito cedo. Toda 
a sua vida pensando no Brasil, na sua construção, na 
concepção de seu destino, realizando a definição de 
Churchill: “O estadista pensa no futuro.” Essa é a ca-
racterística do estadista. Rio Branco sempre pensava 
no futuro. Ele nunca deixava de pensar no presente, 
sem uma visão de futuro. 

Aprendi com o Rio Branco que três coisas per-
meavam os interesses conflitantes dos países, que 
levavam os problemas sérios e até mesmo desem-
bocavam em problemas de guerras entre nações: os 
problemas de religião, os problemas de raça, os pro-
blemas de fronteira.

No Ministério das Relações Exteriores, procurou 
legar, às geração que o sucederam e às gerações do 
futuro deste País, fronteiras absolutamente delimita-
das, de tal modo que o Brasil de hoje não tem nenhum 
problema dessa natureza, consolidado o seu território, 
que foi obra do Barão do Rio Branco.

Eu quero até contar uma confidência – se é que se 
pode contar confidências num auditório tão qualificado. 
Quando tivemos a questão dos índios Ianomâmis, e 
nós proibimos a localização de reservas na fronteira, 
Dom Ivo Lorscheider, que era o Presidente da CNBB, 
uma grande figura também, pessoa com quem eu tinha 
excelente relacionamento, me procurou e perguntou se 
eram os militares que estavam influindo naquela minha 
decisão. E eu disse: “Não. O senhor sabe quem está 
fazendo a minha decisão dessa maneira, quem está 
influindo muito? É o Barão do Rio Branco, porque ele 
dizia que jamais nós podíamos delegar às gerações 
futuras problemas relativos à fronteira, que, realmente, 
era uma fonte de atrito entre todos os países, como 
até hoje continua sendo.”

No Barão do Rio Branco, a Diplomacia brasileira 
encontrou sua identidade e sua vocação negociadora 
e universalista. O êxito de Rio Branco na consolidação 
de nossas fronteiras deu legitimidade a uma República 
ainda incipiente. 

Quando fizemos os acordos com a Argentina, na 
Ata do Iguaçu, a começar pela difícil cooperação nu-
clear, era em Rio Branco que eu pensava. Estávamos, 
mais uma vez, pensando na sua linha, que era a linha 
da negociação, em vez da linha do enfrentamento.

É também fundamental sua compreensão de 
que a prosperidade regional – era outra preocupação 

349ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 6 04793

do Barão – tinha que ser conjunta, sem restringir-se 
apenas ao Brasil. Vizinhos grandes e fortes, em seu 
entendimento, ancorariam e alavancariam mutuamente 
o desenvolvimento da região.

Rio Branco deu início a uma maneira de “pensar 
o Brasil”. De compreender sua complexidade e procu-
rar seu lugar na cena internacional. De medir e pesar 
assimetrias e simetrias no conjunto das nações e de 
buscar o equilíbrio ideal nos relacionamentos externos 
que respondessem às necessidades de desenvolvi-
mento da jovem República.

É assim que a sua figura é delineada como o 
grande estadista que o Brasil teve, o grande homem 
que pensou no futuro do País e que teve uma visão 
prospectiva da nossa Pátria – e isso nós nunca deve-
mos esquecer e, sempre que tiverem que tomar deci-
sões, os homens de Estado têm que se lembrar o que 
foram os ensinamentos de Rio Branco. 

Sua opção pela solução negociada nos conflitos 
prevaleceu. Ao serviço brasileiro, deu sua imensa ca-
pacidade de organização; sua inteligência na constru-
ção do argumento, na elaboração da estratégia e no 
desenvolvimento da tática.

A Igreja diz que dos santos e dos místicos se 
deve comemorar o dia de sua morte. 

Acrescento, também, os heróis. E eu considero 
o Barão do Rio Branco um herói. Talvez ele nunca te-
nha sido chamado de herói. Herói, porque os heróis 
não são apenas aqueles que, em batalhas sangren-
tas, derramam sangue ou provocam derramamento de 
sangue em defesa de uma causa.

Portanto, Rio Branco pode figurar não somente 
entre as figuras dos estadistas brasileiros, mas tam-
bém dos nossos heróis.

Seu pai dizia, nesta Casa, em seu discurso do 
Prata, aquilo que já citei: “Não à vaidade!” 

Pois eu hoje quero dizer sim à vaidade. Vaidade 
do Brasil de ter na figura de Rio Branco um dos seus 
grandes heróis, o maior brasileiro do século XX.

Herói – vou repetir – não é somente aquele que 
vence batalhas com espada e sangue. Rio Branco ven-
ceu todas as batalhas, conquistando territórios para o 
Brasil, enquanto outros países conquistaram os seus 
à base de sangue e de batalhas, como na América 
espanhola. Rio Branco, ao contrário, fez pela nego-
ciação, criando essa consciência nacional do diálogo, 
que até hoje permanece no Brasil, como um País pa-
cifista, seguindo diretrizes do nosso comportamento 
internacional, da nossa diplomacia; criando, portanto, 
uma consciência de paz, uma consciência de nego-
ciação e de construção de uma grande Pátria, como 
é a nossa. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Em seguida, passo a palavra ao autor do re-
querimento, Senador Jorge Viana.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente do Senado Federal, José Sarney; Sr. Ex-
-Presidente da República, Senador e Presidente da 
Comissão de Relações Exteriores desta Casa, Fernan-
do Collor de Mello; Sr. Senador Anibal Diniz, Senador 
Capiberibe, Senadora Ana Amélia, demais Senadores 
aqui presentes. Eu queria também cumprimentar o 
Embaixador Georges Lamazière, que aqui representa 
o Ministro das Relações Exteriores; e também o Pre-
sidente da Fundação Alexandre Gusmão. E não custa 
lembra que o Embaixador Lamazière é o Diretor-Geral 
do Instituto Rio Branco. Temos a presença aqui de inú-
meros alunos, inclusive, de outras nações nos honram 
com as suas presenças. Quero também cumprimentar 
e agradecer a presença do Sr. Gilberto Sabóia, que 
preside a Fundação Alexandre Gusmão. Cumprimen-
to o ex-Deputado Federal Marcos Afonso, que aqui 
representa o Governador Tião Viana. Cumprimento 
as demais autoridades aqui presentes, fazendo uma 
referência ao Comandante do Batalhão Rio Branco, 
aqui do Distrito Federal.

Sr. Presidente, eu queria agradecer a honra e o 
privilégio de ter sido signatário do requerimento que 
eu origem a esta sessão. Mas esse requerimento con-
tou também com a assinatura do próprio Presidente 
Sarney, do Senador Collor, e também do meu querido 
colega Senador Aníbal Diniz, além da Senadora Ana 
Amélia, que está aqui presente e é signatária do re-
querimento; do Senador Aloysio Nunes e do Senador 
Cristovam Buarque.

Sr. Presidente, eu não posso iniciar as breves pa-
lavras que pretendo proferir desta tribuna, sem antes 
fazer referência à aula que acabamos de ter sobre a 
história bonita do nosso Brasil, que só quem tem os 
outonos da vida como V. Exª tem pode proferir. Foi ex-
traordinária a maneira simples com que V. Exª contou 
essa história tão cheia de detalhes e de profundidade 
e que marcaram definitivamente – e não é pouco – os 
limites desta Pátria que todos nós amamos de 16 mil 
quilômetros. A história do pai, do filho e do século XX 
foi relatada aqui de maneira absolutamente singular 
por V. Exª. Parabéns e obrigado, porque esta sessão 
já poderia ser encerrada agora, porque penso que 
não teríamos como fazer uma homenagem maior e 
nem melhor ao Barão do Rio Branco do que por seu 
discurso, que faço questão de, logo que terminar esta 
sessão, pegar uma cópia ainda com os rascunhos, 
sem as devidas correções porque sei que ela é um 
pouco mais longa e mais completa. Mas é muito rico 
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para o Plenário, para o Senado, quando aqui tentamos 
registrar na História os 100 anos da perda do Barão 
do Rio Branco, ter o privilégio de uma fala tão bonita 
e tão importante como a de V. Exª.

Sr. Presidente, Senhoras Senadoras e Senhores 
Senadores, estamos aqui reunidos hoje para home-
nagear um dos maiores brasileiros de toda nossa his-
tória. E neste momento em que nosso País se torna a 
sexta economia e passa a ser reconhecido e respeita-
do como uma das principais nações do mundo atual, 
penso não haver nenhuma dúvida quanto ao fato que 
José Maria da Silva Paranhos Júnior, o célebre Barão 
do Rio Branco, entre o final do século XIX e início do 
XX, foi um dos principais precursores dessa grandeza 
nacional que hoje tanto nos orgulha. É fato, ao longo 
de toda sua extraordinária atividade diplomática, que 
conquistou a consolidação definitiva de nossas fron-
teiras, o Barão do Rio Branco sempre se comportou 
como quem dispunha da mais absoluta consciência 
de que o Brasil estava destinado a liderar, mais cedo 
ou mais tarde, não só a América Latina, mas também, 
em grande medida, o cenário internacional, antecipan-
do em quase um século o que hoje já se apresenta a 
todos nós como tão evidente.

Só por isso, a realização desta sessão especial 
de homenagem ao centenário da morte do Barão do 
Rio Branco já estaria justificada. Entretanto, como re-
presentante do povo acriano no Senado Federal, senti-
-me na obrigação de propor esta homenagem porque 
temos, lá no Acre, um sincero e profundo sentimento 
de gratidão pela obra deste homem que reconheceu 
a injustiça e o abandono a que estavam relegados os 
“brasileiros do Acre” em um momento crucial de nossa 
história, bem como soube encontrar os meios neces-
sários para solucionar uma das questões mais difíceis 
e complexas de toda a nossa história diplomática.

Quem conhece o povo acriano sabe que temos 
muito orgulho de nossas raízes. Lá, gostamos de dizer 
que somos o único Estado que lutou para ser brasileiro, 
aliás, como bem disse o Presidente Sarney, o Amapá 
também, assim como o Rio Grande do Sul, como si-
naliza a Senadora Ana Amélia.

O Acre fez uma guerra com a Bolívia, que cha-
mamos de Revolução Acriana, para fazer parte deste 
País fantástico, que é o Brasil.

Todos aqueles que têm oportunidade de visitar 
o Acre se surpreendem ao encontrar, no extremo oci-
dental da Amazônia, uma sociedade que cultua sua 
bandeira, canta seu hino e cultiva intenso sentimento 
de brasilidade. Claro que parte desse ensinamento 
recebemos de Plácido de Castro, outro herói gaúcho 
que nos ensinou a aprofundar o amor pela Pátria. Que-
ro lembrar aqui, nesta sessão especial, o drama que 

atingia e afligia os acrianos desde os primeiros anos 
da República brasileira e que nos tornou eternos tri-
butários da sabedoria e responsabilidade do Barão 
do Rio Branco.

Srªs e Srs. Senadores, convidados, autoridades 
aqui presentes, o Acre foi uma das últimas regiões 
da Amazônia a ser ocupada. Apesar de essas terras 
pertenceram formalmente à Bolívia e ao Peru, os bra-
sileiros se valeram do curso dos rios Purus e Juruá e 
começaram a ali se estabelecer por volta de 1880, pelo 
menos quinze anos antes que bolivianos e peruanos.

O Ciclo da Borracha foi capaz de gerar riqueza 
suficiente para mobilizar milhares de homens oriundos 
de diferentes países e regiões do Brasil, especialmen-
te do Nordeste, abrindo seringais que abasteciam os 
países industrializados com a preciosa borracha, en-
tão chamada de ouro-negro devido à sua importância 
e alto valor no mercado internacional.

Em 1895, durante os trabalhos da comissão de-
marcatória dos limites entre Brasil, Bolívia e Peru, o 
então General Gregório Thaumaturgo de Azevedo, outro 
importante herói acriano e grande brasileiro, denunciou 
ao governo brasileiro que, caso fosse efetivada a de-
marcação como estabelecida no Tratado de Ayacucho, 
milhares de brasileiros seriam abandonados à própria 
sorte em território estrangeiro. Porém, incompreensi-
velmente, o governo brasileiro à época decidiu igno-
rar o alerta e mandou proceder à demarcação como 
planejado. Estou me referindo à Linha Cunha Gomes. 
Indignado, Thaumaturgo de Azevedo se demitiu da 
chefia da comissão e denunciou à opinião publica na-
cional o que, no seu entender, poderia se tornar um 
verdadeiro crime de lesa-pátria. Os brasileiros do Acre 
exigiam mais atenção do Governo brasileiro.

Pouco tempo depois, no início de 1899, as auto-
ridades bolivianas se estabeleceram às margens do 
rio Acre para efetivar seu domínio sobre essa rica re-
gião, dando origem a uma grande revolta por parte dos 
brasileiros que não aceitavam o domínio estrangeiro. 
Foram quatro distintos movimentos: a Primeira Insur-
reição Acriana (1899), liderada por José Carvalho, um 
advogado que residia em Belém do Pará, a criação do 
Estado Independente do Acre, presidido pelo espanhol 
Luis Galvez (1899-1900), a Expedição do Poetas (1900), 
Presidente Sarney, terceira tentativa, com a poesia e 
com a alma os poetas foram lá defender o território 
brasileiro, no Acre, e a Revolução Acriana, comanda-
da pelo herói da pátria, como o barão, o gaúcho Cel. 
Plácido de Castro (1902-1903).

Mas nem mesmo as arbitrariedades cometidas 
contra os brasileiros do Acre e a noticia da formação, 
como bem disse aqui o Presidente Sarney, do Bolivian 
Syndicate, uma companhia anglo-americana destinada 
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a arrendar essas terras pretensamente bolivianas, sob 
a proteção do governo norte-americano... A borracha 
era o mais importante produto da Revolução Industrial 
naquele período, e aquela região era a maior produ-
tora de borracha. Daí a primeira grande tentativa de 
internacionalização da Amazônia.

Esse Bolivian Syndicate, sob proteção norte-ame-
ricana, constituindo uma ameaça concreta e contunden-
te à soberania brasileira na Amazônia, foi insuficiente 
para fazer o governo brasileiro mudar de posição, que, 
em mais de uma ocasião, desarmou os revolucioná-
rios e devolveu a região ao domínio estrangeiro, o que 
provocou forte indignação da opinião pública nacional, 
manifestada quase que diariamente através dos jornais.

Foi neste cenário de guerra, que já se estendia 
por quatro anos, com centenas de mortos entre brasi-
leiros e bolivianos, que o Barão do Rio Branco se tor-
nou Ministro das Relações Exteriores em 1902, como 
bem falou o Presidente Sarney. Ele imediatamente 
deu início às negociações que visavam a solucionar a 
grave “Questão do Acre”.

E, mesmo considerando que o Barão já acumula-
va importantes vitórias diplomáticas anteriores, como 
as arbitragens internacionais das Missões (1895) e do 
Amapá (1900), tão bem relatada aqui, penso que não 
seria demais afirmar que se tratava da mais difícil e 
complexa questão de fronteira já enfrentada pelo go-
verno brasileiro, pois, como nos lembra o Embaixador 
Luiz Felipe de Seixas Corrêa, em excepcional artigo 
acerca do centenário da morte do Barão do Rio Branco: 

De todos os entendimentos promovidos 
por Rio Branco, esse foi o único em que houve 
uma expansão territorial. Nos demais, o Brasil 
empenhara-se apenas pelo reconhecimento 
de direitos legítimos, decorrentes de motivos 
históricos e jurídicos. Essa foi também a úni-
ca ampliação territorial do Brasil como nação 
independente.

Então, foi um desafio fora do comum.
Por absoluto e necessário reconhecimento da 

responsabilidade pública demonstrada pelo Barão do 
Rio Branco, é fundamental ressaltar que, para resol-
ver a complexa Questão do Acre, foi necessário em-
preender uma sofisticada estratégia que atuou simul-
taneamente em diversas frentes, desde impedir que 
capitais alemães – olhem a complexidade – partici-
passem do Bolivian Syndicate, que, logo em seguida, 
seria neutralizado pela excepcional atuação de um 
grande parceiro do Barão do Rio Branco, o eminente 
gaúcho Assis Brasil, nos Estados Unidos da América, 
passando pela movimentação de tropas brasileiras 
para o Acre e para o Mato Grosso, de forma a ces-

sar o conflito armado entre o exército boliviano e os 
revolucionários brasileiros, e o enfrentamento de um 
duro embate com Rui Barbosa – já foram lembradas 
aqui, de certa forma, algumas razões –, que era um 
dos mais influentes brasileiros da época e se opunha 
tenazmente a um acordo que incluísse permuta terri-
torial, chegando, finalmente, até a inédita fórmula para 
a diplomacia brasileira de indenizar a Bolívia e assim 
pôr fim ao grave conflito. Então, a vida do Barão, de 
fato, não foi nada fácil. O Parlamento tinha, na figura 
de Rui Barbosa, um adversário poderoso.

Para concluir, queria ressaltar finalmente, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, Senadoras e convidados, 
que o extraordinário legado do Barão do Rio Branco 
para nosso País é imenso. O Brasil, desde a atuação 
do Barão, consolidou sua política externa pelo com-
promisso de não ingerência nas questões internas dos 
países vizinhos. Rio Branco foi também inovador ao 
implementar uma política de consolidação do prestígio 
brasileiro no cenário internacional. E com isso tornou o 
Itamaraty uma das principais instituições de Estado e 
motivo de orgulho até hoje para todos nós, brasileiros.

A mais longa atuação de um Ministro das Re-
lações Exteriores foram ininterruptos dez anos – de 
1902 até sua morte em 1912 –, durante os governos 
dos Presidentes Rodrigues Alves, Afonso Pena, Nilo 
Peçanha e Hermes da Fonseca. Consolidou uma op-
ção dialógica e franca para a política externa brasileira, 
levando-nos aos melhores resultados históricos e for-
talecendo nossa relação de confiança e nossa sinergia 
com os povos da América do Sul.

E mesmo em seus últimos dias, o Barão conti-
nuou nos dando exemplos de absoluto compromisso 
e dedicação. Já sofrendo com graves problemas re-
nais, pediu demissão de suas funções públicas, mas 
não foi atendido pelo Presidente Hermes da Fonseca. 
Permaneceu firme, assim, em seu posto até que, de-
pois de longos dias de agonia, veio a nos deixar, no 
dia 10 de fevereiro de 1912, provocando uma profunda 
comoção popular em todo o País, o fechamento das 
casas comerciais e o cancelamento do Carnaval, que 
foi transferido – foi a única vez que tivemos a alteração 
de algo tão entranhado na vida dos brasileiros – para o 
sábado de Aleluia no mês de abril, o que ocasionou, de 
forma inédita também – aí o jeitinho brasileiro funciona 
–, a ocorrência de dois carnavais, com marchinhas e 
lembranças do barão em um e no outro. 

E, de certa forma, as marchas e o tema do Car-
naval foram uma homenagem a um homem que amava 
este País e essa cultura que emergia do povo brasileiro. 
Então, a sua relação com o Brasil, simbolicamente, tam-
bém ocorreu na sua morte, no período de Carnaval. E 

MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL352



04796 Terça-feira 6 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012

aí, de alguma maneira, popularizou mais ainda a figura 
de um grande estadista, que é o Barão do Rio Branco.

Em 2002, tive a honra de participar, na qualidade 
de Governador do Estado do Acre, como mediador de 
uma das mesas de um seminário realizado por ocasião 
do centenário da posse do Barão do Rio Branco como 
Ministro das Relações Exteriores, realizado pelo Ins-
tituto de Pesquisa de Relações Internacionais e pela 
Fundação Alexandre de Gusmão. Tive a honra de ser 
o mediador, porque tenho a firme convicção de que 
temos a obrigação de, em todas as ocasiões possí-
veis, promover e prestar tributo à memória e à obra do 
Barão do Rio Branco, esse extraordinário homem que 
já foi, com muita justiça – e aqui o Presidente Sarney 
lembrava –, tratado como “o maior de todos os brasi-
leiros”. De fato, o Barão do Rio Branco foi o maior bra-
sileiro do século XX, e sua vida é uma lição. Isso dito 
pelo Presidente do Senado, um estudioso, um profundo 
conhecedor da história brasileira.

E eu aqui queria dizer da minha honra, como ex-
-Governador do Acre, como acriano, e hoje na condição 
de Senador, de poder prestar esta singela homenagem 
a esse grande brasileiro que segue inspirando a todos, 
especialmente o Brasil e o mundo.

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

– AP) – Com a palavra o Presidente da Comissão de 
Relações Exteriores do Senado Federal, Senador Fer-
nando Collor.

O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Exmo

Sr. Presidente do Congresso Nacional e do Senado da 
República, Presidente José Sarney; Exmº Senhor pri-
meiro signatário da presente sessão, Senador Jorge 
Viana; Exmo Sr. Presidente, Senador Aníbal; Exmo Sr. 
Diretor-Geral do Instituto Rio Branco e representando 
S. Exª, o Ministro das Relações Exteriores Antonio 
Patriota, Embaixador Georges Lamazière; Exmo Sr. 
Presidente da Fundação Alexandre Gusmão, Sr. Gil-
berto Vergne Saboia; Exmo Sr. Deputado Marcos Afon-
so, representando o Governador do Estado do Acre 
Tião Viana; Exmas Srªs e Srs. Senadores; caros alunos 
do Instituto Rio Branco – e aqui, dentre os alunos do 
Instituto Rio Branco, Sr. Presidente José Sarney, te-
mos alunos da Argentina, do Timor Leste, da Tanzâ-
nia, de Moçambique, de Angola, de Guiné-Bissau, de 
São Tomé e Príncipe, de Cabo Verde, do Suriname, 
de Antigua –, a quem gostaria de dirigir uma palavra 
especial de estímulo e, sobretudo, que fique patente 
a forma como a política externa brasileira está sendo 
conduzida: de confluir os mesmos interesses em busca 
dos consensos que nos trazem a paz e a estabilidade 
mundiais; Exmo Senhor representante de S. Exª, o Co-

mandante do Exército, Sr. General de Brigada Lauro 
Luiz Pires da Silva; excelentíssimos senhores e exce-
lentíssimas senhoras; a mais contundente, merecida 
e talvez abrangente definição que se possa dar ao 
perfil intelectual e às atividades públicas de José Ma-
ria da Silva Paranhos, o Barão do Rio Branco, reside 
na imagem condensada de um inconteste e autêntico 
estadista do Império e da República.

Partícipe do mundo jurídico pela formação aca-
dêmica, Rio Branco teve o mérito de uma experiência 
exemplar no Poder Legislativo, seja como Deputado 
Federal por duas legislaturas no Império – período em 
que se revelou, acima de tudo, um abolicionista – e no 
Poder Executivo, como ministro das Relações Exterio-
res, por dez anos consecutivos, na gestão de quatro 
presidentes no período republicano.

É unânime que o mais propalado e reconhecido 
legado que o Barão do Rio Branco deixou para o Bra-
sil foi o intenso, denodado e bem-sucedido trabalho 
de consolidação de nossas fronteiras. Da Amazônia 
ao Prata, de norte ao sul do País, os arcos que ainda 
hoje definem a locação e os limites do País dentro de 
nosso subcontinente foram traçados pela tenacidade 
do Barão de Rio Branco. 

Para aquilatar esse fato, numa acurada e rigorosa 
análise de seu significado, impõe dizer que a definição 
dos limites territoriais é o primeiro componente da agen-
da da política externa de qualquer nação, exatamente 
por se tratar de fator que constitui a mais importante 
instância demarcatória entre o interno e o externo.

Para o êxito de seu papel e de suas ações nes-
ta arena de negociação, Rio Branco soube, de modo 
exemplar, como bem disse aqui o Presidente José Sar-
ney, utilizar-se de todos os instrumentos disponíveis no 
âmbito do Direito internacional, das relações exterio-
res e da própria política. De acordo com o interlocutor 
e, especialmente, dada a natureza da situação, sabia 
ele vaticinar e recorrer à melhor alternativa, como a 
arbitragem ou a tratativa bilateral.

Dessa forma, seu objetivo prioritário era invariavel-
mente a solução pacífica e negociada das controvérsias.

Como Ex-Presidente da República, tive a oportu-
nidade de constatar, no exercício da chefia de Estado 
e de todas as demandas institucionais dessa represen-
tação, os ensinamentos e a herança de Rio Branco na 
prática do universo diplomático, marcadamente quanto 
à estrutura, funcionamento e organização do Itamaraty. 
Se hoje a excelência dessa instituição é reconhecida e 
admirada internacionalmente, devemos, em especial, à 
visão e à profecia do seu mais expressivo representante 
e sua capacidade de definir e implantar os princípios 
basilares da diplomacia brasileira. A começar pelo pro-
cesso de seleção dos membros da carreira, escolha 
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e distribuição de postos, passando pela qualificação 
que culminam, todos esses aspectos, na disciplina, na 
meritocracia e no respeito à hierarquia. Não por outro 
motivo, o instituto de formação de seus quadros leva 
o nome Rio Branco.

E hoje, na honrosa condição de Presidente da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
do Senado Federal, tenho confirmado, no convívio 
sistemático com o nosso corpo diplomático em suas 
diversas instâncias, a continuidade dessa tradição or-
ganizacional do Itamaraty, seus conceitos e sua polí-
tica pacifista.

Contudo, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
Srªs e Srs. Diplomatas, Srs. estudantes do curso Rio 
Branco, a obra de Rio Branco vai muito além daquela 
proeminente atividade negociadora que ele soube exer-
cer com verdadeira maestria. Ao se referir à solução 
das questões fronteiriças, o diplomata e historiador Ar-
thur Guimarães de Araújo Jorge, em sua clássica obra 
Introdução às obras do Barão do Rio Branco, unifica 
as ações diplomáticas e políticas de Rio Branco que 
lhe renderam o reconhecimento mundial. .

Nas suas palavras:
O Barão empenhou-se com fervor em 

terminar o trabalho restante de reajustamento 
territorial a fim de remover do plano interna-
cional, de uma vez por todas, as derradeiras 
causas de possíveis desavenças entre o Brasil 
e os países vizinhos. (...) Resolvidos, ao mes-
mo tempo, os complexos problemas correlatos 
de comércio, navegação e trânsito fluvial, fonte 
perene no passado de apaixonadas discussões 
e deploráveis desentendimentos, Rio Branco 
entregou-se à tarefa de aperfeiçoamento das 
relações políticas do Brasil, combalidas pelas 
agitações internas que precederam a conso-
lidação do regime republicano. Devotou-se, 
com particular empenho, ao revigoramento da 
amizade com os países americanos a que nos 
prendiam identidade de aspirações comuns e 
indissolúvel solidariedade de interesses mate-
riais e espirituais.

Além disso, Sr. Presidente, sob a inspiração, o 
exemplo e a herança do gigantismo moral e intelectual 
de seu pai, o Visconde do Rio Branco – para muitos, o 
maior estadista do Segundo Reinado –, não podemos 
deixar de ressaltar a refinada formação, o inestimável 
talento e a intensa produção do Barão do Rio Branco 
no campo das letras. Ao lado do exercício do jornalis-
mo, a sua vocação de escritor e historiador pode ser, 
e com toda justiça, constatada nas palavras de um 
dos mais renomados historiadores brasileiros, José 

Honório Rodrigues. Ao citar o raríssimo livro dirigido 
pelo Barão de Santa-Anna Nery, O Brasil em 1889,
ele destaca o capítulo escrito por Rio Branco intitula-
do originalmente L’Esquisse de l’Histoire du Brésil (O
Esboço da História do Brasil), sobre o qual comenta:

É realmente difícil encontrar na histo-
riografia brasileira trabalho mais condensado 
e exposição mais segura de tantos fatos de 
nossa história. (...) Supera, pelas qualidades 
de exatidão e fidedignidade, e pelas virtudes 
de concentração e fluência, qualquer obra do 
mesmo estilo que se lhe compare. Só o vasto 
domínio das fontes, o controle da bibliografia, 
o profundo e minucioso conhecimento dos 
fatos poderia permitir que o autor abreviasse, 
rapidamente, em menos de duzentas páginas, 
a história do Brasil, até o fim da Monarquia.

Além disso, José Honório justifica o lugar de re-
levo do Barão na evolução da historiografia brasileira, 
distinguindo-o de seus contemporâneos porque em sua 
obra “a história e a erudição [segundo José Honório] 
parecem estar sempre a serviço da política e da ação 
prática.” Por isso – continua –, “a conexão que desde 
cedo Rio Branco percebeu existir entre a política e a 
história tornou-o, nos negócios públicos, uma consci-
ência vigilante e militar na defesa da causa do Brasil.”

Por tudo isso, Sr. Presidente José Sarney, Sr. 
Senador Jorge Viana, Sr. Senador Aníbal Diniz, Sr. 
representante de S. Exª o Ministro das Relações Ex-
teriores, Embaixador Lamazière, por tudo isso, Srªs e 
Srs. Senadores, o Ministro Celso Lafer assevera, com 
excepcional precisão, que o Barão do Rio Branco tor-
nou-se um raríssimo caso de diplomata que alcançou, 
como disse S. Exª o Presidente do Congresso, Sena-
dor José Sarney, o status de herói nacional. Para ele, 
o que explica a continuidade de sua ressonância é o 
fato de Rio Branco integrar três vertentes da memó-
ria coletiva brasileira: a memória nacional, a memória 
patrimônio e a memória fundadora.

Na memória nacional, o Ministro aponta que Rio 
Branco,

(...) na perspectiva da História, comple-
tou na República a obra do Império. Pela ação 
dos seus estadistas, o Império construiu, no 
plano interno, a unidade nacional. Rio Branco 
assegurou-a no plano externo por meio da con-
clusiva definição pacífica das fronteiras do País.

Quanto à memória patrimônio, Celso Lafer des-
taca o legado do Barão do Rio Branco, que

(...) provém de uma prática diplomática 
que leva em conta a existência dos conflitos, 
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mas diligencia na identificação do potencial 
de sociabilidade que permite explorar cons-
trutivamente espaços de cooperação e abrir 
caminhos para uma crescente presença do 
Brasil no mundo. São componentes dessa 
prática, na atuação de Rio Branco, uma ava-
liação realista dos condicionantes do poder, 
uma compreensão precisa do papel das ne-
gociações e do Direito na vida internacional e 
o reconhecimento da relevância daquilo que 
hoje se denomina soft power.

Concluindo com a memória fundadora, o Minis-
tro assinala que “no Império, política interna e política 
externa foram dois passos do mesmo processo: o da 
constituição e consolidação do Estado imperial.” De 
outro lado, “o sucesso de Rio Branco contribuiu para a 
legitimação da República, liberou os homens públicos 
do Brasil para se concentrarem no desenvolvimento 
do espaço nacional e permitiu, assim, que o Barão 
transformasse o Itamaraty numa instituição do Estado 
brasileiro respeitada internacionalmente e dotada de 
autoridade própria na condução da política externa.”

Não por outro motivo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Senadores, o reconhecimento da importância de Rio 
Branco estendeu-se além de nossas fronteiras. Alcan-
çou estudos, pesquisas e livros de autores internacio-
nais, como o do professor americano Edward Bradford 
Bums, A Aliança Não Escrita – O Barão do Rio Branco 
e as Relações Brasil-Estados Unidos, que examina a 
aliança tácita entre os dois países no início do século 
20 e o papel decisivo de Rio Branco naquelas tratativas.

E aqui vale observar, mais uma vez, Sr. Presiden-
te, Srªs. e Srs. Senadores, Srs. Diplomatas, Srs. estu-
dantes do Instituto Rio Branco, que naquela ocasião 
prevalecia na arena das relações externas e comerciais 
no âmbito do continente americano, o chamado eixo 
Buenos Aires-Rio de Janeiro-Washington, dada a con-
dição da Argentina como uma das maiores economias 
do mundo naquele início de século e sua visionária 
política de relacionamento com a nova potência que 
emergia. Rio Branco, ao lobrigar a importância des-
se fluxo entre os extremos da América, soube mudar 
aquele eixo, iniciando a inserção definitiva do Brasil, 
ao longo do tempo, como principal parceiro dos Esta-
dos Unidos em nosso subcontinente.

A citada obra de Bradford Burns confirma esse 
feito. Retrata que, depois de um período de 26 anos 
na Europa como representante brasileiro em diversas 
conferências e missões, inclusive como Ministro Ple-
nipotenciário, Rio Branco retorna ao Brasil em 1902 
para assumir o cargo de Chanceler no governo do 
presidente Rodrigues Alves. Àquela altura, percebeu 
que o cenário internacional havia mudado e tomava-se 

imprescindível a aproximação entre Brasil e Estados 
Unidos. Sem poupar esforços, Rio Branco mudou o eixo 
mais importante da diplomacia brasileira ao promover 
uma aliança tácita com o governo de Washington, cuja 
prática, vale aqui dizer, deu-se muito mais intensamen-
te por nossa parte do que pelo suposto aliado. Mas a 
essa altura, sob a regência diplomática de Rio Bran-
co, e como bem atesta o professor de História Steven 
Topik, dos Estados Unidos

(...) o prestígio internacional do Brasil era 
tão grande, que o país pôde lançar o primeiro 
controle de um mercado importante de produto 
básico já tentado por um país não europeu (a 
valorização do café) e promover uma reforma 
urbana no Rio de Janeiro. Embora o Barão 
alegasse só estar interessado na diplomacia 
e não na política, foi beneficiado pela estabi-
lidade política, que lhe permitiu administrar a 
política externa brasileira por toda uma déca-
da, enquanto, no mesmo período, os Estados 
Unidos tiveram quatro Secretários de Estado.

A realidade, contudo, é que o Barão do Rio Bran-
co, no exercício da atividade diplomática e da condu-
ta política, sempre se mostrou um ingente estadista, 
como, aliás, reconhece e demonstra o próprio autor, 
já citado, Steven Topik, ao concluir que “Rio Branco 
precisou equilibrar o nacionalismo com o internacio-
nalismo, o laissez-faire com a economia pragmática. 
Ele ampliou o território nacional e elevou a posição do 
Brasil na comunidade mundial.”

Por fim, Sr. Presidente José Sarney, Srªs e Srs. 
Senadores, demais autoridades e convidados, S. Exª 
o Embaixador Lamaziére, representando o Ministro 
Patriota, ao parabenizar o Senador Jorge Viana pela 
iniciativa desta justa e oportuna homenagem ao cen-
tenário de falecimento do Barão do Rio Branco, deixo 
aqui registrada a minha honra em poder prestar, na 
condição de Presidente da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal, o 
depoimento pessoal com o testemunho prático e a 
minha visão acerca da obra deste proeminente brasi-
leiro e sua importância história e cultural para o Brasil.

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

– AP) – Concedo a palavra à Senadora Ana Amélia, 
do Estado do Rio Grande do Sul. 

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro 
Presidente desta sessão especial, Senador José Sar-
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ney; senhor representante do Ministério das Relações 
Exteriores, caro colega Senador Jorge Viana; primeiro 
signatário desta sessão especial, Senador Fernando 
Collor, Presidente da Comissão de Relações Exterio-
res; caro Senador Anibal Diniz; Embaixador Georges 
Lamaziére, que havia citado, representante do nosso 
Chanceler Antônio Patriota, que representa aqui o Mi-
nistério das Relações Exteriores; Presidente da Funda-
ção Alexandre de Gusmão, Gilberto Saboia; Deputado 
Marcos Afonso, representando aqui o Governador do 
Estado do Acre, nosso ex-colega Tião Viana; é muito 
difícil, depois de dois ex-Presidentes da República, que 
administraram a política externa brasileira, do Sena-
dor Jorge Viana, de um Estado que existe a partir da 
ação de Rio Branco e do gaúcho Plácido de Castro, 
que executou as decisões políticas e diplomáticas para 
esse feito, fazer referência à história tão bem contada 
aqui pelo nosso Presidente José Sarney. Mais do que 
fazer um discurso, ele foi um professor de história e 
um contador de muito boa qualidade da história des-
se brasileiro.

Mas eu queria, como comunicadora que fui, Se-
nador Jorge Viana, cumprimentar seu gabinete pela 
excelência do programa desta sessão especial em 
homenagem a Rio Branco. E gostaria – pedindo ao 
Presidente da sessão – que esse programa seja in-
cluído em meu pronunciamento, porque ele deve, Se-
nador Jorge Viana, ser entregue às escolas, para que 
se entenda um pouco, não só pela beleza gráfica do 
documento, mas pelo que tem de inscrito, sobre esse 
personagem que hoje homenageamos por conta do 
centenário da sua morte.

Senador Presidente José Sarney, quero dizer que, 
além de estar muito honrada com a presença aqui, 
representando também o Líder do nosso Partido, do 
Senador Francisco Dornelles, eu gostaria de me as-
sociar, com muita honra, à homenagem ao brasileiro 
José da Silva Paranhos, advogado, político, jornalista, 
historiador e, sobretudo, patrono e símbolo da diploma-
cia brasileira, da qual nós todos temos grande orgulho.

O Barão de Rio Branco sempre atuou com deter-
minação na consolidação das relações do Brasil com 
outros países, em especial no continente sul-americano. 
Já foram relatados aqui todos os fatos. E eu, como sou 
gaúcha, tenho muito orgulho de ver, quando cruzo a 
fronteira, de Jaguarão com destino ao Uruguai, que a 
cidade fronteiriça se chama justamente Rio Branco, 
em homenagem ao grande brasileiro desse século. 

Seu trabalho como defensor do Estado Brasileiro 
se iniciou em 1869, como secretário e então Visconde 
do Rio Branco, que comandou uma missão ao Rio da 
Prata. Mais tarde, liderou as negociações de paz entre 
os membros da Tríplice Aliança e o Paraguai. O talento 

para negociar o levou a missões na Europa, ocupando 
inclusive o cargo de cônsul geral em Liverpool e, de-
pois de proclamada a República, de superintendente 
geral na Europa, tratando da emigração para o Brasil. 
Foi o início de um brilhante e competente trabalho di-
plomático que se estendeu às questões de fronteiras 
em casos como o da Argentina e o do Amapá. A diplo-
macia estava estampada em todas as missões, cole-
cionando sucessos em negociações a favor do Brasil.

Assumir o cargo de Ministro das Relações Exterio-
res foi uma questão de tempo. Em 1902, foi convidado 
pelo Presidente Rodrigues Alves a assumir a pasta das 
Relações Exteriores, na qual permaneceu até a morte, 
em 1912. E logo no início da gestão defrontou-se com 
a questão do Acre, território que a Bolívia pretendia 
ocupar. Rio Branco ordenou a ocupação das terras e 
enviou o militar gaúcho Plácido de Castro ao Acre para 
liderar as forças brasileiras. Os rebeldes lutaram por 
três dias, iniciando a então denominada Revolução 
Acreana. Em 27 de janeiro de 1902, com o apoio do 
Presidente Rodrigues Alves e do Ministro do Exterior, 
o Barão do Rio Branco, foi proclamada a terceira Re-
pública do Acre. Veio, depois, uma série de tratados 
memoráveis: com o Equador, a Guiana Holandesa, 
a Colômbia, o Peru e, novamente, com a Argentina.

Além da solução dos problemas de fronteira, Rio 
Branco lançou as bases de uma nova política interna-
cional, adaptada às necessidades do Brasil moderno, 
que se mantiveram com o passar do tempo. Foi nes-
se sentido que um devotado defensor da União das 
Américas, preparando o terreno para uma aproximação 
mais estreita com as repúblicas hispano-americanas e 
acentuando a tradição de amizade e cooperação com 
os Estados Unidos.

Neste dia muito especial para a diplomacia bra-
sileira, devemos lembrar a capacidade que o Barão do 
Rio Branco teve de negociar e redesenhar os contornos 
do nosso País. A política do Barão do Rio Branco, seus 
princípios e teorias, que se transformavam em ações, 
ainda hoje é citada como exemplo não apenas para 
nossos representantes no exterior, mas para outras 
escolas diplomáticas de todo o mundo. A prova está 
no grande número de alunos de vários países que fre-
quentam a escola do Instituto Rio Branco, como uma 
fonte de excelência diplomática.

Faço questão de aqui usar este depoimento e este 
documento, no resumo do programa da sessão de hoje, 
uma citação do ex-Chanceler Celso Lafer, publicado 
em O Estado de S. Paulo do dia 19 de fevereiro deste 
ano, que trata de Rio Branco. Escreveu ele:

Rio Branco contribuiu com uma política 
territorial pacífica e não violenta, de maneira 
decisiva, para moldar a personalidade interna-
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cional do Brasil como, nas suas palavras, um 
país “que só ambiciona engrandecer-se pelas 
obras fecundas da paz, com seus próprios ele-
mentos, dentro das fronteiras em que se fala a 
língua dos seus maiores e quer vir a ser forte 
entre vizinhos grandes e fortes.

A capacidade do Barão do Rio Branco de visuali-
zar e aproveitar o momento político e econômico para 
avançar nas questões externas deve ser a inspiração 
para o Brasil aproveitar o bom momento do País no 
exterior e repensar a política externa, assumindo pa-
péis cada vez mais importantes na agenda mundial. 
Aliás, como neste momento faz a Presidenta Dilma 
Rousseff em missão especialíssima, no momento de 
uma Europa conflagrada econômica e socialmente, nos 
encontros que tem na Alemanha com a Chanceler An-
gela Merkel. E também pela participação desta Casa, 
hoje à tarde, por iniciativa do Presidente da Comissão 
de Relações Exteriores, Fernando Collor, que debate, 
naquela Comissão, as alternativas e o futuro da política 
externa à luz da crise internacional. Sempre, o espírito 
e o simbolismo de diplomacia e de pacificação de Rio 
Branco inspiram indiretamente, mesmo que não pen-
semos essas ações da diplomacia brasileira.

Eu queria aproveitar este momento, Presidente 
José Sarney, Senador Fernando Collor, Senador Jorge 
Viana, demais membros da Mesa, senhores convidados 
e embaixadores, para fazer um tributo e um reconhe-
cimento a esta carreira de estado: a diplomacia brasi-
leira, nossos embaixadores, nossos ministros, nossos 
conselheiros, todos os funcionários do Ministério das 
Relações Exteriores. Tive a oportunidade, como jor-
nalista, de acompanhar missões do último presidente 
militar, João Figueiredo, do primeiro presidente civil 
pós-regime militar, presente aqui, Senador José Sarney, 
do então Presidente Fernando Collor e até a primeira 
missão internacional do ex-Presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva. E na condição de contadora das histórias do 
momento que vivia o Brasil pude testemunhar a ação 
de responsabilidade e compromisso que os profissio-

nais da diplomacia brasileira têm com o Brasil, com a 
Nação brasileira, como verdadeira carreira de Estado.

Agora, como Senadora, membro titular, com muito 
orgulho, da Comissão de Relações Exteriores, da mes-
ma forma, posso acompanhar o empenho, a coragem, 
a disposição, a dedicação e, sobretudo, a competên-
cia que esses profissionais têm demonstrado na sua 
missão de representar o Brasil nas missões em nosso 
País ou, especialmente, no exterior.

Como estamos na semana que comemora o Dia 
Internacional da Mulher, faço questão de prestar tri-
buto a uma embaixadora que é do meu Estado, o Rio 
Grande do Sul. Não quero uma atenção especial aos 
gaúchos, tão citados aqui, mas, pelo fato de que a co-
nheço pelas missões que ela teve em Moçambique, 
na República Tcheca e, agora, na Suécia. Refiro-me 
à Embaixadora Leda Lúcia Camargo.

Outro Embaixador que gostaria de citar neste mo-
mento, dadas as circunstâncias que estamos enfren-
tado, com um problema delicado que exige cuidado e 
zelo especiais no trato da questão dos brasileiros que 
vivem no Paraguai, é o Embaixador Eduardo Santos, 
pela forma absolutamente exemplar com que vem con-
duzindo as negociações.

Por último, mas não menos importante, uma refe-
rência também a toda a equipe do Ministério das Rela-
ções Exteriores, da Assessoria Especial de Assuntos 
Federativos e Parlamentares, ao Embaixador Sérgio 
Danese e a toda sua equipe, que fazem uma interlocu-
ção com esta Casa, de uma maneira também exemplar.

Tenho aqui, como brasileira e, hoje, como Sena-
dora, orgulho muito grande de ver que nossos diplo-
matas estão, de fato, comprometidos com o interesse 
maior do nosso País. 

Muito obrigada. (Palmas.)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 

SRª. SENADORA ANA AMÉLIA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO

(Inserido nos termos do inciso I, § 2º, art. 
210 do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – O pedido de V. Exª será atendido pela Mesa 
com a transcrição do documento a que V. Exª aludiu.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Exmo

Sr. Presidente Senador José Sarney; Exmo Sr. Sena-
dor Jorge Viana, proponente primeiro desta sessão 
solene, a quem rendo uma homenagem toda espe-
cial, porque com o Senador Jorge Viana é assim: os 
assuntos não terminam com a proposição, mas com 
a execução. Por isso ele cuidou pessoalmente de to-
dos os detalhes para que esta sessão fosse o suces-
so que está sendo. Então, meu cumprimento especial 
pelo seu empenho, pela dedicação, pelo cuidado es-
pecial que teve para garantir uma sessão plenamente 
representativa, com tantas autoridades e com tantas 
pessoas que engrandecem a qualidade desta sessão; 
Exmo Sr. Presidente da Comissão de Relações Exte-
riores, Senador Fernando Collor de Mello, com quem 
tenho a honra de trabalhar todas as quintas-feiras e 
às segundas-feiras na Comissão de Relações Exterio-
res; Sr. Diretor-Geral do Instituto Rio Branco, Exmo Sr. 
Embaixador Georges Lamazière, representando aqui 
o Ministro das Relações Exteriores, Sr. Antonio Patrio-
ta; Sr. Presidente da Fundação Alexandre Gusmão, Sr. 
Gilberto Sabóia; querido amigo companheiro Marcos 
Afonso, professor, historiador, jornalista, filósofo, que 
nos honra representando aqui o Governo do Estado 
do Acre – ninguém melhor para representá-lo, porque 
V. Exª reúne a qualidade de político, de historiador, e 
tem um acompanhamento muito privilegiado da histó-
ria do nosso Estado do Acre, que tem tanto a ver com 
esta sessão. Também faço uma saudação especial 
ao professor e historiador Marcos Vinícius das Neves, 
ex-Secretário da Cultura do Estado do Acre, um con-
sultor permanente de assuntos relacionados à histo-
riografia acreana, que não poderia deixar de se fazer 
presente em um momento tão importante da nossa 
história, aqui nesta sessão em homenagem ao Barão 
do Rio Branco. Saúdo também todos os diplomatas 
aqui presentes, todo o corpo diplomático brasileiro e 
os estudantes do Instituto Rio Branco, tanto os brasi-
leiros quanto os angolanos, da República de Antígua 
e Barbuda, da República Argentina, da República do 
Cabo Verde, Guiné Bissau, Moçambique, São Tomé e 
Príncipe, Suriname, Tanzânia e Timor Leste.

Não podia deixar de me fazer presente a esta 
sessão, na condição de Senador do Estado do Acre, 
justamente porque nós temos todos os motivos do 
mundo para homenagear este grande brasileiro, o Sr. 
Barão do Rio Branco.

Srªs e Srs. Senadores, telespectadores da TV, 
ouvintes da Rádio Senado, na condição de brasileiro 

e de um dos representantes do Estado do Acre, nesta 
Casa, tenho a honra de me associar hoje às homena-
gens pelo centenário de morte do inesquecível José 
Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco.

Um dos estadistas mais reverenciados pelo povo 
brasileiro, o Barão do Rio Branco foi jornalista, promotor 
e historiador, mas foi, sobretudo, o diplomata pacifista 
que fixou boa parte das nossas fronteiras terrestres e 
que lançou as bases de uma nova política internacio-
nal, ainda hoje adotadas pelo Ministério das Relações 
Exteriores, o Itamaraty.

Sua vocação para a diplomacia vinha do berço, 
pois era filho de José Maria da Silva Paranhos, o Vis-
conde do Rio Branco, que foi quem elevou a represen-
tação brasileira nos Estados Unidos ao nível de embai-
xada, tendo designado ninguém menos que Joaquim 
Nabuco como o primeiro embaixador.

O filho, que viria a ser o Barão do Rio Branco, 
iniciou-se na diplomacia como Cônsul-Geral do Brasil 
em Liverpool. Em seguida, foi delegado à Exposição 
Internacional de São Petersburgo e, já proclamada a 
República, superintendente geral na Europa da emi-
gração para o Brasil.

Sua reconhecida atuação diplomática, Senhor 
Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, come-
çaria a se consolidar em 1893, quando foi nomeado 
chefe da missão que representava os direitos brasilei-
ros na disputa pelos territórios das Missões, área em 
litígio com a Argentina. A questão estava submetida 
ao arbitramento do Presidente norte-americano Gro-
ver Cleveland, cuja decisão foi inteiramente favorável 
aos nossos interesses, como bem descreveu aqui, bri-
lhantemente, o Senador Sarney, ao dizer o quão foi a 
dedicação do Barão do Rio Branco para reunir os ar-
gumentos necessários para essa contundente vitória.

Cinco anos depois, assumiu outra missão espi-
nhosa, que foi a disputa com a França pelo território 
do Amapá, querela que se arrastava por décadas. Foi 
árbitro da questão o Presidente do Conselho Diplo-
mático da Suíça, Walter Hauser, que, após analisar a 
memória de sete volumes apresentada por Rio Branco, 
prolatou sentença favorável ao Brasil.

Terminada a missão, e gozando então de grande 
popularidade, foi nomeado ministro plenipotenciário em 
Berlim e, dois anos depois, convidado pelo Presidente 
Rodrigues Alves, assumiu a Pasta das Relações Exte-
riores. Rio Branco pôde, então, exercer a competência 
e a habilidade que seriam colocadas à prova nos anos 
seguintes. Assinou como chanceler numerosos acordos 
relevantes, entre os quais podemos citar os tratados 
com o Equador (1904), Colômbia (1907), Peru (1904 
e 1909), Uruguai (1909) e Argentina (1910).
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Entre outros êxitos de Rio Branco, Senhoras Sena-
doras e Senhores Senadores, eu gostaria de destacar a 
política adotada na convivência com os países platinos; 
e, obviamente, a famosa Questão do Acre – Estado 
que tenho a honra de representar neste Parlamento e 
cuja incorporação ao nosso País se deve, em grande 
parte, à habilidade diplomática e à visão estratégica 
do Barão do Rio Branco – e aqui vale ressaltar, acima 
de tudo, seu espírito humanista e pacifista, porque, se 
não fosse pela intervenção do Barão do Rio Branco, 
nós teríamos muito mais derramamento de sangue 
naquele conflito da Revolução Acreana, liderada pelo 
Coronel Plácido de Castro.

A política diplomática que implementou no relacio-
namento com os países platinos, longamente estudada 
pelo historiador Francisco Doratioto, revela sua acui-
dade política com a adoção de princípios inovadores 
que visavam à consolidação da hegemonia regional, 
reconhecendo, porém, que tal objetivo somente seria 
alcançado com o bom relacionamento com os países 
vizinhos.

Quando Rio Branco assumiu o cargo de Chan-
celer, o Brasil estava isolado na América do Sul. Para 
lograr a posição de destaque que merecia na região, 
nosso País deveria superar aquele isolamento, mas 
também equacionar a definição de suas fronteiras; e 
recuperar a credibilidade e o prestígio que estavam 
abalados por conflitos internos e problemas de política 
financeira, entre outras causas.

Segundo explica o historiador Doratioto, “o Barão 
do Rio Branco fazia parte de uma geração de intelectu-
ais que tinha temor obsessivo de que o Brasil sofresse 
invasão das potências expansionistas, perdendo auto-
nomia ou parte do território”.

O Barão do Rio Branco, então, deu início a um 
projeto que, visando a consolidação da hegemonia 
brasileira, buscasse a união e o fortalecimento dos pa-
íses sul-americanos, especialmente na região do Rio 
da Prata Ele estava preocupado com o fato de o Brasil 
definir as suas fronteiras e, ao mesmo tempo, contri-
buir com o fortalecimento dos seus vizinhos, porque, 
só com vizinhos fortes, que teríamos a possibilidade 
de uma união de forças em toda a América. O Governo 
brasileiro, para isso, adotou a decisão de não interferir 
nos assuntos internos das nações vizinhas e também 
a política de prestigiar os governos constitucionais, 
de forma a favorecer a estabilidade política regional.

Assim, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, se-
nhores convidados para esta sessão solene, o Barão 
de Rio Branco evitou ou contornou situações de conflito 
com os países vizinhos, criando na região um clima 
de concórdia impensável alguns anos antes, quando a 

política externa brasileira era vista com desconfiança 
na região do Prata.

Na chamada “Questão do Acre”, a intervenção 
do Barão do Rio Branco ocorreu logo no início de sua 
gestão à frente do Ministério das Relações Exteriores. 
Embora num curto período houvesse logrado solucionar 
conflitos territoriais com o Equador, a Grã-Bretanha (que 
invadira a Ilha de Trindade), a Venezuela, a Holanda, 
a Colômbia e o Uruguai, além da presença belga na 
fronteira oeste do Brasil, a Questão do Acre, que se 
arrastara por todo o final do século anterior, seria um 
teste decisivo para o chanceler.

Há consenso entre os historiadores de que o 
território onde hoje se assenta o Estado do Acre não 
pertencia ao Brasil – eram as chamadas “terras não 
descobertas” nos anos anteriores, que haviam sido 
efetivamente ocupadas por brasileiros –, muito em-
bora toda a região fosse ocupada, havia muito tempo, 
por nossos seringueiros vindos da Região Nordeste, 
principalmente do Ceará.

Os conflitos entre esses e os bolivianos eram fre-
quentes, assim como as expedições militares de ambos 
os países, de tal forma que o processo de integração 
do Acre pode ser dividido em duas fases. A primeira, a 
fase militar, também conhecida como Revolução Acre-
ana, na qual se destacariam homens como o General 
Plácido de Castro, entre 1889 e 1903; a segunda, a 
fase diplomática, em que pontificaria o Barão do Rio 
Branco, logrando uma solução sem derramamento de 
sangue, de forma pacífica.

O atual Estado brasileiro do Acre era, no início do 
século XX, uma região que pertencia à Bolívia e era 
ocupada por seringueiros brasileiros em plena época 
de expansão da economia de extração da borracha. 
Para resolver a tensão que se agravava, o Barão do 
Rio Branco dirigiu as negociações que resultaram no 
Tratado de Petrópolis, que formalizou a incorporação 
do Acre ao território brasileiro.

Nesse contexto, quero aqui fazer uma saudação 
também a Joaquim Francisco de Assis Brasil, o advo-
gado, político, escritor, diplomata e estadista brasileiro 
que, juntamente com o Barão do Rio Branco, assinou 
o Tratado de Petrópolis. No nosso Estado foi criado, 
em sua homenagem, o Município de Assis Brasil, que 
fica exatamente na fronteira com o Peru. O último dos 
Municípios acrianos é uma homenagem ao diplomata 
Assis Brasil e leva o nome de Assis Brasil, na frontei-
ra com o Iñapari e com Bolpebra, que fica na Bolívia.

Sr. Presidente, na Questão do Acre não há como 
ignorar o papel decisivo desempenhado pelo Barão do 
Rio Branco, que integrou ao nosso território uma área 
de 900 mil quilômetros quadrados e definiu 32% de 
nossas fronteiras terrestres. 
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Na negociação, em meio a expedições militares de 
ambas as partes, o governo boliviano celebrou o contra-
to de arrendamento com um truste anglo-americano, o 
Bolivian Syndicate, ao qual dava poderes excepcionais 
de uso da força e de cobrança de impostos, entre ou-
tros, com a intenção de incorporar efetivamente o Acre 
ao seu território. O governo brasileiro tomou medidas 
de represália, como a proibição de livre navegação no 
rio Amazonas em direção ao Acre, ainda que essas 
medidas provocassem o protesto de potências como os 
Estados Unidos, a França, a Alemanha e a Inglaterra.

Aqui, vale ressaltar mais uma vez a importância da 
palestra que nos foi dada pelo Presidente José Sarney 
ao mostrar que não se tratava de uma questão qualquer 
com a Bolívia. Na realidade, era um enfrentamento a 
um conglomerado de interesses internacionais sim-
bolizado pelo Bolivian Syndicate. A esses interesses, 
somavam-se os do governo peruano, que reivindicava 
igualmente uma parte daquele território. 

A tática do Barão do Rio Branco foi decisiva para 
a defesa dos interesses brasileiros, começando por re-
cusar as negociações trilaterais propostas pelo Peru, 
como já destacou o embaixador Rubens Ricupero. A 
seguir, convenceu o Bolivian Syndicate, mediante in-
denização pecuniária, a renunciar a eventuais direitos 
sobre a área.

Deste modo, em 17 de novembro de 1903, com 
a assinatura do Tratado de Petrópolis, o Brasil incor-
porava 142 mil quilômetros quadrados do território em 
litígio com a Bolívia, acrescidos de 48 mil quilômetros 
quadrados que não estavam em disputa, mas que 
eram habitados por brasileiros. Em troca, transferiu 
à Bolívia cerca de três mil quilômetros quadrados, 
comprometeu-se a pagar uma indenização de dois 
milhões de libras esterlinas e a construir a Estrada de 
Ferro Madeira-Mamoré.

A Questão do Acre, Sr. Presidente, não foi a úni-
ca, mas certamente foi a mais espinhosa missão de 
Rio Branco, que, designado Chanceler por Rodrigues 
Alves, manteve-se no posto, graças à sua aptidão e 
ao seu descortino, também nos governos de Afonso 
Pena e Hermes da Fonseca, quando faleceu, no dia 
10 de fevereiro de 1912.

A assinatura do Tratado de Petrópolis pôs fim, em 
parte, ao conflito que se estendera desde 1898 pela 
posse das terras então ocupadas por brasileiros, o 
Acre, restabelecendo assim a paz entre os seringuei-
ros acrianos e os bolivianos.

Entretanto, outro impasse surgia. O governo do 
Peru reivindicava grandes áreas no Alto Purus e Alto 
Juruá, inclusive estimulava a ocupação do território, 
mesmo que tardiamente.

Depois de discussões diplomáticas entre esses 
países, resolveu-se criar uma comissão mista que iria 
percorrer todo o Purus para reconhecimento da região 
e, a partir daí, delimitar as respectivas fronteiras. O 
governo brasileiro, por meio do Barão de Rio Branco, 
nomeou outro grande brasileiro, Euclides da Cunha, 
para integrar aquela comissão. Dessa forma, surgiu a 
famosa Expedição Euclides da Cunha pelo rio Juruá, 
indo até os mais distantes lugarejos, comunidades, 
até onde havia o último brasileiro na fronteira com o 
Peru, através do rio Purus, inclusive entrando pelo 
território peruano.

Quero relembrar aqui, com destaque, que, em de-
zembro de 1904, em plena selva amazônica, iniciou-se 
uma expedição chefiada pelo autor de “Os Sertões”, 
Euclides da Cunha, comandando a Comissão Mista 
Brasileiro-Peruana de Reconhecimento do Alto Purus, 
numa viagem que se estendeu até novembro de 1905.

Dessa forma, temos, mais uma vez, uma contri-
buição importante do Barão do Rio Branco, porque foi 
ele que autorizou essa expedição e nomeou Euclides 
da Cunha para fazê-la.

Srªs e Srs. Senadores, por tudo o que foi exposto 
nesta solenidade que lembra o centenário de morte 
do Barão do Rio Branco, é com orgulho que, em meu 
próprio nome e em nome do povo acriano, que re-
presento neste Senado, faço esta justa referência ao 
grande estadista que, entre outras contribuições, fixou 
as bases da grande escola da diplomacia brasileira, 
que é pautada pelo pacifismo e pela solidariedade 
entre as nações. 

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Com a palavra o último orador inscrito desta 
sessão, Senador João Alberto Capiberibe, do Estado 
do Amapá.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente José Sarney, Senador Jorge Viana, orador 
lá das cabeceiras do rio, aqui vos fala um homem da 
foz que não poderia estar ausente nesta homenagem 
ao Barão do Rio Branco, que tanto defendeu as fron-
teiras e nos legou um país sem problemas fronteiriços. 

Nestes tempos de descrédito dos homens públi-
cos, prestar homenagem ao Barão do Rio Branco por 
ocasião do centenário de seu falecimento para mu-
lheres e homens deste País faz muito bem. Permite 
recuperar a imagem de muitos brasileiros que, como 
ele, fizeram e fazem a grandeza do nosso Brasil. Mais 
do que ressaltar a importância do Barão do Rio Bran-
co para o Estado que tenho a honra de representar 
nesta Casa, pois graças a ele, graças ao Barão do Rio 
Branco, o Amapá se integrou definitivamente à Nação, 
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em 1900, o aspecto que me parece mais importante foi 
sua capacidade de antecipação do futuro, a sua visão 
prospectiva do País. O Barão do Rio Branco, homem 
do século XIX, compreendeu que, no caso de um país 
jovem e continental como o nosso, as pendências fron-
teiriças com nossos vizinhos deveriam ser resolvidas 
ainda naquele século.

Diferir tal decisão para o século XX ou mesmo 
para o século XXI poderia levar a graves conflitos fron-
teiriços cujas soluções dificilmente seriam resolvidas 
pela diplomacia.

Tanto mais que Rio Branco sabia que a popula-
ção do País estava concentrada no litoral, tal como Frei 
Vicente do Salvador já assinalara em 1627, afirman-
do que, por negligência dos portugueses, que, sendo 
grandes conquistadores de terras, não se aproveitavam 
delas, mas contentavam-se de as andar arranhando 
ao longo do mar, como caranguejos.

Na época, as nossas fronteiras interiores eram 
sobretudos conhecidas pelos relatos de naturalistas 
estrangeiros, como Saint Hilaire, Langsdorff, La Con-
damine e tantos outros que percorreram as nossas 
fronteiras norte, que percorreram a Amazônia da sua 
foz até a Cordilheira dos Andes. 

Na verdade, não conhecíamos nossas fronteiras. 
Nós, brasileiros, estávamos mais distantes de nossas 
fronteiras internas que nossos vizinhos hispanofônicos. 
Provavelmente, a visão prospectiva de Rio Branco com 
respeito à urgente definição de nossas fronteiras não 
era estranha às dificuldades de nosso jovem exército 
durante a Guerra do Paraguai, quando, pela primeira 
vez, teve que combater em nossas longínquas fron-
teiras. Este episódio foi muito bem narrado por Alfredo 
de Taunay no livro A Retirada de Laguna, um clássico 
da literatura militar. Imaginem deslocar tropas do Rio 
de Janeiro, de São Paulo, numa distância enorme, até 
nossas fronteiras. Realmente, era um combate antes 
do combate. 

Aliás, a criação dos territórios, Brasília e a Tran-
samazônica nascem da mesma preocupação de Frei 
Vicente do Salvador.

Finalmente, além de todas as suas notórias qua-
lidades de estadista e grande negociador, o nosso Rio 

Branco era também um excelente escritor, um laurea-
do escritor, membro da Academia Brasileira de Letras. 
Seus textos são de uma clareza que pode ser imitada 
ainda hoje e mereceriam uma maior difusão. Fica a 
sugestão de retomar as obras e difundir os belos tex-
tos do Barão do Rio Branco.

Obrigado, Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Antes de encerrar esta sessão, eu quero agra-
decer ao Senador Jorge Viana por ter sido o autor desta 
oportunidade que o Senado tem de homenagear, nesta 
sessão, a memória do Barão do Rio Branco.

Agradeço a presença do Senador Anibal Diniz; 
da Senadora Ana Amélia; do Senador João Alberto 
Capiberibe; do Diretor-Geral do Instituto Rio Branco, 
Embaixador Georges Lamazière; do Presidente da Fun-
dação Alexandre Gusmão, Gilberto Vergne Saboia; do 
Deputado Marcos Afonso, representante do Governa-
dor do Estado do Acre; do Sr. Conselheiro João Paulo 
Alsina, representante do Ministro de Estado da Defesa, 
Exmo Senhor Celso Amorim; do Sr. Embaixador Carlos 
Henrique Cardim, representante do Ministro de Estado 
do Esporte, Exmo Sr. Aldo Rebelo; Exmo Sr. General de 
Brigada Lauro Luis Pires da Silva, representante do 
Comandante do Exército; Exmo Sr. General Enzo Mar-
tins Peri; Diretor-Geral Adjunto do Instituto Rio Branco, 
Ministro Sérgio Barreiros de Azevedo; Coordenador-
-Geral de Ensino do Instituto Rio Branco, Ministro Ro-
berto Teixeira de Avelar; Presidente do Instituto Histó-
rico e Geográfico do Distrito Federal, Senhor Jarbas 
Silva Marques; senhoras e senhores que honram esta 
sessão; alunos do Instituto Rio Branco do nosso País 
e de outros países amigos; minhas senhoras e meus 
senhores. Agradeço profundamente, em nome do Se-
nado Federal, a presença de todos e a honra que cer-
tamente deram a esta Casa com suas presenças, que 
constarão dos Anais do Senado Federal.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 13 horas e 2 

minutos.)
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(Inicia-se a sessão às 14 horas e 7 mi-
nutos e encerra-se às 17 horas)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Declaro aberta a sessão.

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

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência recebeu, da Senhora Presidente 
da República, as seguintes Mensagens:

Ata Da 22ª Sessão, Não Deliberativa
em 5 de março de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. Casildo Maldaner, Paulo Paim, Anibal Diniz, Jorge Viana e da Sra. 
Ana Amélia.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – As matérias vão à Comissão de Serviços de 
Infraestrutura.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência recebeu a Mensagem nº 66, de 
2012, na origem, comunicando a ausência do País da 
Senhora Presidente da República, no período de 3 a 
7 de março, em viagem oficial à Alemanha.

É a seguinte a Mensagem:

MENSAGEM Nº 66, DE 2012
Senhores Membros do Senado Federal,
Informo a Vossas Excelências que me ausentarei 

do País no período de 3 a 7 de março de 2012, para 
realizar visita oficial à Alemanha.

Brasília, 1º de março de 2012. – Dilma Rousseff.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – A Presidência recebeu o Aviso nº 12, de 2012
(nº 175,de 2012, na origem), do Tribunal de Contas da 
União, que encaminha cópia do Acordão nº 346, de 
2012, bem como dos respectivos Relatório e Voto que 
o fundamentam, referente à auditoria nos contratos do 
Programa de Concessões de Rodovias do Estado do 
Paraná (TC014.205/2011-4).

É o seguinte o Aviso:

AVISO Nº 12, DE 2012

Aviso nº 175-Seses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2012

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conheci-

mento, cópia do Acórdão proferido nos autos do pro-
cesso nº TC 014.205/2011-4, pelo Plenário desta Corte 
na Sessão Ordinária de 15/2/2012, acompanhado do 
Relatório e do Voto que o fundamentam.

Atenciosamente, – Senador Benjamin Zymler,
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O Aviso nº 12, de 2012, vai à Comissão de 
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscaliza-
ção e Controle.

Cópia do referido Aviso foi juntada ao processado 
do Requerimento nº 524, de 2011.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência designa o Senador Sérgio Souza 

para integrar a Comissão Temporária Externa criada 
com o objetivo de visitar o Congresso Nacional do 
Paraguai, nos termos do Ofício nº 23, de 2012, da 
Liderança do PMDB.

É o seguinte o Ofício:

Of. GLPMDB nº 23/2012
Brasília, 2 de março de 2012

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

celência a indicação do Senador Sérgio Souza para a 
Comissão Temporária Externa criada com o objetivo de 
visitar o Congresso Nacional do Paraguai para estreitar 
as relações com os Senadores paraguaios, tratar da 
crise que envolve os agricultores brasileiros no Paraguai 
e conhecer as ações que estão sendo realizadas pelo 
Governo daquele país para proteger os brasileiros no 
conflito de terras que envolvem os chamados “carperos” 
e “brasiguaios”, nos termos do Requerimento nº 30, de 
2012, de autoria da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, aprovado na sessão deliberativa 
ordinária do dia 14 de fevereiro último.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos 
de apreço e consideração. – Senador Renan Calheiros.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O ofício lido vai à publicação.

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

Of. GSCNOG nº 49/2012
Brasília-DF, 2 de março de 2012

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Com os cordiais cumprimentos, dirijo-me a Vos-

sa Excelência para solicitar a gentileza de consignar 
a minha presença no Senado, ontem, dia 1º de março 
de 2012, tendo em vista não ter assinado a lista de 
presença junto à Mesa.

Entretanto, informo que ainda ontem participei 
da 5ª Reunião Extraordinária da Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Participativa – CDH, realizada 
na Ala Senador Nilo Coelho, Plenário 2, conforme lista 
de presença em anexo.

Sem outro objetivo, aproveito a oportunidade para 
renovar a Vossa Excelência expressões de alta consi-
deração e apreço. – Senador Ciro Nogueira.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência designa a Deputada Bruna Furlan 
(PSDB/SP na Câmara dos Deputados), como membro 
suplente, para integrar a Comissão Parlamentar Mista 
de Inquérito “destinada a investigar a situação da vio-
lência contra a mulher no Brasil e apurar denúncias 
de omissão por parte do poder público com relação 
à aplicação de instrumentos instituídos em lei para 
proteger as mulheres em situação de violência”, em 
vaga pertencente ao Partido da Social Democracia 
Brasileira na Câmara dos Deputados, conforme Ofício
nº 71– PSDB/12, da Liderança do PSDB na Câmara 
dos Deputados.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 71/2012/PSDB
Brasília, 29 de fevereiro de 2012

Assunto: Indicação de Membro de Comissão.

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência a Deputada Bruna Fur-

lan, como membro suplente, para integrar a Comissão 
Parlamentar Mista de Inquérito destinada a investigar a 
situação da Violência contra a mulher no Brasil e apurar 
denúncias de omissão por parte do poder público com 
relação à aplicação de instrumentos instituídos em lei 
para proteger as mulheres em situação de violência.

Respeitosamente, – Deputado Bruno Araújo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – O ofício lido vai à publicação.
Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:

Ofício nº 22/2012-CI
Brasília, 29 de fevereiro de 2012

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião 

realizada no dia 29 de fevereiro do ano em curso, foi 
eleito Vice-Presidente da Subcomissão Temporária so-
bre a Aviação Civil, o Senador Vital do Rêgo. Informo 
também que o Presidente da Subcomissão, Senador 
Vicentino Alves, designou como Relator dos trabalhos 
dessa o Senador Eduardo Braga.

Atenciosamente, – Senadora Lúcia Vânia.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – O ofício lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

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

REQUERIMENTO Nº 99, DE 2012
(Do Senador Valdir Raupp)

Com fundamento no art. 256 do Regimento In-
terno do Senado Federal, requeiro a Vossa Excelência 
a retirada, em caráter definitivo, do Projeto de Lei do 
Senado nº 170, de 2006, de minha autoria.

Justificação
O projeto visa alterar o art. 20 da Lei nº 7.716, 

de 05, de janeiro de 1989. Na época de sua apresen-
tação acreditava-se que inviabilizar a comercialização 
de jogos eletrônicos que induzissem ou incitassem a 
discriminação, violência e preconceito, seria um dos 
caminhos a ser seguido para coibir os efeitos nocivos 
da propagação desses jogos, conforme constatado 
em diversas pesquisas divulgadas a respeito do tema.

No entanto, depois de apresentada a proposta 
e após um estudo mais aprofundado dos termos da 
proposição, e até mesmo sob o instrumento normativo 
a ser alterado, verificou-se que o alcance pretendido 
no projeto acabou sendo dissociado de sua finalidade, 
adquirindo uma abrangência muito maior, o que prati-
camente poderia inviabilizar a comercialização de di-
versos tipos de jogos eletrônicos, que não fossem tão 
somente aqueles de se evitar a violência, o precon-
ceito e o malferimento aos bons costumes. Com isso, 
o projeto, reflexa e indiretamente, poderia ferir direitos 
fundamentais, notadamente como a liberdade de ex-
pressão, a livre iniciativa e o livre exercício da atividade 
econômica, e até mesmo podendo ensejar a censura, 
cujo fim representa uma das maiores conquistas do 
Estado Democrático de Direito.

Com essas breves ponderações, é que solicito a 
retirada do PLS 170/2006.

Sala das Sessões, 28 de março de 2012. – Se-
nador Valdir Raupp.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O requerimento que acaba de ser lido será in-
cluído em Ordem do Dia oportunamente nos termos 
do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência recebeu do Presidente do Banco 
Central do Brasil o Aviso nº 5, de 2012-CN (nº 21/2012-
BCB, na origem), encaminhando ao Congresso Nacio-
nal, nos termos do art. 114 da Lei nº 12.309, de 9 de 
agosto de 2010, as Demonstrações Financeiras do 
Banco Central referentes ao exercício de 2011.

É o seguinte o Aviso:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de 
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para 
tramitação da matéria:

Leitura: 5-3-2012
até 10/3 prazo para publicação e distribuição dos 

avulsos da matéria;

até 25/3 prazo para apresentação de relatório;

até 30/3 prazo para apresentação de emendas ao 
relatório; e

até 6/4 prazo para apresentação, publicação, 
distribuição 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 6 de março do corrente.

O Aviso será encaminhado à Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Passo de imediato a palavra, por permuta feita 
com esse Senador, à Senadora Ana Amélia.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro
Presidente desta Sessão Senador Paulo Paim, Se-
nador Blairo Maggi, Drª Cláudia, nossos servidores 
atenciosos, telespectadores da TV Senado e ouvintes 
da Rádio Senado, Srªs e Srs. Senaodores, ocupo esta 
tribuna hoje, Presidente Paim, para tratar de três as-
suntos diferentes, mas todos eles lincados entre si por 
uma razão essencial: compromisso. O compromisso 
que nós temos de abordar esses temas pelo impacto 
social que representam e pelo que de relevante signi-
ficam na expectativa que os três segmentos que vou 
abordar têm em relação ao nosso desempenho nesta 
Casa. E todos eles, Senador Paim, nos une, V. Exª na 
ação de interessse social e nós especificamente por 
sermos representantes de um Estado onde parte dos 
problemas se origina, porque nós somos do Rio Gran-
de do Sul, Estado onde nasceu a Companhia Aérea 
Rio Grandense – Varig.

Então, desses três compromissos, desses três 
temas, o primeiro deles, claro, a que vou foi me referir, 
é especificamente à luta pelos direitos da mais de oito 
mil famílias dos trabalhadores da Varig, que confiaram, 
durante anos, contribuições previdenciárias ao Institu-
to Aerus de Seguridade Social. Falo, como tenho feito 
desde que assumi o mandato, pois trata-se de pessoas 

que vivem em situação precária, sem a remuneração 
a que têm direito.

Há quase seis anos, a Secretaria de Previdên-
cia Complementar fez intervenção no Instituto Aerus 
de Seguridade Social e desde então, Senador Paim, 
transformou a vida dessas famílias, impondo-lhes sa-
crificio e até humilhação. 

Parte dessa situação poderia ter sido solucionada 
com o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, de 
uma ação de indenização por perdas tarifárias dos anos 
80 e 90, segundo a qual a Varig pode receber quatro 
bilhões de reais. Atualmente, o processo está parado, 
atendendo um recurso da Advocacia-Geral da União.

Dos quatro bilhões que a Varig pode receber, 
muito será devolvido aos cofres públicos por conta de 
dívidas da Companhia com a União, mas 1,3 bilhão 
de reais será destinado ao fundo Aerus, por determi-
nação do Juiz Roberto Ayub, que conduziu o proces-
so de recuperação judicial da Varig. Esses recursos 
podem recompor parte da perda dos aposentados e 
ex-funcionários da Varig.

No dia 13 de abril do ano passado, acompanha-
da pelo Sr. Senador Paulo Paim, por representantes 
do Senador Alvaro Dias, também aqui presente, e de 
aeronautas, representando a parte interessada, fomos 
recebidos pela Ministra Cármen Lúcia, Relatora do 
Processo de Defasagem Tarifária, movido pela Varig 
junto ao STF.

Naquela ocasião, a Ministra garantiu que o jul-
gamento do processo seria tratado, pelo Supremo 
Tribunal, em caráter de prioridade. Ela também infor-
mou que reestudaria o caso para a elaboração de um 
novo relatório.

No entanto, Srªs e Srs. Senadores, onze meses 
se passaram desde essa audiência e não há notícia, 
Senador Paim, de que esse processo tenha avançado 
no Supremo Tribunal Federal. E muitos morreram nesse 
período, sem ver sua dívida e seu direito respeitado.

A OAB do Rio Grande do Sul, que também acom-
panha essa causa, solicitou uma audiência com a 
Ministra Cármen Lúcia, do STF, para pedir que o pro-
cesso entre na pauta da Suprema Corte nos próximos 
dias. O Presidente Cláudio Lamachia pede agilidade 
no andamento do processo e que uma decisão seja 
tomada prontamente.

Foram convidados pela OAB, Senador Alvaro 
Dias, o Senador Paim, o senhor e também o Procura-
dor Geral de Fundações do Ministério Público do Rio 
Grande do Sul, Antonio Carlos Bastos, que está apoian-
do esse movimento da OAB gaúcha, além de alguns 
integrantes do Aerus, que virão do Rio Grande do Sul 
para participar da audiência, quando for agendada.
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Eu já posso confirmar o meu apoio, a minha 
presença, em mais essa investida na tentativa de so-
lucionar esse impasse. Tenho certeza de que tanto o 
Senador Paim quanto o Senador Alvaro Dias, a quem 
tenho a honra de conceder o aparte, estarão presen-
tes nesse encontro.

O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Senado-
ra Ana Amélia, V. Exª é uma grande parceira que ga-
nhamos para essa luta com a sua chegada ao Senado 
Federal. Antes, juntamente com o Senador Paulo Paim 
e outros, procuramos, utilizando o nosso mandato de 
Senador, o Advogado Geral da União, à época Anto-
nio Dias Toffoli, hoje Ministro do Supremo, ele conhece 
bem esse assunto, portanto, está no Supremo Tribunal 
Federal, atualmente, e nós esperamos que ele possa 
ser um parceiro também da causa dos aposentados 
do Aerus. Quando ministro, o próprio Senador Pimen-
tel debateu conosco esse assunto, por várias vezes. 
Eu creio que é tempo demais. V. Exª diz bem: a vida é 
prioridade. Fica difícil entender porque as autoridades 
não colocam em primeiro lugar o ser humano, a vida 
das pessoas. V. Exª colocou com clareza que muitos 
já se foram desta vida sem poder sentir os benefícios 
decorrentes do esforço que realizaram durante tantos 
anos de trabalho. Direito adquirido, líquido e certo, sub-
traído pelas autoridades. Nós já nos cansamos aqui de 
denunciar o Governo. Que o Governo tem sido insen-
sível, que o Governo não corresponde às expectati-
vas de quem trabalha, especialmente dos idosos, dos 
aposentados. Isso já repetimos aqui inúmeras vezes, 
e agora temos que pedir agilidade do Supremo Tribu-
nal Federal. Algumas causas deveriam ser prioridade 
indiscutível. Deveriam ser colocadas sempre à frente. 
Nós entendemos que existem containers de processos 
amontoados nas prateleiras dos tribunais deste País, 
mas algumas causas são mais urgentes, são priorida-
des indiscutíveis e essa, a dos aposentados do Aerus, 
é, sem dúvida nenhuma, prioridade. Fiz o aparte para 
cumprimentá-la e para garantir também que estarei 
presente a essa audiência assim que ela for agendada.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito 
obrigada, Senador Alvaro Dias. De fato, mais de 600 
aposentados já morreram esperando uma solução 
para o caso Aerus. O próprio advogado das famílias, 
Dr. Castanha Maia faleceu em janeiro sem ver o seu 
trabalho de defesa concluído.

No No dia 13 deste mês,a Comissão dos Direitos 
do Humanos desta Casa vai se reunir em audiência 
pública para homenagear o advogado e discutir a situ-
ação do caso Aerus que já se arrasta por cinco anos 
e onze meses, ou seja, quase seis anos.

Tomo a liberdade e gostaria, Senador Paim, que 
houvesse a transcrição na íntegra. Eu vou ler apenas 

uma parte porque hoje, em meu e-mail, recebi do Air-
ton Flávio Sayago, uma mensagem que foi publicada 
originalmente no dia 11 de abril de 2011, na coluna do 
Ricaro Setti, A herança maldita e a tragédia pessoal 
dos ex-funcionários da Varig.

Vou ler só a primeira parte e quero que fique trans-
crito porque são cinco páginas e atualizei apenas para 
a data de agora. No dia 12, ex-funcionários da falecida 
Varig certamente farão manifestação na Cinelândia, 
no Rio de Janeiro, para reivindicar direitos e marcar 
o 6º aniversário do que para eles foi uma tragédia: a 
intervenção do governo no fundo de previdência com-
plementar Aerus.

Isso, na prática, significou o desastre financeiro 
para a esmagadora maioria funcionários que, em mui-
tos casos por décadas, contribuíram para o fundo e 
hoje recebem migalhas (os que se aposentaram) ou 
não têm perspectiva de receber nada (os que ainda 
não tinham se aposentado).

Na véspera do dia fatídico, funcionários se mani-
festaram em Brasília, estiveram com políticos e gente 
do governo – e nada se resolveu.

Aproveito então para publicar como post do Lei-
tor texto de José Carlos Bolognese, ex-comissário de 
bordo da Varig.

Com a colaboração dos ex-colegas José Paulo 
de Rezende e Wallace Rocha, ele relata as terríveis 
agruras por que passam os funcionários que contri-
buíram durante toda uma vida visando ter uma renda 
decente na aposentadoria, e de como desmandos vá-
rios, inclusive do Governo, levaram à virtual quebra da 
Varig e do Aerus, lançando milhares de ex-variguianos 
na insegurança, na falta de recursos e no desespero. 

O mal é tanto mais perverso quanto indefesa é 
a vítima’.

Sofre sempre mais quem não pode se defender, 
como velhos, crianças ou deficientes. 

E é neste caso que estão esses funcionários. 
Assim, peço a transcrição, na íntegra, desta pu-

blicação feita no site da coluna do Ricardo Setti.
Como falava dos compromissos, Senador Paim, 

esse é o primeiro em relação à Varig, com cuja solu-
ção todos estamos comprometidos, e aguardando uma 
posição da Ministra Carmem Lúcia, do Supremo Tribu-
nal Federal, Relatora. Nós temos a convicção de que 
ela tem boa vontade, porque se comprometeu em dar 
prioridade a este processo, até pela idade de muitos 
ex-comandantes da Varig que estão aguardando uma 
solução para as defasagens tarifárias, que é julgamento 
do Supremo Tribunal Federal.

Um outro compromisso que queremos ver respei-
tado diz respeito à necessidade de aumento da com-
petitividade do nosso setor produtivo, compromisso 
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este assumido pelo Governo Federal e que abraça-
mos, porque também representa a preservação dos 
empregos, Senador Paim.

Para isso, todos nós sabemos que, entre outras 
medidas, é necessário estimular o avanço tecnológico 
e as pesquisas para encontrar novas fórmulas e ferra-
mentas de impulso a indústria.

Se olharmos a agenda da Presidenta Dilma Rous-
seff, poderíamos até nos convencer de que tal cresci-
mento está sendo perseguido pelo Governo Federal. 
A Presidenta Dilma Rousseff está na Alemanha, mais 
especificamente em Hannover, onde ficará até ama-
nhã. Participa da inauguração da Feira Internacional 
de Tecnologia da Informação, Telecomunicações, Sof-
tware e Serviços (Cebit), acompanhada por ministros, 
uma delegação de empresários e, pelo menos, dois 
Governadores, um dos quais do nosso Estado, o Rio 
Grande do Sul.

Mas de que adianta atender tão importante agen-
da, participar de feiras internacionais e investir na 
montagem de stands, contando quem somos e o que 
podemos fazer se, no âmbito doméstico, o Governo 
Federal dá um passo atrás e continua a política de 
cortes no Orçamento, atingindo setores fundamentais 
como do Ministério da Ciência Tecnologia e inovação?

A pasta , como apontou a Folha de S.Paulo em 
editorial nesse final de semana, foi uma das mais sacri-
ficadas nos recentes cortes. O corte de verbas chega 
a 22% do orçamento do Ministério, o que representa 
R$1,5 bilhãos a menos para novos incentivos em pro-
jetos de alta tecnologia.

Como bem apontou o jornal, o corte atinge o pro-
grama Ciência sem Fronteiras, que tem levado ao ex-
terior um número expressivo de estudantes brasileiros 
em busca de novos conhecimentos e tem garantido, 
por outro lado, a vinda de estrangeiros para colaborar 
aqui nas pesquisas.

Senhoras e senhores, todos nos sabemos do 
potencial de nossos cientistas que trabalham muitas 
vezes sem recursos e incentivos suficientes com pa-
drões muito abaixo da média mundial. A inovação tec-
nológica e a educação são aspectos prioritários para 
países que pretendem assumir o topo das economias 
no mundo e permanecer nessa posição. Aliás, esse 
tema tem aqui atraído muito a atenção especialmente 
de um batalhador pela Educação, nosso Colega Se-
nador Cristovam Buarque; temos falado muito aqui na 
questão do apagão de mão de obra, especialmente 
por essa necessidade de formação de nível superior 
de cientistas e pesquisadores. Por isso, certamente, 
que o Brasil, por não dispor em quantidade suficiente, 
segundo especialistas, está escancarando suas portas 
para os profissionais estrangeiros que vêm, quando os 

brasileiros poderiam ocupar essas posições. Para isso 
temos que olhar com mais atenção para resolvermos 
esse gargalo.

Tenho certeza, Senador Casildo Maldaner, este 
é o objetivo da maioria da comunidade científica bra-
sileira. Com a concorrência internacional tão acirrada, 
com a entrada selvagem de produtos importados, so-
mente com investimentos sérios e constantes pode-
remos garantir a competitividade no cenário mundial.

Compromissos precisam sair da esfera das pro-
messas e virar realidade, ou o Brasil nunca deixará de 
ser o País do futuro, da promessa. Precisamos virar o 
Brasil do hoje, com tecnologia de ponta, independente, 
mais acessível e, ao mesmo tempo, garantindo cres-
cimento e competitividade.

V. Exª, Senador Casildo Maldaner, que já governou 
Santa Catarina, um Estado que prima pela diversidade 
industrial, pelo uso da tecnologia, pelo desenvolvimento 
avançado em vários setores, sabe muito bem do que 
eu estou falando, especialmente com referência a essa 
questão relacionada à Feira de Hanoveer, que tanto 
vínculo tem com as instituições de ensino acadêmico 
de Santa Catarina. A Universidade Federal de Santa 
Catarina tem um empenho muito grande em unidades, 
especialmente da engenharia mecânica e metalúrgi-
ca, fazendo a diferença comparativamente as outras 
unidades. Aliás, é preciso que a instituição pública es-
teja diretamente envolvida em relação a esses com-
promissos. Também quero lhe dizer que a tecnologia 
tem sido a diferença em matéria de desenvolvimento 
agropecuário brasileiro.

No próximo dia 9, requeri à Comissão de Agri-
cultura e Reforma Agrária, presidida pelo nosso Co-
lega Acir Gurgacz, do PDT de Rondônia, a realização 
de uma audiência pública em Não–Me–Toque, onde 
se realiza Expodireto Cotrijal, para debater a questão 
relacionada ao seguro agrícola. Nós não podemos 
abrir mão de um debate que é oportuno pela situação 
que estamos vivendo hoje, não apenas em relação ao 
Código Florestal, mas especialmente em relação aos 
acidentes climáticos. Não só à enchente, no Acre; à 
seca, no meu Estado, em parte de Mato Grosso do 
Sul, do Paraná e da sua Santa Catarina. A agricultura 
de alta precisão faz a diferença e o Brasil já conseguiu 
chegar, em algumas áreas, como na do nosso Senador 
Blairo Maggi, ex-governador do Mato Grosso, a uma 
produtividade superior, inclusive à do nosso principal 
concorrente, que são os Estados Unidos.

Então, isso se dá graças a investimentos maciços 
em tecnologia. E, no caso de Não–Me-Toque, que é 
a capital brasileira de agricultura de alta precisão. Eu, 
como gaúcha, tenho orgulho de dar essa informação 
aos brasileiros nesse pronunciamento, porque ali se 
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faz o uso de modernos equipamentos. A tecnologia 
avançada, com softwares avançadíssimos, com pre-
servação ambiental, com plantio na palha, com curvas 
de nível, com biossegurança, com biotecnologia, tudo 
é aplicado ali em favor de uma produção e de uma 
produtividade com sustentabilidade.

Esse agricultor sabe o que é preservar nascen-
tes, sabe o que é fazer essa agricultura que usa uma 
máquina tão precisa que distribui não só o adubo 
fertilizante adequadamente à necessidade do solo, 
poupando energia e custo financeiro, preservando-o, 
como também fazer a aplicação da semente adequada 
à necessidade daquela terra, daquele terreno.

Por isso, os níveis de produtividade nessa região 
são os mais altos do Rio Grande do Sul. E não fosse 
essa estiagem, essa seca prolongada que vai repre-
sentar um prejuízo enorme, estimados em R$5 bilhões 
só em três lavouras: soja, milho e arroz, teríamos um 
aumento muito maior da renda em toda economia do 
Rio Grande, que depende básica e fundamentalmente 
do investimento no setor agropecuário.

É um Estado que tem uma histórica tradição, um 
vínculo com essa produção agropecuária, porque tem 
também, apesar das dificuldades, investido na tecnolo-
gia. Então, esses produtores que continuam apostando 
e acreditando que a pesquisa e a tecnologia é a grande 
ferramenta para avançar sempre mais e tentar, através 
disso, também fazer a preservação de uma produção 
com sustentabilidade.

Finalmente, o meu último compromisso deste 
elenco de três assuntos que eu queria abordar na tar-
de de hoje, Senador Casildo Maldaner, meus colegas 
Senadores, diz respeito a uma questão, digamos, de 
cunho cultural, mas que tem muito a ver com a ques-
tão da produção agrícola.

Eu cito o compromisso de homens e mulheres, apai-
xonados pela nossa história e pela nossa tradição, que 
transformaram a quatro mãos um sonho em realidade.

No dia 22 de fevereiro de 2008, foi inaugurado o 
Museu do Pão, na cidade de Ilópolis, um Município pe-
queno do Alto Vale do Taquari, lá do meu Estado o Rio 
Grande do Sul, um belo projeto arquitetônico que conta 
a história do pão, alimento que assume forma, gosto e 
sentido diferentes em cada cultura e religião pelo mundo.

O museu é o único do gênero das Américas e 
mais uma atração turística para o Estado gaúcho. Aos 
responsáveis por esta ideia que está atraindo a aten-
ção do mundo, inclusive por arquitetos da Catalúnia, 
na Espanha, por arquitetos que fazem a revolução na 
moderna arquitetura, portugueses, europeus, ameri-
canos, canadenses. Então, aos responsáveis por essa 
ideia do Museu do Pão, representados por Manuel Tou-
guinha, os meus cumprimentos pela data tão especial, 

e que continuem a caminhada para contar a história 
do Rio Grande do Sul e do Brasil.

A história dos moinhos coloniais, Senador Blai-
ro Maggi, que têm um retrato muito vinculado com a 
nossa infância, com a nossa imigração italiana, que foi 
até cenário de filmes, como O Quatrilho, que mostra 
um pouco aquele cenário bucólico da Serra Gaúcha 
com os moinhos coloniais. O caro Senador Casildo 
Maldaner, que nasceu no Rio Grande do Sul, fez a 
sua carreira política em Santa Catarina, também em 
Santa Catarina os moinhos coloniais são uma grata 
lembrança. Dali nascera toda essa indústria moderna 
da panificação, da moagem e por isso tenho muito or-
gulho de hoje fazer esse registro do Museu do Pão na 
cidade de Ilópolis, no Vale do Taquari.

É um orgulho muito grande para esta gaúcha 
verificar que o trabalho daqueles imigrantes foi reco-
nhecido num museu que chama a atenção pelo revo-
lucionário que é em matéria de arquitetura e também 
com o objetivo de preservar a memória, a cultura e a 
história de um setor tão importante.

Muito obrigada, Senador Casildo Maldaner.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 

SRª SENADORA ANA AMÉLIA EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

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

A herança maldita e a tragédia pessoal dos ex 
funcionários da Varig

Ricardo Setti
No dia 12, ex-funcionários da falecida Varig fará 

manifestação na Cinelândia, no Rio de Janeiro, para 
reivindicar direitos e marcar o 6º aniversário do que 
para eles foi uma tragédia: a intervenção do governo 
no fundo de previdência complementar Aerus.

Isso, na prática, significou o desastre financeiro 
para a esmagadora maioria funcionários que, em mui-
tos casos por décadas, contribuíram para o fundo e 
hoje recebem migalhas (os que se aposentaram) ou 
não têm perspectiva de receber nada (os que ainda 
não tinham se aposentado).

Na véspera do dia fatídico, funcionários se mani-
festaram em Brasília, estiveram com políticos e gente 
do governo – e nada se resolveu.

Aproveito então para publicar como Post do Lei-
tor texto de José Carlos Bolognese, ex-comissário de 
bordo da Varig.

Com a colaboração dos ex-colegas José Paulo 
de Rezende e Wallace Rocha, ele relata as terríveis 
agruras por que passam os funcionários que contri-
buíram durante toda uma vida visando ter uma renda 
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decente na aposentadoria, e de como desmandos vá-
rios, inclusive do governo, levaram à virtual quebra da 
Varig e do Aerus, lançando milhares de ex-variguianos 
na insegurança, na falta de recursos e no desespero.

O mal é tanto mais perverso quanto indefesa 
é a vítima

Sofre sempre mais quem não pode se defender, 
como velhos, crianças ou deficientes.

Para trabalhadores, o fantasma da velhice é o 
colapso da aposentadoria. Sendo a aposentadoria 
pública o que é – exceto quando o emprego também 
é público e para poucos – quem depende do INSS 
precisa complementar o que falta pagando do próprio 
bolso a um fundo de aposentadoria complementar, 
anos antes da parada final. 

Quando se aposenta pelo INSS, o cidadão des-
cobre que as contribuições ao instituto – suas e da 
empresa – estão numa relação de mais para menos. 
Pior ainda, sabe, mesmo sem poder provar, que parte 
do que recolhe, com seu patrão, vai para outras contas 
do governo. E este, com o respaldo de “especialistas”, 
que nunca terão de sobreviver de uma merreca do 
INSS, vende à sociedade o falso argumento do “défi-
cit previdenciário”.

Os trabalhadores da Varig, Vasp e Transbrasil 
pensavam ter feito por onde evitar essa arapuca. Só 
esqueceram de combinar com os russos.

A aviação é o mais perigoso meio de transporte, 
ao contrário do que se acredita. O que garante a segu-
rança do transporte aéreo é o respeito a suas rígidas 
normas operacionais, mínima tolerância na manuten-
ção de aeronaves e outros equipamentos e, acima de 
tudo, profissionais de todas as áreas altamente trei-
nados e reavaliados periodicamente. Na aviação não 
existe o “Não sei... Eu não vi... Não fui eu “. Cada um 
responde por sua função.

Há exceções? Claro, e quem procura pelas maio-
res também encontra as grandes tragédias. O traba-
lhador de aviação, portando, merece salário justo pela 
qualidade e segurança do produto que lhe é exigido, e 
que oferece ao público. Assim, tem direito a uma apo-
sentadoria decente, que não fique à mercê da previdên-
cia pública, paga por muitos para proveito de poucos.

Criação do Aerus e perda de aportes no
governo Collor

Essa é a razão da criação, em 1982, do Instituto 
Aerus de Seguridade Social. Quando foi constituído, 
o Aerus contava com três fontes de receita:

contribuições da Varig e outras empresas do se-
tor (patrocinadoras);

contribuições dos empregados participantes;

3% do valor das passagens domésticas comer-
cializadas. Essa contribuição deveria ocorrer durante 
30 anos, ou seja, até o ano de 2012.

É importante assinalar que nunca se tratou sim-
plesmente de os usuários bancarem a aposentadoria 
de aeronautas e aeroviários, mas sim de um aporte 
proveniente das tarifas cujos valores haviam sido es-
tabelecidos anteriormente, e compensando obrigação 
semelhante por parte do Estado via a antiga Caixa de 
Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários e Empre-
gados em Serviços Públicos (CAPFESP). 

Em 1991, porém, no “governo” Collor – apenas 
nove anos depois de começar o recolhimento desses 
3% _, em ato unilateral e sem base técnica, por uma 
portaria do Departamento de Aviação Civil (DAC), an-
tecessor da atual Agência Nacional de Aviação Civil 
(ANAC), as empresas foram desobrigadas de repassar 
esses 3% ao Aerus. Aqui, sim, as empresas receberam 
um presente do governo, via DAC, porque em período 
de congelamento de preços elas, deixando de repas-
sar os 3%, conseguiram um considerável aumento de 
arrecadação à custa dos trabalhadores.

Congelamento de tarifas coloca empresas a 
nocaute

Começou aí uma série de desequilíbrios que 
ferem os planos de aposentadoria até hoje. É bom 
lembrar que DAC ou ANAC não têm jurisdição sobre 
previdência. Como era um dinheiro dos aposentados, 
há que questionar para onde foi ou ainda vai esse di-
nheiro dos 3%, que continua a ser cobrado do usuário 
(desde então embutido nos custos das passagens).

O outro grande vilão dos aposentados e ex-traba-
lhadores, que pôs a nocaute Varig, Vasp e Transbrasil 
– há muito reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal 
– foi a estúpida política de congelamento tarifário do 
“governo” Sarney, para uma atividade operada segundo 
normas do mercado internacional e que, por ser uma 
concessão pública, portanto inerente ao próprio Estado, 
não pode submeter o concessionário a conduzi-la sem 
a correta compensação de seus custos, como já bem 
definiu o mesmo Supremo ao julgar o caso Transbrasil.

O que se seguiu foi a lenta agonia da Varig, que 
no processo ainda repassava ao Aerus o que recolhia 
dos funcionários participantes, cessando porém, ile-
galmente, de recolher a sua parte como patrocinado-
ra. Protestos de ex-funcionários da Varig em Brasília, 
em abril de 2006

Se de um lado o governo asfixiava a empresa 
via a estatal BR Distribuidora (combustíveis), as altís-
simas taxas aeroportuárias e a não admissão de sua 
dívida para com a empresa, estimada em pelo menos 
4 bilhões de reais e gerada pela defasagem tarifária 
durante os períodos de congelamentos de diferentes 
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planos econômicos, entre 1985 e 1992, e reconheci-
da pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), de outro 
autorizava a Varig, patrocinadora do Aerus, a fazer 21 
contratos - 21 contratos!! - de repactuação de suas 
obrigações com os planos de aposentadoria de seus 
funcionários no Aerus.

Já era claro, àquela altura, que as partes - gover-
no, Aerus e Varig - sabiam que tais contratos nunca 
seriam cumpridos. Como era ainda mais claro para 
quem não apitou nessas “negociações” - os partici-
pantes - que herdariam como até hoje, os prejuízos.

600 pilotos expatriatos. E teve gente que se 
suicidou

Então, em 12 de abril de 2006, fomos surpreen-
didos com a intervenção para liquidação dos planos I 
e II dos trabalhadores da Varig no Aerus. Para se ter 
uma idéia do impacto do desastre sobre os variguia-
nos, entre essa data e agosto de 2010 estima-se que 
tenha aumentado em 30% a taxa de mortes entre os 
ex-funcionários em relação aos índices até então ob-
servados. Só entre os aposentados houve 425 faleci-
mentos, alguns até por suicídio.

Quando se aplicou à Varig a nova Lei de Recu-
peração Judicial de Empresas (Lei nº 11.101, de 9-2-
2005), embora se trombeteasse que salvaria a com-
panhia e os empregos, o que se fez foi expatriar cerca 
de 600 pilotos - mão de obra altamente qualificada, 
formada às custas do Brasil e oferecida de graça a 
empresas estrangeiras.

As empresas aéreas concorrentes, que lucraram 
com o fim da Varig, também não absorveram tantos 
comissários e pessoal de terra como se alardeava. 
Os “sortudos” (nem 10%) que conseguiram voltar ao 
trabalho tiveram de aceitar salários bem mais baixos, 
tendo em muitos casos, de mudar para outras cidades.

Protesto: “Nós temos a solução! Lula, só de-
pende de você”

Para quem pensa que o calote é só nos trabalha-
dores da Varig, que vá ficando esperto: Todo o fatura-
mento gerado por uma Varig funcionado foi transferido, 
na maior parte, para empresas estrangeiras, segundo 
informou o então Ministro do Turismo, Luiz Barreto, no 
Fórum Panrotas ocorrido na Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo 
(FECOMERCIO) em 2010: “Só agora, após três anos, 
o País recuperou a falta da Varig no mercado interna-
cional”, disse o ministro.” Ficamos sem 10  mil assen-
tos em nosso mercado, que só agora conseguimos 
recuperar, com a participação de empresas aéreas 
internacionais”.

É curioso. Empresas aéras internacionais recu-
perando nosso transporte aéreo... e levando nosso 
dinheiro. Enquanto se diz isso com a maior.... candu-

ra, falar em devolver o dinheiro dos aposentados é.... 
assalto aos cofres públicos?

Para os aposentados do Aerus, sobrou a promes-
sa de solução via um acordo (loteria pra nós) em que 
a União reconheceria finalmente sua responsabilida-
de na questão da defasagem tarifária com  prioridade 
para o Aerus.

Perda de patrimônio e da vontade de viver
A triste realidade, ainda hoje, é esse brutal au-

mento de mortes e outras perdas irreparáveis. E os 
que sobrevivem, enquanto as reservas do Aerus não 
acabam de vez, tiveram redução de 92% - sim, de no-
venta e dois por cento! – em seus benefícios, haven-
do casos de pessoas recebendo pouco mais de 100 
reais por mês após pagarem pesadas contribuições 
durante anos.

Perda de patrimônio, da vontade de viver, aban-
dono de planos de saúde, dependência de parentes e 
amigos constituem a herança maldita legada em maior 
parte, por esse “governo de trabalhadores”.

Segundo o que vazou pelo Wikileaks, em dezem-
bro de 2004, fonte do governo Lula declarou a justifica-
tiva de não socorrer a Varig: “Por que um governo lide-
rando por um presidente do Partido dos Trabalhadores 
deveria subsidiar uma empresa mal administrada que 
atende a elite (o pobre não tem dinheiro para voar)?”

Se esse “governo” achava que a Varig era para 
elite, devia pensar o mesmo de seus funcionários, pois 
também os abandonou à própria sorte.

Durante o discurso da Sra. Ana Amélia, 
o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Casildo Maldaner, 
Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – A Mesa gostaria até de se associar a V. 
Exª, Senadora Ana Amélia. Eu não peguei o primeiro 
item dos três, mas, se não estou equivocado, é sobre 
os funcionários da Varig, que é um caso que também 
há tempo está aguardando decisão final, e culmina 
no segundo tema falando da competição. E a Feira de 
Hannover, que é tão importante, inclusive com a par-
ticipação não só do Estado de V. Exª como do nosso, 
a nossa universidade federal, e aí vem chegando a 
Não-Me-Toque, que é a nossa região de nascimento, 
Tapera, aquela região da grande inovação do milho. Sei 
que o ex-Ministro e nosso ex-Deputado Odacir Klein 
é muito envolvido nessa feira de Não-Me-Toque, tem 
feito convites, se não estou equivocado até a abertu-
ra é hoje, ou o começo, ou está acontecendo. E V. Exª 
sugere que a Comissão de Agricultura, no próximo dia 
09, faça o encontro diretamente em Não-Me-Toque. 
Tem uma inovação muito grande na produtividade.
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A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Com a 
transmissão direta pela TV Senado.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Com a transmissão direta pela TV Se-
nado. Melhor ainda!

E culmina o terceiro assunto com a festa do pão, 
em Ilópolis, no Alto Taquari, vem até a Catalunha, vem 
Europa, vem todo mundo. E recordo o filme O Quatri-
lho, que é tão cultural.

V. Exª sempre atuando em todas as frentes!
Meus cumprimentos a V. Exª.
Com a palavra, como Líder, ao eminente Sena-

dor Blairo Maggi. 
V. Exª tem a palavra pelo tempo regimental de 

cinco minutos.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela 

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

PMDB – SC) – Pela ordem, tem a palavra o eminente 
Senador Alvaro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Vou aproveitar o tem-
po em que o Senador Blairo chega à tribuna e comu-
nicar à Casa que estou encaminhando à Comissão de 
Constituição e Justiça o parecer favorável à PEC nº 05.

A PEC Nº 05 tem origem na PEC nº 270, de au-
toria da Deputada Andreia Zito, do PSDB do Rio de 
Janeiro, e diz respeito à aposentadoria aos servidores 
públicos aposentados por invalidez. Diz respeito à inte-
gralidade e à paridade dos valores dessa aposentado-
ria, já que, a partir da Emenda nº 41, há uma agressão 
ao princípio da isonomia. Os servidores saudáveis são 
tratados de forma diferenciada em relação aos servi-
dores inválidos. É de se espantar verificar que há um 
rigor maior em relação aos inválidos. 

Portanto, a injustiça se multiplica, e nós estamos 
atendendo ao pleito da Deputada Andréia Zito, corri-
gindo esta agressão ao princípio da isonomia e essa 
enorme injustiça, conferindo também aos aposenta-
dos por invalidez vencimentos integrais, com paridade.

Comunico a V. Exª, já que há um apelo constante, 
especialmente pelas redes sociais, para que se agilize 
a tramitação dessa matéria. Estou comunicando à Casa 
e, especialmente, aos aposentados do serviço público 
que estamos encaminhando já o parecer favorável à 
Comissão de Constituição e Justiça.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado 
ao Senador Blairo Maggi.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – A Mesa recebe a comunicação de V. 
Exª, Senador Alvaro Dias.

Com a palavra o Senador Blairo Maggi.

E, em seguida, só para informar, pela ordem de 
inscrição está como Senador inscrito o Senador Pau-
lo Paim.

O SR. BLAIRO MAGGI (PR – MT. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Se-
nadoras, Srs. Senadores, venho hoje a esta tribuna 
antecipar um acontecimento que irá afetar não só o 
setor econômico de base primária do Estado de Mato 
Grosso, mas também do Brasil.

Frequentemente, o Ibama, por decisão das auto-
ridades julgadoras de autos de infração, está deixando 
de desembargar áreas de reserva legal dos imóveis 
rurais que possuem cadastros de regularização ambien-
tal (CAR) ou Licença Ambiental Única, que chamamos 
de LAU, expedidos pela Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente, sob a justificativa de que foram regulariza-
das em desconformidade com a legislação ambiental. 
O dilema é antigo e restringe-se à interpretação jurí-
dica dos arts. 16 e 44, § 6°, do Código Florestal (Lei 
4.771, de 1965).

O art. 16, que disciplina os percentuais a serem 
mantidos a título de reserva legal, foi alterado pela Me-
dida Provisória nº 2166, que majorou de 50% para 80% 
a área de floresta nos Estados da Amazônia Legal. Já 
o art. 44, §6°, prevê a possibilidade de regularizar o 
passivo de reserva legal existente na propriedade, por 
meio da desoneração, que vem a ser a doação para o 
Estado de área inserida em Unidade de Conservação 
de domínio público, passível de ser regularizada na 
sua parte fundiária.

Ocorre que o Estado de Mato Grosso, em ob-
servância ao princípio constitucional do “ato jurídico 
perfeito”, concede aos proprietários ou possuidores 
de imóveis rurais o direito de permanecer com o per-
centual de área de reserva legal aplicável à época da 
conversão. Por essa razão, o Estado ainda emite licen-
ças com percentual de 50% para imóveis inseridos em 
áreas de floresta que tenham convertido a vegetação 
nativa até esse patamar em data anterior à edição da 
medida provisória. Tal posicionamento foi objeto de re-
sistência por parte do órgão federal, nos autos de uma 
ação civil pública que tramitou na cidade de Cuiabá, 
na 3a Vara Federal, em que o MM. Juiz César Bearsi 
proferiu e acolheu o entendimento e a metodologia 
aplicada pelo Estado.

No entanto, o Ibama reluta em referendar esse 
entendimento e, por meio de Notas Técnicas e Instru-
ções Normativas, não reconhece a forma com que o 
Estado de Mato Grosso vem regularizando o passivo 
ambiental dos imóveis rurais de seu território, deixan-
do de desembargá-los.

Do mesmo modo, está deixando de reconhe-
cer a aplicação do art. 44, §6°, alterado pela Lei n° 
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11.428/2006 (Lei da Mata Atlântica), que permite a 
desoneração, sob a justificativa de que o dispositivo 
só se aplica às áreas convertidas até 14 de dezembro 
de 1998, a exemplo da compensação. Mais uma vez, 
o debate técnico-jurídico polariza os órgãos ambien-
tais integrantes do Sisnama, gerando insegurança aos 
proprietários e possuidores de imóveis rurais.

A visão míope do processo e o radicalismo na 
aplicação das normas colocam o setor de base pri-
mária refém de um sistema capaz de inviabilizar a 
economia e a sobrevivência de inúmeras famílias. Isso 
porque, não só os grandes proprietários estão sendo 
atingidos, mas principalmente os pequenos, benefici-
ários agricultores da agricultura familiar e da reforma 
agrária e que, no meio desse tiroteio de normas e 
previsões legislativas, estão sendo obrigados a arca-
rem com um passivo ambiental das áreas destinadas 
aos assentamentos da reforma agrária, e fadados a 
morrer à míngua caso não seja possível a adequação 
ambiental dos seus lotes, conforme a lei da época de 
sua criação e de sua exploração.

Sem a devida regularização, não fazem jus às 
linhas de crédito para a implantação, manutenção e 
gestão dos lotes rurais, em virtude da vedação ex-
pressa na Resolução n° 3.545, de 29 de fevereiro 
de 2008, do Conselho Monetário Nacional do Banco 
Central do Brasil.

Largados à própria sorte, acabam utilizando-se 
dos recursos naturais ainda existentes, sem critério, 
autorização ou supervisão dos órgãos competentes, 
visando auferir renda para a sobrevivência de suas 
próprias famílias.

Já os grandes produtores optam por ficar à mar-
gem da legalidade, enquanto aguardam um pronuncia-
mento claro e preciso do Congresso Nacional, capaz 
de pacificar e assegurar o exercício de suas atividades.

Nessa ótica, o problema social gerado pelo radi-
calismo na interpretação das normas ambientais vem-
-se mostrando também responsável pela degradação 
descontrolada de nossas florestas, pelos altos índices 
de criminalidade e desemprego no campo.

Quando ainda Governador do Estado de Mato 
Grosso, procurei atender aos anseios sociais, eco-
nômicos e ambientais, ao editar o Programa Mato-
-Grossense de Regularização Ambiental – MT Legal, 
após nove longos meses de ferrenha discussão com 
os órgãos ambientais e de controle – estadual e fede-
ral – e entidades do setor privado, governamental e 
não governamental.

Sem adentrar na competência da União, o Estado 
de MT limitou-se a disciplinar as etapas do licencia-
mento ambiental único, criando o Cadastro Ambien-
tal das propriedades rurais. A lógica do programa foi 

reconhecida e reproduzida pelo Governo Federal um 
ano depois, quando do lançamento do Programa Mais 
Ambiente, pelo Decreto n° 7.029/2009.

Todavia, passados quase três anos, a “criatura se 
volta contra o seu criador”, e a autarquia federal (Iba-
ma), valendo-se do seu programa e demais normas 
ambientais, não reconhece a forma e a metodologia 
aplicada pelo Estado nas regularizações ambientais 
dos imóveis rurais, como impõe aos seus proprietá-
rios e possuidores obrigações impossíveis de serem 
cumpridas.

A imposição da recuperação in loco de mais de 
30% de floresta para aqueles que já haviam se enqua-
drado nos 50%, em momento anterior à edição da me-
dida provisória, implicará a perda de área de produção, 
a queda de oferta dos produtos alimentícios, o aumento 
da cesta básica e demais consequências advindas do 
efeito cascata que esse cenário pode gerar.

Por outro lado, o entendimento jurídico do órgão 
federal implica a desconstrução de todo o arcabouço 
jurídico desenvolvido pelo Estado de Mato Grosso, 
que não apenas procurou trazer tranquilidade ao se-
tor produtivo, como também estabeleceu um marco 
regulatório para a proteção dos seus recursos naturais 
e impulsionou a regularização fundiária de inúmeras 
unidades de conservação, seja federal ou estadual.

A questão ambiental, no afã de manter os recursos 
naturais e a biodiversidade para as futuras gerações, 
caso não seja aplicada a interpretação com parcimô-
nia, razoabilidade e proporcionalidade, colocará em 
cheque o atual sistema econômico e social, podendo 
trazer consequências nefastas à balança comercial.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. BLAIRO MAGGI (PR – MT) – Com efeito, 

é chegada a hora de nos pronunciarmos, de estabe-
lecermos as diretrizes, os limites e o alcance da pro-
teção ambiental e do exercício das atividades utiliza-
doras os recursos naturais deste País. Nesse sentido, 
enfatizo aqui a importância da Câmara dos Deputados 
em votar o mais rápido possível o novo Código Flo-
restal – já aprovado aqui no Senado Federal –, pois 
assim terminaremos com essa disputa ridícula que o 
Ibama promove no Brasil e principalmente no Estado 
de Mato Grosso.

Sr. Presidente, eu gostaria que a Mesa encami-
nhasse este meu pronunciamento à Ministra do Meio 
Ambiente, a Srª Izabella, para que ela pudesse tomar 
conhecimento.

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

PMDB – SC) – O requerimento de V. Exª será atendi-
do na forma regimental, Senador Blairo Maggi, que, 
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aliás, traz uma preocupação extraordinária em rela-
ção a isso. Fica-se na torcida para que a Câmara dos 
Deputados se pronuncie nos próximos dias quanto à 
decisão do Código Florestal, já que o Senado falou 
sobre essa matéria.

Concedo a palavra ao eminente Senador Paulo 
Paim pelo tempo regimental.

Tem a palavra V. Exª, Senador.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Casildo Maldaner, que preside esta sessão, Senador 
Blairo Maggi, Senador Alvaro Dias. Primeiro, quero 
me dirigir ao Senador Alvaro Dias, para dizer que, nos 
dois temas que V. Exª tratou de forma indireta, mas da 
tribuna do plenário, nós estamos juntos.

Sobre a questão do Aerus, sem nenhuma dúvi-
da, junto com a Senadora Ana Amélia, que aqui foi à 
tribuna, eu, V. Exª e outros Senadores já estivemos no 
Supremo Tribunal diversas vezes e também no Exe-
cutivo, e inclusive aprovamos aqui no Senado, pelo 
menos na comissão em que V. Exª foi o relator, aquele 
projeto que apresentei que cria um conforto legal para 
que haja o acordo com o Executivo.

Com alegria também, eu vi agora V. Exª dar pra-
ticamente o parecer em plenário da PEC nº 5, que vai 
garantir aposentadoria especial para os servidores 
com invalidez. Confesso que recebi também das re-
des sociais inúmeros questionamentos. Um deles me 
perguntava se estava em boas mãos quando V. Exª 
foi indicado para relatar. Eu, de pronto, disse que sim, 
porque conheço as posições de V. Exª quanto a essa 
questão social. Antes mesmo que nós pudéssemos 
imaginar, V. Exª já anuncia aqui no plenário que o seu 
parecer é favorável, já está dado, e a matéria pode 
ser aprovada.

Meus cumprimentos a V. Exª.
Senadores e Senadoras, quero também rapida-

mente aqui informar que, hoje pela manhã, tivemos 
audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, 
sobre a decisão de uma turma do Tribunal Regional 
do Trabalho de se poder usar a tal de lista do SPC e 
da Serasa para efeito de dificultar a contratação de 
trabalhadores.

Posso dizer, Senador Capiberibe, que, com ale-
gria, está aqui conosco, mais uma vez participando do 
Plenário do Senado, que foi unânime entre todos os 
convidados a opinião de que não se pode, em hipótese 
alguma, utilizar uma lista que discrimina, que fortalece 
o preconceito principalmente em relação àqueles mais 
pobres, no caso ficando desempregados, sendo mar-
ginalizados do acesso ao trabalho por estarem com 
algum tipo de dívida junto ao Serviço de Proteção ao 
Crédito ou mesmo à Serasa.

Eu lembrava lá e repito aqui que, inclusive, nós 
retirarmos um artigo da CLT por meio do projeto do 
Deputado Magela, que tivemos a honra de relatar aqui, 
numa das comissões, e o Presidente Lula sancionou. 
Previa o artigo que um banco poderia demitir por jus-
ta causa um funcionário que estivesse inadimplente.

Felizmente, pelo que percebi, é a decisão de uma 
turma. Outras três ou quatro turmas já têm posição 
diferente, e, no plenário, com certeza, a decisão final 
será favorável aos trabalhadores, contra essa discri-
minação que considero hedionda.

Inclusive, já aprovamos aqui no Senado um pro-
jeto nesse sentido de minha autoria que se encontra 
na Câmara dos Deputados.

Mas, enfim, Senador Casildo Maldaner, o meu 
pronunciamento no dia de hoje visa a fazer uma home-
nagem às mulheres, já que agora, no dia 8 de março, 
próxima quinta feira, é o Dia Internacional da Mulher. 
Estou me adiantando porque na quinta feira teremos 
uma sessão de homenagem e, de nossa parte, vamos 
dar preferência para que elas usem a tribuna durante 
todo o dia falando deste tema. Eu me submeto aqui 
numa posição digamos de antecipação, mas também 
de quem fica na retaguarda para defender este tema 
tão importante que elas, mulheres, defendem como 
ninguém.

Sr. Presidente, esta semana guarda um dia muito 
especial, o Dia Internacional das Mulheres, 8 de março.

Esse é um momento muito importante em nossa 
história, porque nos remete a refletir sobre fatos e seres 
humanos de grandeza ímpar, as mulheres.

Seres humanos que souberam cavar espaço, 
souberam agir com perseverança e garra. Enfim, as 
mulheres souberam e sabem, de fato, ir à luta para 
defender toda a humanidade.

A sociedade patriarcal brasileira sempre delegou 
poderes extremos aos homens e exigia das mulheres 
a dedicação ao lar e aos afazeres domésticos.

Mesmo depois da chegada da Família Real ao 
Brasil, em 1808, quando as mulheres puderam então 
circular pelas ruas, comparecer a saraus, teatros e 
ópera, os padrões da época não foram abalados, e o 
preconceito continuou.

As mudanças foram trazidas e conquistadas com 
muita, muita luta. O espaço foi assegurado lentamente. 
As mulheres foram libertando suas vozes para que o 
mundo tomasse consciência da presença e da impor-
tância delas no contexto social, econômico e político.

Exemplos disso: Eugênia Moreira, primeira jor-
nalista de que se tem notícia. Aos 16 anos, em 1914, 
escreveu artigos em jornais afirmando que “a mulher 
será livre somente no dia em que passar a escolher 
os seus representantes”. Outro exemplo magnífico: 
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Bertha Lutz. Sob sua liderança foi constituída no Rio 
de Janeiro, em 1922, a Federação Brasileira pelo Pro-
gresso Feminino.

As mulheres foram, assim, ampliando seu es-
paço e conquistaram a condição de cidadãs plenas 
de direitos.

Em 1932 conquistaram o direito ao voto. Em 1934 
aconteceu a primeira eleição em que as mulheres pu-
deram efetivamente votar e ser votadas.

Foi eleita aí a Deputada Antonieta de Barros, uma 
mulher que acreditava na busca da independência femi-
nina conquistada por meio do estudo. Ela foi a primeira 
mulher negra a exercer um cargo político no Brasil.

A luta prosseguiu, e as mulheres se fizeram vence-
doras na rejeição das alegações baseadas na legítima 
defesa da honra masculina, em casos de assassinatos 
de mulheres. Elas venceram.

Buscaram também o direito de decidir sobre 
quando e quantos filhos queriam ter, e passaram da 
presença de apenas 25 mulheres na Assembleia Na-
cional Constituinte de 1988, de que fiz parte, à garantia 
de uma quota mínima de 30% para as candidaturas de 
mulheres em todas as disputas proporcionais.

Veio o tempo de novas construções e novos pac-
tos legais e justos. O Conselho Nacional dos Direitos 
da Mulher, criado em 1985, e os Conselhos Estaduais 
e Municipais foram o reconhecimento, por parte do 
Estado, da discriminação sofrida pelas mulheres e da 
necessidade de formular políticas públicas para alterar 
o quadro que se apresentava.

Sr. Presidente, a promulgação da nova Consti-
tuição Federal, em 1988, garantiu a igualdade entre 
homens e mulheres na sociedade e na família.

As mudanças foram vindo, foram vindo, e hoje, 
nós todos somos honrados com a presença de uma 
mulher à frente do comando do nosso País. Hoje po-
demos dizer que a comandante em chefe da Nação 
brasileira é uma mulher e se chama Dilma Rousseff.

Todos sabemos que ainda existem muitas bar-
reiras a ultrapassar: a dupla jornada de trabalho, ou 
a tripla, como alguns dizem; as diferenças salariais 
praticadas nos vencimentos que homens e mulheres 
recebem; a dificuldade enfrentada pelas mulheres 
para acesso aos cargos mais importantes na escala 
do Executivo, do Legislativo e mesmo na área privada, 
nas forças militares e assim por diante.

Sr. Presidente, no final do ano passado, de 12 
a 15 de dezembro, aconteceu aqui em Brasília a III 
Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres.

Essa Conferência já é um marco na história da 
luta das mulheres brasileiras e, desde sua implantação, 
importantes conquistas foram alcançadas. Listo aqui 
o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, a Lei 

Maria da Penha e a construção do Pacto Nacional de 
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres.

As Conferências discutem e elaboram políticas 
públicas voltadas para a construção da igualdade, da 
autonomia e do pleno exercício da cidadania das mu-
lheres no Brasil.

Os eixos principais são a análise da realidade 
brasileira e os desafios para a construção da igual-
dade de gênero na perspectiva do fortalecimento da 
autonomia econômica, política e social, assim como 
cultural, tendo em vista a erradicação da pobreza ex-
trema e o exercício da cidadania pelas mulheres bra-
sileiras. Nós estamos avançando cada vez mais na 
luta pela independência total e política de igualdades 
para todas as mulheres.

Outros eixos: avaliação e atualização da execu-
ção e do impacto das ações e políticas expressas no 
II Plano Nacional de Políticas para as Mulheres e tam-
bém definição de prioridades para o próximo período.

Vamos a alguns dados apresentados na Conferên-
cia que se realizou aqui em Brasília, como também nos 
Estados. Dizem os dados extraídos das Conferências:

No mundo do trabalho, por exemplo, a taxa de 
ocupação por sexo é de 76,6% de homens e 52,4% de 
mulheres; o rendimento médio por sexo é de R$1.154,61 
para homens e R$759,47 para mulheres; a média de 
horas semanais gastas em “afazeres domésticos” por 
sexo é de 26,6 horas para as mulheres e de 10,5 ho-
ras para os homens;

No mundo da educação, cultura e comunicação, 
a taxa de analfabetismo por sexo, raça e cor é de 
13,45% para homens negros, de 13,3% para mulhe-
res negras, de 5,7% para homens brancos e de 6,2% 
para mulheres brancas.

Esses são apenas alguns dados que deixam 
clara a importância da luta permanente em relação 
ao preconceito que ainda existe, embora tenhamos 
avançado a partir de 1988, em relação às mulheres, 
na conquista de políticas de igualdade de direitos, mas 
também de oportunidades.

Sr. Presidente, esses são apenas alguns dados 
que evidenciam o que tem sido dito e lembrado, pois 
as mulheres ainda enfrentam muita, muita, muita de-
sigualdade.

Se olharmos para a questão da violência, por 
exemplo, ela atinge mulheres dos mais diversos es-
tratos sociais, em condições sociais e culturais distin-
tas, mostrando que as possibilidades de construir uma 
vida sem violência dependem de mudanças profundas 
nas relações sociais em todos os âmbitos, inclusive no 
espiritual. Se não mudar a alma, se não mudar o cora-
ção, se não mudar a mente, a violência, infelizmente, 
vai continuando.
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A verdade é, senhoras e senhores, que, de um 
tempo em que não tinham direito a manifestar sequer 
suas opiniões, em que os maridos eram determinados 
pelos pais e em que a escolha de seus representantes 
lhes era proibida, as mulheres partiram para as mu-
danças a que hoje assistimos, admirados e orgulho-
sos. Tornaram-se, cada vez mais, líderes, guerreiras 
em todas as áreas: indígenas, quilombolas, ciganas, 
executivas ou mesmo aqui, no Congresso Nacional -
por que não lembrar mais uma vez? -, administradoras 
de empresas, ministras, presidentas, não só no Brasil, 
mas também no mundo. Passaram a criar programas 
para computador e a encontrar a cura de doenças. 
Engajaram-se na Marinha, na Aeronáutica, no Exér-
cito e na Segurança Pública, em todas as áreas. Mé-
dicas, arquitetas, engenheiras, mestres nas universi-
dades, reitoras. Firmaram-se também – por que não 
dizer? - como grandes chefes de cozinha e também 
em profissões inusitadas, como motoristas de ônibus, 
metalúrgicas, pedreiras, caminhoneiras, trabalhado-
ras da construção civil, enfim, em todas as áreas. Eu 
não nego aqui a importância da capacidade da mulher 
como grande chefes de grandes restaurantes, não só 
no Brasil, mas também no mundo. 

Vocês, minhas caras mulheres, estão vencendo 
as barreiras do preconceito, e tenho certeza de que 
irão vencer a barreira da violência também, que infe-
lizmente ainda é tão forte – é da violência física que 
estou aqui falando – na nossa sociedade, o que é uma 
vergonha. É uma vergonha para toda a humanidade a 
violência a que ainda é submetida a mulher.

Enfim, com passos firmes e coração decidido, 
vocês têm seguido em frente, e os avanços haverão 
de continuar.

Cada bandeira que vocês defendem vira uma ban-
deira também, tenho certeza, de todos os homens de 
bem deste País. E eu tenho a liberdade de aqui dizer: 
caso sintam-se desanimadas, olhem para trás – e eu 
sei que vocês não estão desanimadas – e vejam quan-
tos obstáculos vocês já derrubaram, o quanto já avan-
çaram. Certamente coragem nunca há de lhes faltar!

Deixo aqui meu abraço afetuoso, sim, afetuoso 
e respeitoso, a todas vocês, mulheres do Brasil e do 
mundo, e um abraço muito especial àquelas que so-
frem, com o coração apertado, e ainda sentem o medo 
da violência a que são submetidas pelos covardes que 
as agridem. 

Deixaria aqui uma canção de que me lembro 
apenas uma parte, que diz que numa mulher a gente 
não bate nem com uma flor. Tem que saber entregar 
a flor na mão delas pela beleza da flor e pela beleza 
das mulheres.

Sr. Presidente, termino dizendo que escrevi, há 
algum tempo – sou metido a escrever algumas poe-
sias –, algumas frases homenageando as mulheres 
que vou repetir aqui.

Quem dera eu pudesse libertar a mente daque-
las que sofreram com as amarras da violência. Se eu 
fosse um pássaro, trataria de, bem rápido, levar para 
longe todos seus sentimentos de dor, de agressão, 
de vergonha e de solidão e voltaria voando, voltaria 
rápido, muito rápido, mais rápido ainda, trazendo todo 
o amor que eu pudesse colher pelo caminho nesse 
retorno de volta à casa.

Era isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) – Senador Paulo Paim, no início da ses-
são, V. Exª passou-me a Presidência porque precisava, 
logo depois, ocupar a tribuna. Sei que vários Senado-
res poderiam estar aqui neste momento, mas, como 
eu sou o próximo inscrito, peço poder devolver-lhe a 
Presidência dos trabalhos para fazer uso da tribuna.

Antes, porém, gostaria de cumprimentá-lo pela 
semana das mulheres, porque, no próximo dia 05, have-
rá uma sessão especial, e V. Exª vem, nesta segunda-
-feira, já antecipando a semana das mulheres. Então, 
a Mesa quer se associar a V. Exª pelo belo pronuncia-
mento que faz, homenageando as mulheres brasilei-
ras e, enfim, do mundo. As mulheres brasileiras estão 
cada vez subindo mais, galgando melhores decisões, 
colocando até os homens, muitas vezes, na cozinha. 
E acho que quanto a isso hoje não há distinção entre 
homens e mulheres.

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

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – E também conheço V. Exª de vários 
afazeres. V. Exª é polivalente, principalmente na ques-
tão social, mas não sabia que era poeta também. Mais 
uma virtude que se descobre de V. Exª.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Metido. 
Dizem que o poeta é aquele que não tem receito de 
se submeter ao ridículo por aquilo que escreve. Sou 
um desses.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Meus cumprimentos a V. Exª.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Pela ordem, o eminente Senador Rol-
lemberg.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, eu imaginava que eu seria o próximo orador 
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inscrito. Quero saber de V. Exª como está a minha or-
dem de inscrição.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Eu peço perdão a V. Exª, porque, pela 
ordem, na permuta – e a Mesa vem nos socorrer – que 
houve entre o Senador Paim e a Senadora Ana Amé-
lia, o quadro ficou fora de ordem. V. Exª, sem dúvida, 
é o próximo inscrito. Peço perdão.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Agradeço muito a V. Exª, querido Senador Ca-
sildo Maldaner.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Com a palavra o eminente Senador do 
Distrito Federal.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Prezado Senador Casildo Maldaner, Pre-
sidente desta sessão, prezados Senadores aqui pre-
sentes, prezadas Senadoras, prezados telespecta-
dores que nos honram assistindo, neste momento, à 
TV Senado, e os que nos ouvem pela Rádio Senado, 
serei breve, mas gostaria de fazer algumas reflexões 
sobre a proximidade dessa Conferência Internacional 
que será sediada pelo Brasil, denominada Rio+20, e 
as expectativas que temos em relação à mesma no 
plano internacional, e, sobretudo, debater e analisar 
um pouco os resultados que podemos ter para o que 
chamo de um legado nacional da Rio+20.

Eu tenho a honra de participar do grupo de traba-
lho designado pela Presidenta Dilma, representando o 
Senado Federal, juntamente com o Senador Fernando 
Collor, Presidente da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, e com o Senador Cristovam Bu-
arque, que é Presidente de duas subcomissões que 
tratam do tema, e tenho ficado preocupado em relação 
a algumas questões do ponto de vista internacional e 
o que podemos conquistar como um legado nacional.

A primeira inquietação que me move é se este 
conceito de economia verde não seria um rearranjo 
do capitalismo internacional, hoje, claro, preocupado 
com o esgotamento de uma série de recursos naturais, 
que demonstra a inviabilidade desse modelo e que 
estaria se reorganizando em torno de pressupostos 
econômicos como, por exemplo, trabalhar mais o de-
senvolvimento das energias renováveis sem modificar 
o modelo de concentração e de distribuição de renda 
que tem gerado muita pobreza no mundo.

Entendo que esse conceito de economia verde 
precisa ser aprofundado no âmbito do País. Há uma 
preocupação muito grande por entidades da socieda-
de civil do que significa esse termo, e disse outro dia, 
numa reunião da Comissão de Meio Ambiente, que, 
se perguntássemos aos Senadores ali presentes o 

que entendem por economia verde, provavelmente, 
nós teríamos conceituações diferentes, feitas por cada 
Senador. 

Entendo que deve ser uma preocupação do Brasil, 
como também dos países em desenvolvimento, não 
transformar a discussão de economia verde em mode-
los a serem impostos aos países em desenvolvimento, 
criando-lhes barreiras não tarifárias. Portanto, entendo 
que esse debate sobre economia verde precisa ser 
aprofundado no âmbito do Brasil, País que vem assu-
mindo cada vez mais um protagonismo internacional 
nas questões do meio ambiente e do desenvolvimento 
sustentável. Isso está explícito, está expresso na as-
censão de brasileiros a cargos importantes no plano 
internacional, como agora, recentemente, a ascensão 
de Ex-Secretário de Meio Ambiente, Bráulio Dias, à 
Secretaria-Geral da Convenção sobre Biodiversidade; 
o fato de outro brasileiro, Benedito Braga, presidir ago-
ra o 6º Fórum Mundial da Água, com possibilidade de 
assumir a presidência do Conselho Mundial da Água; 
e o fato de termos um brasileiro, José Graziano, como 
Secretário-Geral da FAO (Organização das Nações 
Unidas para Alimentação e Agricultura). 

É importante para o Brasil que, ao final dessa 
conferência, nós tenhamos resultados expressivos no 
plano internacional, como o fortalecimento do Conse-
lho de Desenvolvimento Sustentável, como a trans-
formação do Pnuma (Programa das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente) em uma agência com maiores 
poderes, com poderes como outras agências da ONU 
têm, fazendo com que a questão do meio ambiente e 
do desenvolvimento sustentável passe efetivamente a 
ser tratada como prioridade no âmbito da Organização 
das Nações Unidas.

Mas é claro que no ambiente de uma conferência 
como a que teremos no Rio de Janeiro, com encontros 
oficiais de chefes de estado, de chefes de nação, em 
que será realizada a Cúpula Mundial de Legisladores, 
com a expectativa de participação de mais de 300 legis-
ladores de vários países do mundo discutindo a ques-
tão do meio ambiente, com o encontro de juristas, de 
juízes de todo o mundo também, com foco na questão 
ambiental e do desenvolvimento sustentável, teremos 
também a Cúpula dos Povos, que será o momento 
de reunião de diversas, talvez milhares de entidades 
representativas da sociedade civil de todo o mundo.

E penso no que poderia ser o legado interno para 
o Brasil da Rio +20, compreendendo que a Eco-92 trou-
xe contribuições importantes para o País, ao introduzir, 
além dos resultados expressivos que teve do ponto de 
vista internacional, com a convenção sobre o clima, 
convenção sobre a biodiversidade, convenção sobre 
desertificação, a Agenda 21, mas a incorporação do 
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conceito de desenvolvimento sustentável como algo 
extremamente importante.

Ouço o “Governador do desenvolvimento susten-
tável”, nosso querido Senador Capiberibe.

O Sr. João Capiberibe (Bloco/PSB – AP) – Meu 
caro Senador Rollemberg, eu compartilho da sua pre-
ocupação. V. Exª traz ao Plenário um tema que precisa 
ser discutido e debatido, até porque nós vamos sediar, 
agora em junho, uma conferência das Nações Unidas 
que, aliás, tem o nome diferente da Rio-92. A Rio era 
a Conferência das Nações Unidas para o Meio Am-
biente e o Desenvolvimento. Agora é Conferência para 
o Desenvolvimento Sustentável, uma conferência que 
vai tratar, vai centrar, vai focar a possibilidade de uma 
nova economia dentro da situação hegemônica de 
mercado dos países industrializados, os países ricos. 
Eu acho que procede a preocupação de vir por aí mais 
uma maneira de controlar, de fato, nossas commodi-
ties, nossos produtos de exportação, estabelecendo 
limites e regras que nós, dificilmente, iremos cumprir. 
Eu acho que é preciso uma definição mais clara do 
que seja economia verde, e também colocar na mesa 
de discussão o que V. Exª levantou como sendo um 
pressuposto para as mudanças. Precisamos mudar o 
modelo de produção e de consumo. Não há a menor 
chance de o meio ambiente suportar a pressão exa-
gerada dos países, principalmente dos mais ricos, e, 
claro, em alguns casos, dos países em ascensão, que 
também seguem o mesmo modelo. Com o crescimento 
da China em 10%, não há planeta que suporte. Nos 
próximos anos, teremos a reprodução cada vez mais 
frequente das catástrofes provocadas por esse enorme 
desequilíbrio. Portanto, eu quero me juntar a esse de-
bate. O Senado pode se tornar o centro desse grande 
debate sobre o modelo de desenvolvimento de que o 
Brasil precisa, que o Brasil pode e quer. O Brasil é uma 
potência ambiental com possibilidades muito amplas. 
Portanto, é fundamental nós brasileiros participarmos 
ativamente desse debate, em particular a Amazônia, 
os Senadores, os Governadores da Amazônia, e in-
clusive levar para a Rio+20 uma mostra do que foi 
feito na Amazônia até hoje, desde lá atrás, desde 92, 
nesses 20 anos, e projetar aquilo que nós queremos. 
Parabéns pelo pronunciamento. 

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Muito obrigado, Senador Capiberibe. Incorporo 
a contribuição de V. Exª ao meu pronunciamento. En-
tendo, Senador Capiberibe, que existem alguns pon-
tos que têm que ser necessariamente motivo de uma 
agenda de debates, de discussão e, se possível, de 
convergência nacional, ao tratar de desenvolvimento 
sustentável. 

Vou aqui elencar alguns temas, como a questão 
da água, dos alimentos, da energia, da biodiversidade 
associada à biotecnologia, da democracia, da educa-
ção e do desenvolvimento científico e tecnológico. Em 
relação à questão da água, todos sabem que temos 
uma posição privilegiada, Sr. Presidente. O Brasil dis-
põe de 12% da água superficial do Planeta, embora 
essa água esteja mal distribuída. Nós avançamos muito 
no País nos últimos anos, do ponto de vista da legisla-
ção, com a aprovação de uma lei que torna as bacias 
hidrográficas unidades de planejamento e institui os 
Comitês de Bacias Hidrográficas.

É claro que temos muito que avançar na imple-
mentação desses comitês, no fortalecimento desses 
comitês, que preveem a participação da sociedade civil 
nas decisões a serem tomadas pelo Poder Público na-
quelas bacias hidrográficas. E é claro que temos que 
combater, no Brasil, a cultura do desperdício. Talvez 
porque tenhamos abundância de água, ainda tenha-
mos, infelizmente, uma cultura de desperdício.

Mas toda vez em que se fala, no Congresso Na-
cional, de um grande programa, um grande projeto de 
pagamento por serviços ambientais, vem a pergunta: 
de onde sairão os recursos? Entendo que esse é um 
primeiro ponto que precisa ser abordado já, desde 
agora, pelo Congresso Nacional, e nós vamos levar 
esse debate à Comissão de Meio Ambiente.

No final de 2014, expiram diversos contratos de 
concessão de usinas, de empresas de energia elétrica 
no Brasil. Tanto na produção como na transmissão e 
na distribuição. E na composição do preço, da tarifa da 
energia elétrica, no Brasil, grande parte é em função 
da amortização dos investimentos que foram realiza-
dos para a construção da usina e para a construção 
das linhas de transmissão, investimentos esses que já 
foram amortizados ao longo do tempo, o que permiti-
rá ao Brasil fazer uma redução muito expressiva das 
tarifas de energia elétrica. 

Há dados divergentes sobre os valores, mas o 
setor produtivo estima até que possamos estar falando 
em algo em torno de R$30 bilhões por ano. E aí, con-
siderando esse valor, eu faço um exercício para dizer 
que se nós tirarmos 1% desse valor para um fundo 
que financie o pagamento por serviços ambientais, es-
taremos falando em algo em torno de R$300 milhões 
por ano para um grande programa de pagamento por 
serviços ambientas, por exemplo, para recuperar as 
áreas de preservação permanente ripárias, garantin-
do a qualidade e a quantidade de água. Até porque 
tenho convicção de que vamos precisar de estímulos, 
especialmente para que o pequeno produtor rural re-
cupere suas áreas de preservação permanente. Esse 
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é um tema que o Brasil tem que discutir e no qual tem 
que buscar convergência. 

Outro tema a que quero me referir é a produção de 
alimentos. O Brasil é um grande produtor de alimentos, 
tem grande vocação para produzir alimentos, e isso é 
importante do ponto de vista da segurança alimentar 
nacional. Mas, hoje, é importante registrar que temos 
uma agricultura extremamente dependente do exterior. 
É uma questão de segurança, é uma questão de so-
berania investir em desenvolvimento científico e tecno-
lógico que retire a nossa dependência desse modelo 
e de pouquíssimas corporações internacionais. Hoje, 
por exemplo, um país grande produtor de grãos como 
é o Brasil depende de sete ou oito grandes corpora-
ções, poderosas corporações, que são as produtoras 
de sementes no mundo. O Brasil não pode manter 
essa dependência. 

Por outro lado, temos ainda uma agricultura ex-
tremamente dependente da fórmula nitrogênio/fósforo/
potássio importada de outros países, quando temos 
que buscar outros mecanismos de enriquecimento de 
solo e também outros mecanismos de produzir esses 
insumos e essas sementes aqui no Brasil. E é claro que 
não nos interessa ser um mero exportador de matéria-
-prima, um mero produtor e exportador de alimentos. 
Queremos fazer o beneficiamento disso aqui, podemos 
ter uma grande agroindústria brasileira, cada vez maior, 
se fizermos investimentos significativos e entendermos 
a questão como estratégica para o País. Entendo que 
isso deve fazer parte de uma agenda nacional.

Outra questão que coloco, Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, é a questão energética. O Brasil tem o 
privilégio de ter uma matriz energética extremamente 
diversificada. Temos o pré-sal, temos a possibilidade 
da agroenergia, a que me refiro como o pré-sal verde, 
uma grande oportunidade de sermos produtores de 
agroenergia, seja através do biodiesel, seja através do 
etanol, seja através da biomassa. Nós temos um grande 
potencial hidrelétrico e grande tecnologia, um grande 
conhecimento tecnológico acumulado na construção 
de hidrelétricas. Nós temos a possibilidade de energia 
nuclear, nós temos a possibilidade de energia eólica, 
temos a possibilidade de energia solar. 

Enfim, temos um espectro muito amplo e preci-
samos identificar, em períodos de tempo, quais são as 
prioridades que o Brasil deve alimentar para garantir e 
sustentar o crescimento dentro da perspectiva de que 
é necessário produzir o desenvolvimento econômico 
para reduzir a pobreza, combater a pobreza e fazer 
com que grandes contingentes populacionais saiam 
da condição de pobreza e possam viver, usufruindo de 
uma qualidade de vida melhor. Para isso, é importante 
garantir que todas as formas de energia necessárias 

neste momento, mas que possam causar impactos 
ambientais, seja porque alagam grandes áreas de 
floresta, seja porque emitem gases de efeito estufa, 
que possamos fazer com que parte considerável dos 
recursos obtidos com a utilização dessa energia, seja 
voltada para o desenvolvimento científico e tecnológico 
nacional para o desenvolvimento de outras energias – 
energias mais apropriadas, energias renováveis – e até 
de outras energias que ainda não são consideradas 
economicamente, mas que poderão ser as energias 
do futuro, como, por exemplo, a energia que tem como 
base o hidrogênio. Esse é um outro debate importante.

Por outro lado, não podemos, como disse o Se-
nador Capiberibe, menosprezar a capacidade que o 
Brasil tem de ser um dos grandes países que detém 
uma das maiores biodiversidades do Planeta: está ali o 
Senador Capiberibe, representante da Amazônia bra-
sileira; está ali o Senador Alvaro Dias, representante 
da Mata Atlântica brasileira; e aqui fala um Senador 
do Distrito Federal, que está localizado no bioma Cer-
rado, que tem também uma das maiores biodiversida-
des do Planeta. 

É fundamental que, nessa agenda de convergên-
cia nacional, nós possamos investir pesadamente no 
desenvolvimento científico na área de biotecnologia, 
na área de nanotecnologia, para utilizar toda essa 
biodiversidade na produção de riquezas, riquezas que 
possam ser distribuídas para o conjunto da população 
brasileira. Esta é uma questão fundamental: o Brasil está 
perdendo grande parte da sua biodiversidade, antes 
de conhecê-la profundamente e antes de desenvolver 
conhecimento capaz de transformar essa biodiversida-
de em riqueza para o conjunto da população brasileira. 
E entendo que essa seja uma agenda de interesse de 
todos, até porque, como ouvi uma vez do pesquisador 
da Embrapa, hoje Secretário do Meio Ambiente, Eduar-
do Assad, o Cerrado é o maior laboratório de genes do 
mundo, porque, num ambiente de aquecimento global, 
é onde temos – aqui no Cerrado – plantas adaptadas 
há milhões de anos a grandes períodos de estiagem, 
a grandes mudanças de temperatura. Pode estar nos 
genes de algumas dessas plantas a solução para que, 
no futuro, tenhamos o milho adaptado a essa região, 
o feijão adaptado a essa região, o arroz adaptado a 
essa região. Essa é uma agenda de interesse nacional.

E diria que, em relação a outros países, Sena-
dor Casildo, o Brasil ainda dispõe de outra vantagem: 
a de que vivemos em uma democracia. Em relação a 
outros países do Brics, por exemplo, é uma vantagem 
comparativa do Brasil. A democracia se transformou 
num valor fundamental, num valor inegociável do povo 
brasileiro, o que faz com que todos os setores tenham 
que ser necessariamente ouvidos e respeitados na 
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construção desse grande ambiente de convergência 
nacional. Para isso, é claro que temos dois instrumen-
tos que são indispensáveis. Ou seja, fazer com que o 
Brasil tenha direito não apenas à educação. Consegui-
mos, com o esforço de vários governos – iniciado no 
governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, 
aprofundado no governo do Presidente Lula e con-
tinuado no Governo da Presidenta Dilma –, pratica-
mente universalizar o acesso à educação. O grande 
desafio é garantir educação de qualidade, fazer com 
que realmente, através da educação, possamos criar 
novos parâmetros, novos paradigmas para o desen-
volvimento nacional.

É claro que essa agenda só se realizará, efetiva-
mente, com investimentos significativos e com inves-
timentos regulares em ciência, tecnologia e inovação. 
Um país com as características do Brasil, com esse 
enorme potencial no que se refere a água, energia e 
alimentos, que tem ainda uma matriz industrial diver-
sificada, não pode prescindir de um grande programa, 
de um esforço nacional em que efetivamente as áreas 
de ciência, tecnologia e inovação se tornem priorida-
de nacional, com os recursos necessários, com os 
recursos significativos, com recursos regulares, a fim 
de avançar no conhecimento sobre esses temas, de-
senvolver novas tecnologias em relação à utilização 
mais adequada da água, ao reuso da água, ao desen-
volvimento de novas energias, ao avanço da produção 
sustentável de alimentos, ao conhecimento da nossa 
biodiversidade, enfim, dentro desse grande esforço de 
convergência nacional.

Tenho muita esperança, Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, de que conseguiremos avançar nesse 
sentido, da mesma forma que avançamos na Rio-92, 
naquela ocasião, quando o Brasil passou a considerar 
o conceito de desenvolvimento sustentável; que con-
sigamos avançar mais ainda, com a participação da 
sociedade civil, com a sensibilização dos governos, 
com a sensibilização do Parlamento Nacional e dos 
Parlamentos Estaduais, no sentido de inaugurar o novo 
momento, aproveitando todas as oportunidades para 
o desenvolvimento brasileiro, sendo que seja feito de 
forma sustentável.

Tenho a convicção, que hoje é unanimidade na-
cional, de que temos que enfrentar a pobreza. Todos 
concordam com o lema escolhido pela Presidenta Dil-
ma para o seu Governo: país rico é país sem miséria, 
é país sem pobreza. Precisamos fazer esse grande 
esforço de convergência. Para superar a pobreza, para 
superar a miséria, que se faça de forma sustentável.

Era o registro que gostaria de fazer na tarde de 
hoje, agradecendo a V. Exª, Senador Casildo Maldaner. 

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Sem dúvida alguma, Senador Rodrigo 
Rollemberg, V. Exª, como Presidente da Comissão de 
Meio Ambiente desta Casa, é quem tem toda autoridade 
para diligenciar e trabalhar nessa direção, indo inclu-
sive ao encontro do que disse o Senador Capiberibe, 
chegando agora à Conferência Rio+20. Eu, uma épo-
ca, não entendia direito Rio+20, por que isso. É que o 
primeiro encontro foi em 1992; de 1992 para 2012, são 
vinte anos. Então, no passado, foi a Rio 92 e, agora, 
é a Rio+20, para fechar uma vintena; são vinte anos 
de um debate extraordinário sobre o meio ambiente, 
para que não dependamos tanto de alguns grupos, 
principalmente em relação às nossas matérias-primas.

Na sequência, nós temos inscrito o eminente Se-
nador Anibal Diniz. Aí, sendo sim, ao fazer a permuta, 
eu seria o próximo a falar. V. Exª vai fazer a permuta 
com o Senador Capiberibe ou com o Senador Alvaro 
Dias? (Pausa.)

Posso até permutar com V. Exª, mas eu seria o 
próximo. Se V. Exª ou alguém quiser presidir a Mesa, 
ou se V. Exª quiser falar antes, não há problema.

O Senador Capiberibe e o Senador Alvaro Dias 
também estão inscritos. São vários Senadores. Então, 
eu convido V. Exª.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) – 
Sr. Presidente, como está ordem de inscrição?

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Hoje, homenageamos o Acre, no cen-
tenário do Barão do Rio Branco.

Na ordem de inscrição, Senador Capiberibe, de-
pois de nossa parte, está, pela ordem, V. Exª. (Pausa.)

O Sr. Casildo Maldaner, Suplente de Se-
cretário, deixa a cadeira da Presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Anibal Diniz.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Com a palavra o Senador Casildo Maldaner.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Senador Anibal Diniz, como 
dizia antes, festejou-se hoje ou festeja-se agora – e 
até houve uma sessão solene, no Senado Federal, 
uma homenagem –, o centenário da morte do Barão 
de Rio Branco.

A capital do Acre, Rio Branco, tem este nome 
como homenagem ao Barão do Rio Branco, a esse 
diplomata tão extraordinário que ajudou a intermediar 
à época a terra de V. Exª, o Acre, que pertenceu à Bo-
lívia, a fim de que ficasse com o Brasil. Então, em ho-
menagem a esse diplomata, a Rio Branco, que é tão 
conhecido no Brasil inteiro, em nossos bancos esco-
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lares, leva o nome da capital do Acre. Quero cumpri-
mentar o Acre, cumprimentar, enfim, V. Exªs.

Sr. Presidente, nobres Colegas, no próximo dia 
7 de outubro, mais de 130 milhões de brasileiros vão 
às urnas para escolher seus representantes para os 
Poderes Executivo e Legislativo, em 5.565 Municípios 
de todo Brasil.

Tomando como base as eleições de 2008, mais 
de 345 mil candidatos devem disputar cerca de 57.500 
vagas para prefeito e vereador. Levando-se em conta 
as dimensões desses números e as características 
geográficas deste nosso país continental, trata-se de 
uma empreitada complexa, que dá provas do amadu-
recimento do processo democrático brasileiro.

As eleições municipais, na verdade, são aque-
las em que a comunidade local se reúne. É esta que 
vai procurar ver quem serão seus gestores, desde os 
vereadores que são da sua rua, do seu bairro, da sua 
comunidade, e do gestor municipal do seu município, 
onde as coisas acontecem, onde se realizam no dia a 
dia, onde as questões todas mais diversificadas desem-
bocam para buscarem soluções. E a comunidade quer 
essas respostas, onde o prefeito e o vereador estão 
diuturnamente junto com a comunidade; quer mesmo 
nos fins de semana, fora de hora, não tem como sair... 
É isso, o cara tem que ser polivalente, está vivendo o 
dia a dia da sua comunidade. Por isso a importância 
de um pleito como esse.

Na última semana, o Tribunal Superior Eleitoral 
trouxe uma novidade que, juntamente com a aplica-
ção da Lei da Ficha Limpa, aprovada pelo Supremo 
Tribunal Federal, trará repercussões aos eleitores, aos 
cidadãos e à atividade política.

De acordo com a resolução aprovada pelo TSE, 
da última semana inclusive, os candidatos que não 
tiveram suas contas aprovadas nas eleições de 2010 
não poderão concorrer este ano. Estão impedidos de 
obter a certidão de quitação eleitoral e, consequente-
mente, o registro da candidatura.

Até então, bastava ao candidato apresentar sua 
prestação de contas para obter a certidão de quita-
ção eleitoral, sem a necessidade de sua aprovação. 
De acordo com o entendimento, aprovado pela Corte, 
não se pode considerar quite com a Justiça aquele 
candidato que teve suas contas reprovadas.

A decisão do Tribunal alcança automaticamente 
os candidatos da eleição de 2010, mas pode retroce-
der ainda mais – os casos serão estudados individu-
almente. Estimativas dão conta de que mais de 21 mil 
candidatos encontram-se nessa situação. O que exige 
atenção da Corte no sentido de não cometermos injus-
tiças, bem como de darmos celeridade no julgamento 
dos processos que tramitam na Justiça Eleitoral.

Aí, não há a menor dúvida, a Justiça Eleitoral 
vai ter de arregaçar as mangas – estão chegando as 
convenções, elas devem ser realizadas até junho ou 
julho, e as pessoas, para saber se podem ou se não 
podem... Tanto quanto possível, elas terão que arrega-
çar as mangas para poderem decidir, porventura dúvi-
das, que dependam ainda de um julgamento seletivo, 
venham a acontecer.

Ademais, há pouco menos de três semanas, o 
Supremo Tribunal Federal decidiu pela constituciona-
lidade da Lei da Ficha Limpa, tornando inelegíveis 
aqueles que tiveram uma condenação transitada em 
julgado ou proferida por órgão judicial colegiado.

Essas decisões, nobres Colegas, nada mais são 
do que a materialização, por parte do Judiciário, dos 
anseios da sociedade, do incessante clamor por trans-
parência e ética, pelo aprimoramento da atividade po-
lítica e, por que não dizer, dos políticos.

A coisa vai peneirando cada vez mais, vai-se 
apertando o cerco e a transparência vai se aproximan-
do todo dia, a cada eleição. E, pelo que vemos, nesta 
próxima eleição, nós teremos mais clarividência ainda.

São mecanismos poderosos e de vital importân-
cia, mas que devem ainda ser ampliados. E o Poder 
Legislativo não pode se imiscuir neste momento, sob 
pena de carregar eternamente a pecha de corporati-
vista e omisso. Por isso, o Poder Legislativo não pode 
imiscuir-se.

Devemos, por exemplo, ampliar a Lei da Ficha 
Limpa para o exercício de toda e qualquer função pú-
blica. Secretários Estaduais, Municipais, servidores, se-
jam concursados ou comissionados, qualquer cidadão 
que tenha a nobre missão de trabalhar com recursos 
públicos em prol da sociedade, devem apresentar ido-
neidade condizente com tamanha responsabilidade.

Alguns Estados já possuem normativos dessa 
ordem. Cito, em especial, o meu Estado de Santa 
Catarina. Aguardamos o mesmo do Governo Federal.

Outrossim, é necessário avaliar a atual legisla-
ção referente aos crimes de malversação de recursos 
públicos e de todos os seus correlatos. São atos que 
provocam consequências nefastas na sociedade – cada 
real desviado ou mal aplicado faz falta aos nossos hos-
pitais e escolas –, configurando-se em verdadeiros cri-
mes de lesa-pátria. Precisamos de leis que permitam 
tramitação mais célere no julgamento desses delitos, 
bem como sanções ainda mais duras, proporcionais 
aos malefícios causados à Nação.

Por isso, a extensão: para serem candidatos, não 
só os que já exerceram poderes eletivos ou que têm 
algumas coisas por serem decididas, mas, mesmo os 
que estão no Governo Federal, em todos os setores, 
para disputarem, concursados ou não, cargos comissio-
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nados, para disputarem eleições, naturalmente, devem 
também passar por esse crivo. Isso é salutar ao País. 
Mesmo para desempenhar funções comissionadas no 
Brasil, em todas as categorias. Acho que, se passar-
mos por isso, nós teremos, cada vez mais, melhores 
transparências.

E, igualmente, são precisos mecanismos para 
que o Poder Judiciário possa dirimir esses delitos, 
para que não haja um acúmulo e isso não venha a re-
tardar a que, porventura, possíveis candidatos saibam 
se podem ou não podem, ou, se têm alguma coisa, 
alguma demanda tramitando no Poder Judiciário, para 
que haja algum deferimento, alguma finalização, haja 
o julgamento, para que não pairem as dúvidas e possa 
haver decisões. Com isso, naturalmente, os proces-
sos que são acumulados no Poder Judiciário hoje no 
Brasil, pelo menos nessa parte da questão eleitoral, 
terão mais celeridade, o que virá a desafogar, inclusi-
ve, milhares de processos que estão em andamento.

Acho que é preciso um mutirão nessa linha, sem 
cercear o direito de defesa de ambas as partes, de quem 
quer que seja, mas precisamos encontrar mecanismos 
para podermos avançar nessa tese, nesses casos.

Cabe destacar, nobre Presidente e caros Colegas, 
que o Poder Judiciário tem dado sucessivas mostras 
de sua importância e elevado senso de responsabili-
dade e compromisso público, como é o caso da Ficha 
Limpa e a Resolução do TSE, já citados, são exemplos 
claros justamente por isso. É impreterível ampliar as 
instâncias fiscalizadoras, assim como garantir as san-
ções combatíveis aos eventuais desvios, preservando 
a ilibada reputação do Judiciário e da maioria absoluta 
de nossos magistrados.

Concomitantemente, não é possível adiarmos a 
discussão e a votação da Reforma Política que tramita 
nesta Casa, adequando as práticas políticas e eleito-
rais às necessidades de um novo Brasil que se rede-
senha à frente aos nossos olhos; o conjunto dessas 
transformações construirá o sólido e imprescindível 
alicerce sobre o qual se ergue uma Nação em contí-
nuo desenvolvimento, não apenas econômico, mas de 
cidadania e inclusão plena.

Eram essas, nobre Presidente e caros Colegas, 
as observações e as considerações que eu gostaria 
de fazer, na tarde de hoje, trazendo ao Plenário e aos 
Colegas, porque, sem dúvida nenhuma, a repercus-
são que está tendo e trará ainda ao Brasil em função 
das eleições municipais que acontecerão este ano, no 
que tange a eleição dos nossos prefeitos e vereado-
res em mais de 5.500 Municípios brasileiros, é de uma 
importância ímpar. E só assim nós vamos avançando 
cada vez mais nas transparências e na extensão disso 
também para outras funções do Poder Executivo Fe-

deral; para aqueles que queiram participar dos pleitos 
ou exercer funções públicas, que tenham também es-
ses passaportes que trago à transparência, que trago 
aqui sobre a ética, porque isso, sem dúvida alguma, é 
um avanço que o Brasil espera e que nós esperamos 
alcançar cada vez mais.

São as conclusões e as considerações que eu 
gostaria de trazer, na tarde de hoje, Sr. Presidente e 
prezados Colegas.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Muito obrigado, Senador Casildo Maldaner.
E agora, com a palavra, como orador inscrito, o 

Senador João Capiberibe, do Amapá.
Logo em seguida, falará o Senador Alvaro Dias. 
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, uma vez 
mais trago a este Plenário uma questão que nos preo-
cupa, que preocupa o povo do Amapá e, consequente-
mente, a sociedade brasileira. Até porque, quando um 
Estado vai mal, quando há má condução, má gestão 
de um ente público, quem paga são todos os brasilei-
ros, que o sustentam, apesar da carga tributária, e o 
prejuízo é de todos. Uma vez mais, refiro-me ao caso 
da Companhia de Eletricidade do Estado do Amapá.

Desde janeiro de 2011, quando tomou posse, o 
novo Governo do Amapá trava uma luta para colocar 
nos trilhos a Companhia de Eletricidade do Amapá 
(CEA), dilapidada por má gestão e malversação, en-
tre 2002 e 2010.

Nos anos 80/90, tal descalabro já havia ocorrido 
– na verdade, é recorrente. Por isso, antes de tudo é 
preciso reavivar a memória e lembrar que, quando as-
sumi o governo do Amapá, em 1995, a Companhia de 
Eletricidade, a CEA, era uma empresa desorganizada, 
inadimplente, desacreditada, sucateada e à beira da 
falência. A distribuição de energia, 24 horas, estava 
concentrada apenas nas áreas urbanas dos Municípios 
de Macapá, Santana, Mazagão, Porto Grande, Serra 
do Navio e Ferreira Gomes. Não atingia 50% dos Mu-
nicípios do Estado.

O caos era tão grande que, em Macapá, bairros 
como Zerão, Novo Horizonte e Brasil Novo não conta-
vam com rede de distribuição.

O entorno da capital e seus distritos, como Ariri, 
Campina Grande, Maruanum e Igarapé do Lago, dispu-
nham, quando muito, de um precário gerador que for-
necia entre três e seis horas de energia elétrica por dia.

Laranjal do Jari, terceira cidade mais importante 
do Estado, e Oiapoque, cidade que faz fronteira com 
a Guiana Francesa, com o departamento francês da 
Guiana, dispunham de doze horas de luz por dia, quan-
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do não escasseava o óleo diesel. Nas residências, não 
havia medidores de consumo, ou seja, a companhia 
não sabia o que vendia e a manutenção da rede era 
inexistente.

Em 1995, o governo do Estado iniciou um inten-
so programa de recuperação da CEA. Sete anos de-
pois, dobrou-se a rede de distribuição urbana e rural, 
estendendo-a de 1.465km – que havia sido construída 
ao longo de toda a história do Estado – para 2.998km. 
Tamanho era o déficit, que esta ampliação se configu-
rou na maior instalação da história do Amapá.

Na contramão desse esforço, o Governo Federal 
apertou o cerco, fechando todas as fontes de financia-
mento, na tentativa de estrangular e privatizar a CEA. 
Reagimos, retendo alguns créditos devidos à Eletronor-
te correspondentes a alguns meses dos anos de 1996, 
1997 e 1998. Esse dinheiro foi integralmente aplicado 
na capitalização da empresa, o que lhe permitiu recu-
perar seu equilíbrio financeiro. A partir de 1999, a CEA 
passou a honrar rigorosamente seus compromissos 
com a Eletronorte. A companhia tentou negociar a dívi-
da remanescente de 1993 a 2002, cujo valor principal, 
conforme relatório da Eletronorte de 30 de novembro 
de 2011, sem considerar juros e multa – até porque 
há dúvidas quanto à legalidade das multas entre entes 
públicos, aliás, não há dúvida, o Tribunal de Contas da 
União já definiu que não pode um ente público multar 
outro ente público –, atingiu R$60 milhões, de 1993 a 
2003 – valor principal corrigido –, sendo que, desse 
montante, R$29 milhões correspondem a 2002, quando 
eu já havia deixado o governo. Eu deixei o governo no 
dia 5 de abril de 2002 para me candidatar ao Senado.

Mas, por questão política, não foi possível concluir 
a negociação da dívida antes do fim do meu mandato, 
porque a Eletronorte, seguindo orientação do Governo 
Federal em favor da privatização da Companhia, impôs 
juros escorchantes e multas abusivas, emperrando a 
negociação.

Apesar de tudo isso, a CEA deu um salto históri-
co. Segundo declaração da então Ministra de Minas e 
Energia, Dilma Rousseff, nossa Presidenta, em reunião 
liderada pelo Presidente Lula em maio de 2003, no Acre, 
o Amapá era o Estado com o maior índice de pessoas 
atendidas com energia elétrica 24h na região Norte.

Apesar do crescimento da rede, com a mudança 
de gestão de governo, em abril de 2002, todo o esfor-
ço de recuperação financeira da CEA foi para o ralo.

Em 2006, a dívida, cujo principal, em 2002, era 
de R$60 milhões, aumentou para R$170 milhões, e a 
qualidade dos serviços caiu exponencialmente. Na ca-
pital e no interior, reviviam-se os apagões constantes, 
como acontecera no início dos anos 90.

Com a volta do caos, a Aneel, Agência Nacional 
de Energia Elétrica, iniciou o monitoramento da CEA, 
exigindo publicamente providências. Como elas não 
foram tomadas, a agência anunciou a caducidade da 
concessão em 2006. Pela primeira vez na história do 
País, uma empresa concessionária de energia elétrica 
teve a sua concessão cassada por incompetência e 
desmandos administrativos.

Em 2009, o valor principal da dívida da CEA com 
a Eletronorte ultrapassou a cifra de R$430 milhões. 
Nesse momento, o Governo Federal – por meio da 
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), das 
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras), do Mi-
nistério de Minas e Energia (MME) e das Centrais Elé-
tricas do Norte do Brasil S.A (Eletronorte) – reuniu-se 
com o Governo do Amapá para elaborar um plano de 
federalização da CEA.

Infelizmente, nada se concretizou. A CEA afun-
dou ainda mais, aumentando a sua já milionária dívida 
com a Eletronorte. Os números, diz o dito popular, não 
mentem jamais. Assim, o valor principal da dívida, quer 
dizer, sem os juros e as multas abusivas, que era de 
R$60 milhões no final de 2002, alcançou o valor as-
tronômico de R$607 milhões em novembro de 2011, 
conforme relatório da Eletronorte.

Hoje, o Governo do Amapá voltou a estabele-
cer um plano de metas para colocar a CEA no trilho 
certo. Mesmo estrangulada pela tarifa ao consumidor, 
congelada há oito anos, a CEA vem, a duras penas, 
retomando os pagamentos às geradoras de energia: 
Eletronorte, Soenergy e Agreeko Energia, e fez um pro-
grama de enxugamento dos custos fixos, cujo resultado 
é uma economia de quase R$3 milhões mensais, além 
de um forte crescimento na receita, que, de R$164 mi-
lhões, em 2010, saltou para R$196 milhões em 2011.

Apesar desse esforço claro do Governo do Esta-
do em sanar os enormes problemas acumulados pela 
companhia, o Ministério de Minas e Energia recuou da 
proposta de federalização e acenou com a caducidade 
da empresa ou um empréstimo de R$1,6 bilhão para 
pagar a dívida, que, no limite, seria paga pelo contri-
buinte brasileiro.

Uma atitude, no mínimo, estranha, pois o MME 
federalizou outras empresas estaduais de distribuição 
de energia elétrica, como a Manaus Energia (Amazo-
nas), a Boa Vista Energia (Roraima), a Ceron (Rondô-
nia), a Eletroacre (Acre), terra do nosso Presidente, a 
Ceal (Alagoas) e a Cepisa (Piauí).

Vale lembrar que o argumento oficial usado para a 
federalização destas empresas foi o de que a demanda 
de energia no Norte e no Nordeste tem sido superior à 
média nacional. Por isso, saneadas e recebendo novos 
investimentos, elas podem apresentar bons resultados 
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no longo prazo. Lembro ainda que a federalização no 
setor energético é regida pela Lei 9.619/98, em pleno 
vigor, a qual autoriza a Eletrobras a adquirir ações des-
tas empresas, custeadas pela RGR (Reserva Global de 
Reversão), encargo criado em 1957 para cobrir inde-
nizações a empresas estatais ou privadas em caso de 
reversões à União de concessões de energia elétrica. 

Acabo de ver que a Celpa, no Pará, está em cri-
se e está recorrendo a esse fundo. E já é privatizada.

Tais processos chegaram a consumir cerca de 
R$30 bilhões da referida reserva, que acaba de ser 
prorrogada por mais 25 anos, através da MP n° 517, 
de 30/12/2010.

Por que, então, não usar o mesmo argumento 
para federalizar a CEA?

É injusto que ao Amapá seja dado um tratamen-
to diferente daquele dado a outros Estados. É preciso 
manter o pacto federativo e o tratamento isonômico 
entre os entes.

É por isso que o Governo do Amapá e a bancada 
federal não aceitaram as alternativas propostas pelo 
MME e insistem na federalização. Entendemos que não 
seria justo penalizar o Governo do Estado e o povo do 
Amapá pelos desmandos de dirigentes irresponsáveis, 
contraindo um empréstimo com o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para 
pagar a dívida com a Eletronorte. O valor do emprésti-
mo é mais da metade do orçamento anual do Amapá, 
o que comprometeria a capacidade de endividamento 
e de investimento do Estado.

A resistência do Governo estadual e da bancada 
deu certo, e o Ministério de Minas e Energia recuou. 
Em reunião antes do Carnaval, o Ministério aceitou 
a reabertura da negociação para a federalização da 
CEA, que se arrasta desde 2009.

Ao que parece, finalmente o pacto federativo e o 
tratamento isonômico vão prevalecer no caso da Com-
panhia de Eletricidade do Amapá.

Sr. Presidente, aproveito para agradecer a gen-
tileza do Ministro Lobão de ter nos recebido e de ter 
acenado com essa nova possibilidade de negociação. 
O que queremos é apenas um tratamento justo. Pre-
cisamos resolver com urgência, até porque são oito 
anos de tarifa congelada. E, a cada dia que passa, 
ampliam-se os prejuízos da companhia.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Obrigado, Senador Capiberibe.
Agora, com a palavra o Senador Alvaro Dias. 
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente Senador Anibal Diniz, Srªs e Srs. Se-
nadores, primeiramente, mais uma vez, quero destacar 

que já protocolei perante a Comissão de Constituição 
e Justiça o relatório com parecer favorável à PEC nº 
5/2012, que teve origem na PEC 270, da Deputada 
Andreia Zito, do PSDB, do Rio de Janeiro.

Essa PEC, aprovada pela Câmara dos Deputa-
dos, pretende corrigir uma injustiça remanescente da 
Emenda Constitucional nº 41, que oferece tratamento 
diferenciado entre o aposentado saudável e aquele 
que se aposentou por invalidez, uma injustiça rema-
nescente de um esforço do Legislativo para oferecer 
justiça aos aposentados do serviço público. É uma 
afronta ao princípio da isonomia, incompreensível. Por 
isso espero que, tanto na Comissão de Constituição e 
Justiça como neste plenário, os Senadores de todos 
os partidos, da Oposição e do Governo, possam, com 
celeridade, aprová-la para reparar essa injustiça que 
já tem mais de sete anos. Esses aposentados, com 
justificada razão, pedem celeridade, e nós temos que 
dar respostas celeremente. 

Por isso, recebemos na semana e hoje encami-
nhamos à Comissão de Constituição e Justiça o nosso 
parecer favorável, estabelecendo paridade entre todos 
os aposentados do serviço público e estabelecendo 
para esses aposentados por invalidez a aposentado-
ria integral.

Sr. Presidente, hoje pretendo abordar outra ques-
tão em razão das indagações que são feitas pari passu.

Nos últimos dias, neste final de semana e hoje, 
jornalistas indagam sobre o pronunciamento do Se-
cretário-Geral da Fifa, Sr. Jérôme Valcke. 

Não fosse um desrespeito ao Brasil a expressão 
por ele utilizada, não fosse uma afronta à dignidade 
nacional quando ele se refere a chute, eu gostaria até 
de emprestar a ele a chuteira que eu já dependurei 
há algum tempo, porque, evidentemente, não fosse o 
desrespeito, nós teríamos que apoiá-lo relativamente 
ao que diz. A sua cobrança se justifica, não nos ter-
mos em que é colocada. Creio que, independentemen-
te de posicionamento de natureza político-partidária, 
nós devemos sempre preservar a grandeza nacional, 
a autonomia do nosso País, a nossa soberania e, so-
bretudo, a nossa dignidade, o que resta de dignidade 
a este País.

O Sr. Jérôme cobra que a preparação do nosso 
País para a Copa do Mundo segue num ritmo que a 
entidade não julga adequado. E nesta última sexta-
-feira ele cobrou os atrasos do cronograma das obras 
dos estádios, do sistema hoteleiro e de transportes. 

É evidente que tem razão. O que nós estamos 
constatando no Brasil é a incompetência, a desorgani-
zação, a anarquia, o desapreço à ética, a irresponsa-
bilidade pública. O que nós não sabemos exatamente 
é o que se assumiu de compromisso junto à Fifa para 
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que o nosso País sedeasse a Copa do Mundo de 2014. 
Que preço se prometeu pagaríamos para que essa 
Copa se realizasse aqui? Não houve transparência, só 
se fez o espetáculo do anúncio, mas o Brasil não foi 
informado devidamente, pontualmente, sobre as res-
ponsabilidades assumidas pelo então Presidente Lula.

O que se discute hoje no Brasil como se fosse 
o mais importante é a chamada Lei Geral da Copa. 
Mas, o que se debate quando se fala em Lei Geral da 
Copa? O que se discute, sobretudo na imprensa, é se 
não podemos tomar cachaça ou cerveja nos estádios 
de futebol durante a realização da Copa do Mundo. En-
quanto nós discutimos a cachaça e a cerveja, bilhões 
são desviados. Fica a impressão até de que o que se 
deseja é utilizar a Lei Geral da Copa para mudar o 
foco. Enquanto se discute e se oferece espaço a esse 
debate sobre a Lei Geral da Copa, nós estamos verifi-
cando que os estádios são superfaturados, os recursos 
são públicos, as grandes empresas, as empreiteiras 
de obras públicas são privilegiadas com taxas de ju-
ros subsidiadas pelo trabalhador brasileiro, através de 
recursos que têm origem no FAT e no BNDES, com 
transferências generosas do Tesouro Nacional para o 
BNDES. Dinheiro público na execução de obras priva-
das, com o povo brasileiro subsidiando. 

Vou ler apenas alguns dados para consolidar o 
entendimento de que estamos muito atrasados. O Se-
cretário-Geral da Fifa diz que não entende por que as 
coisas não estão se movendo, os estádios não estão 
dentro do cronograma e por que tantas coisas estão 
atrasadas. Na verdade, o Governo brasileiro não se dá 
ao respeito. Por isso, é ofendido; por isso, é agredido; 
por isso, é humilhado; por isso, há esse descaso da 
Fifa, uma entidade internacional, evidentemente de 
conceito, mas que não tem o direito de estar afron-
tando um governo de um país como o nosso. Mas o 
Governo brasileiro não se impõe. Recentemente, a 
Presidente Dilma, quando esteve na Suíça, se reuniu 
com o segundo escalão da Fifa. Obviamente, isso é 
emblemático.

Em vez de encaminhar o Ministro do Esporte 
para essa reunião, talvez porque naquele momento o 
Ministro estava sendo alvejado por denúncias, a Pre-
sidente, ela própria, se sujeitou a se reunir com esse 
senhor Secretário-Geral da Fifa. É evidente que esse 
fato coloca o Brasil no chão. É um País que se humi-
lha, que dá o direito a alguém que não tem, evidente-
mente, esse status todo, de nos agredir dessa forma. 

Os entraves à preparação da Copa são eminen-
temente gerenciais. Vale ressaltar que, segundo o Tri-
bunal de Contas, o custo estimado de todas as obras 
da Copa está na casa de R$25 bilhões, sendo apenas 
8,8% de capital privado, repito: 8% de capital privado. 

E diziam, quando anunciaram a Copa do Mundo no 
Brasil: esta é a Copa da iniciativa privada; não vamos 
colocar dinheiro público. Palavras ao vento. 

Para nós que estamos aqui fazendo oposição, 
cumprindo o nosso dever, não é mais novidade. O que 
este Governo fala não se escreve. O que as autorida-
des públicas constituídas atualmente no Executivo na-
cional, o que essas autoridades falam não se escreve. 

O último atraso divulgado diz respeito a adequa-
ção e reformas em sete portos do País orçadas em 
aproximadamente R$900 milhões. Faltando pouco mais 
de dois anos para o mundial, seis dessas obras ainda 
nem começaram. E quando nós falamos em portos, 
é bom destacar aqui, recentemente, quando se fez o 
ranking dos portos em vinte países, os do Brasil fica-
ram exatamente em vigésimo lugar, ou seja, os portos 
estão desestruturados, estão sucateados e o Governo 
brasileiro está atrasado em relação àquilo que prome-
teu à Fifa no que diz respeito à recuperação. 

Os bancos, Caixa Econômica Federal e BNDES 
lideram o ranking dos recursos públicos. O jornal O
Globo, em matéria divulgada recentemente, diz que 
o gasto com os doze estádios, previsto em R$4,1 bi-
lhões, 57,6% acima do que foi previsto inicialmente 
– Mineirão; Fonte Nova; Maracanã; Cidade da Copa, 
em Pernambuco; e Arena, da Amazônia, são os res-
ponsáveis pela inflação na estimativa de investimento. 
Na conta ainda não estão incluídos os recursos para 
a realização do estádio do Corinthians, em São Paulo, 
cuja maior fonte de recurso será o BNDES. Esse está-
dio está orçado em mais de R$800 milhões, embora 
já se tenha falado também que superaria R$1 bilhão. 

O custo da construção do estádio Mané Garrin-
cha aqui, em Brasília, por exemplo, que está sendo 
construído, em fevereiro passado, após nada menos 
do que onze aditamentos de contrato e o planejamento 
e a execução de duas novas licitações, a conta chega 
R$907 milhões, um acréscimo de R$236 milhões, e 
nós verificamos que, para a saúde, não há recursos; 
para aposentados, não há recursos; para estradas, não 
há recursos, estão esburacadas; não há recursos para 
obras de infraestrutura; para segurança pública, não 
há recursos; para os policiais, não há recursos para 
salários, mas nós estamos aqui falando de um estádio, 
o estádio de Brasília: R$236 milhões de acréscimo, e 
não sabemos o preço final dessa obra, mas já temos 
um acréscimo de R$236 milhões, mais de R$907 mi-
lhões para um estádio de futebol em Brasília. Quando 
é que vamos lotar esse estádio de futebol, depois da 
Copa do Mundo?

Em relatório do dia 9 de fevereiro, o Tribunal de 
Contas apontou alguns procedimentos adotados pelo 
consórcio executor dos trabalhos e pela Novacap, 
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que subsidia a obra, que podem explicar em parte a 
escalada de custos. São eles, nas exatas palavras do 
órgão fiscalizador:

– Escolha de materiais sem o devido estudo de 
reaproveitamento, como, por exemplo, a especificação 
de edital das fôrmas para concreto. O mercado dispo-
nibiliza modelos que podem ser reaproveitados vinte 
vezes, mas, nessa obra, a Novacap especificou uma 
fôrma que só pode ser reutilizada três vezes;

– Duplicidade de custos – isso tudo porque é di-
nheiro do povo brasileiro, é por isso que se age dessa 
forma – de equipamentos que estão sendo alugados 
mensalmente, mas que também foram previstos em 
gastos com outros serviços, tais como “fornecimento e 
aplicação de concretos”, “montagem de grua”, “camada 
impermeabilizadora” e “armadura de aço”;

– Lentidão no atendimento à determinação de 
detalhamento dos custos relacionados à mobilização 
e desmobilização, utilização de percentual indevido 
de encargos trabalhistas, montante de vale transporte 
superdimensionado, pagamento indevido de insumos 
não aplicados na obra e sobrepreço em alguns itens.

Sobra dinheiro, evidentemente. Então, é essa 
festa, é uma festança. Isso é uma farra com o dinheiro 
do povo brasileiro.

– Notas de serviços evidenciando subcontrata-
ções que não foram submetidas à análise e à aprova-
ção formal da Novacap, o que pode resultar na exe-
cução de serviços sem o devido rigor técnico e com 
baixa qualidade;

– Falhas no controle da quitação dos encargos 
trabalhistas da mão de obra subcontratada.

Enquanto isso, a parceria promíscua se mantém. 
O Sr. Ricardo Teixeira, em que pese denúncias nacio-
nais e internacionais, não abre mão de comandar o 
futebol brasileiro. Ele se sustenta no apoio que recebe 
graças ao poder econômico e político que tem a CBF, 
sobretudo em razão da Seleção Nacional de Futebol, 
que é um patrimônio cultural do povo brasileiro. O Sr. 
Ricardo Teixeira se mantém. As denúncias de corrup-
ção aqui, as denúncias de corrupção na Europa, as 
irregularidades constatadas, inquérito da Polícia Fe-
deral, ações judiciais na Justiça Federal, mas ele per-
manece intocável, porque há autoridades públicas do 
Executivo, do Legislativo e do Judiciário que lhe ofe-
recem sustentação e, sobretudo, há um conluio com 
cartolas de clubes e federações que garantem a sua 
permanência à frente da CBF. O Governo brasileiro 
não deveria aceitar essa parceria.

O Sr. Jorge Viana (Bloco/PT – AC) – Senador 
Alvaro, um aparte, por gentileza?

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Vou 
concedê-lo, com prazer, ao Senador, antes dizendo que 

o Governo brasileiro não deveria aceitar essa parceria 
promíscua, até porque a imagem de qualquer governo 
se torna temerária quando aceita parceria desta na-
tureza, sobretudo, porque, como disse antes, apenas 
8,8% dos recursos – e é o Tribunal de Contas da União 
que faz o balanço – da Copa do Mundo são recursos 
privados, o restante é de natureza pública e, portanto, 
cabe ao governo sim conduzir esse processo. O gover-
no obteve do Congresso Nacional tudo o que desejou: 
flexibilização da legislação de licitações, flexibilização 
da lei de responsabilidade fiscal, até mesmo através 
de medidas provisórias afrontosas a Constituição, o 
Congresso Nacional ofereceu ao governo tudo aquilo 
que o governo pediu a pretexto de agilizar os proce-
dimentos para a realização de uma Copa do Mundo 
que pudesse oferecer internacionalmente uma boa 
imagem e um conceito de competência do nosso país. 

Eu vou conceder com prazer a V. Exª o aparte 
que me solicita, com a maior satisfação.

O Sr. Jorge Viana (Bloco/PT – AC) – Muito obri-
gado. Eu queria cumprimentar V. Exª, que tem uma 
das atuações mais contundentes, é um dos Senadores 
que mais trabalha nesse Senado – com todo respeito 
aos demais colegas –, e tem uma missão que não é 
nada fácil de fazer uma oposição como V. Exª tem fei-
to, com a competência que a vida pública lhe deu de 
respaldo. Mas o meu aparte é em função do discurso 
de V. Exª sobre a crise, que é real, que nós estamos 
vivendo às vésperas da realização da Copa do Mun-
do. É fato concreto, o Brasil tem agora o privilégio, isso 
foi uma conquista do Brasil, eu tenho colocado, falado 
do quanto foi importante para o Presidente Lula, to-
dos que se envolveram diretamente nessa busca de 
trazer para o Brasil dois grandes eventos: as Olimpía-
das e a Copa do Mundo. Isso é resultado desse Brasil 
que estamos construindo. Começou com mudanças 
ainda no governo e do partido que Exª sabe, eu falo 
isso diariamente, no Presidente Fernando Henrique, 
e o Presidente Lula aprofundou tudo isso. Agora con-
seguimos algo fantástico, depois de 60 anos trazer a 
Copa do Mundo para cá. Mas eu confesso que eu fico 
estarrecido diariamente quando abro os jornais e vejo 
que veio recentemente agora um funcionário da FIFA 
e fala algo sobre as autoridades brasileiras e sobre o 
Brasil, que a gente não pode repetir na tribuna do Se-
nado. É de dar chute no traseiro por conta de atraso, e 
há obviamente uma situação inusitada. Tem o Ministro 
Aldo, com a capacidade, a competência, a seriedade 
que o acompanha, tentado fazer que a autoridade bra-
sileira prevaleça. Vem um funcionário da FIFA e fala o 
que fala. E a CBF é como se tivesse num canto. Então, 
essa situação é muito grave. Eu acho que o Brasil não 
vai ter sucesso se não resolver previamente essa situa-
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ção. A CBF sempre foi, independente de cor partidária, 
um problema no Brasil. Todo mundo quer descobrir por 
que e como as coisas funcionam ali. Eu falei aqui do 
Senado: é uma caixa-preta. Falei aqui da tribuna, no 
ano passado, que está na hora de nós tirarmos esse 
pano que encobre isso. E o brasileiro é apaixonado por 
futebol. Agora, além da paixão, que já seria suficiente 
para desvendarmos os mistérios da CBF, nós temos 
também a situação de sermos a sede do evento de 
maior audiência do Planeta, que é a Copa do Mundo. 
E nós precisamos ter autoridade na preparação, du-
rante e depois desta Copa do Mundo. V. Exª tem ra-
zão: está mais do que na hora! E aqui estão oposição 
e situação falando a mesma linguagem. Está mais do 
que na hora de o brasileiro ter uma satisfação. E pen-
so que o Governo tem um papel importante, porque, 
como bem colocou V. Exª, os governos estaduais e o 
Governo Federal é que estão trabalhando fortemente 
para que esta Copa seja uma referência para o mundo. 
O Brasil, que é uma referência no futebol, tem de ser 
uma referência de organização nesta Copa. E, com a 
CBF vivendo a crise que vive, com o futebol brasilei-
ro, ou os cartolas do futebol envoltos numa crise, não 
acredito que esta Copa vá ter a transparência neces-
sária, a organização e a eficiência necessárias, muito 
menos o sucesso que nós esperamos. Então, parabéns 
a V. Exª por passar mais uma vez aqui preocupações 
muito pertinentes. Muito obrigado.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Se-
nador Jorge Viana, primeiramente o agradecimento 
pelas palavras generosas. V. Exª sempre competente 
e elegante. Foi um governador bem-sucedido e hoje 
um Senador que cumpre aqui o seu papel. Estamos 
em partidos diferentes, em lados opostos, mas eu 
tenho de reconhecer mérito na atuação de V. Exª, re-
centemente, inclusive, numa matéria complexa, como 
a do Código Florestal, e V. Exª teve um desempenho 
elogiado por todos nós.

E, sobretudo, reconhecer que há mazelas que de-
vem ser combatidas. E esse é o papel da oposição, mas 
não só da oposição. Aqueles que dão sustentação ao 
Governo possuem autoridade também para combater 
determinadas mazelas. E nós estamos diante de um 
impasse que pode ter um significado de desmoraliza-
ção total para o nosso País se não houver correção de 
rumos. Se nós continuarmos nesse ritmo de lentidão 
de procedimentos e, sobretudo, sem nenhum respeito 
á ética, sem nenhum apreço ao dinheiro público, nós 
vamos chegar à realização da Copa do Mundo, ofere-
cendo uma péssima imagem ao mundo e legando ao 
povo brasileiro uma herança maldita.

Sem dúvida, é essa a principal preocupação que 
nos traz à tribuna no dia de hoje.

O chute que vem de lá merece o nosso repúdio, 
porque não é dessa forma que se trata um país; não 
é dessa forma que se trata um governo. Mas, quanto 
aos argumentos usados em relação a atrasos, a de-
sempenho, a gerenciamento, a aplicação de recursos, 
a competência administrativa, nós não temos o que 
refutar. Ao contrário, temos de assinar embaixo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Obrigado, Senador Alvaro Dias.
E, agora, com a palavra o Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a todos os que 
nos acompanham na Rádio e na TV Senado, antes 
de mais nada, queria, mais uma vez, dizer da honra 
que tive de participar, hoje de manhã, de uma sessão 
especial nesta Casa lembrando os 100 anos da morte 
do Barão do Rio Branco, um dos brasileiros mais im-
portantes do século XX e também, hoje, uma espécie 
de pai da diplomacia brasileira, que tem uma relação, 
com a história do Acre, muito próxima.

O meu gabinete, a gráfica, os funcionários do Se-
nado, todos se empenharam bastante para que tivés-
semos o sucesso que tivemos nessa empreitada hoje.

Venho também, aqui da tribuna, relatar que acabo 
de chegar do Acre, onde, junto com o Senador Aníbal 
Diniz e o Governador Tião Viana, visitamos cinco Mu-
nicípios que foram diretamente atingidos pela última 
alagação, uma cheia no rio Acre, que transbordou e 
que só agora está voltando para o nível abaixo da cota 
de alerta. Com 13 metros, o rio Acre entra na cota de 
alerta, e 14 metros é a cota de transbordamento.

Devo dizer que a alagação, a maior da história 
do Acre, passou, em 3,5 metros, a cota de transborda-
mento do rio. É algo inimaginável para quem conhece a 
Amazônia, e mesmo nós, que lidamos muito bem com 
as cheias dos rios, com as águas, ficamos surpresos 
ao ver uma cheia, uma alagação que afetou mais de 
140 mil acreanos e acreanas.

É um momento agora de muita dificuldade. O Pre-
feito Raimundo Angelim, de Rio Branco, onde a cheia 
foi mais intensa, e a alagação atingiu o maior número 
de pessoas, está num trabalho dedicado, coordenado 
por equipes do governo e da prefeitura, e coordena o 
trabalho com absoluto apoio do Governador Tião Viana.

A Prefeita Leila, de Brasileia, onde estivemos na 
sexta-feira, passa por momentos de extrema dificulda-
de. Praticamente um terço da cidade de Brasiléia foi 
destruída, e a vida das pessoas foi afetada duramente. 
Pessoas que, com muito sacrifício, haviam adquirido 
alguns bens materiais, tinham equipado suas casas, 
perderam tudo da noite para o dia. Literalmente, da 
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noite para o dia, porque a cheia intensa aconteceu de 
meia-noite até as quatro da manhã.

O Município está contando com o apoio do Gover-
no do Estado, com o apoio do Governo Federal, mas 
o processo de reconstrução será demorado. Eu, como 
Senador – tenho parte da minha família com origem 
em Brasileia –, estou empenhado junto com o Senador 
Aníbal, certamente com o Senador Sérgio Petecão e 
com os oito Deputados Federais e Deputadas nessa 
empreitada de fazermos o que estiver ao nosso alcan-
ce para que o Governo do Estado, as prefeituras e o 
Governo Federal possam bem executar o trabalho de 
reconstrução desses Municípios.

Fomos a Xapuri com o Prefeito Bira, onde está 
havendo desbarrancamento, onde algumas dezenas 
de famílias têm de ir para o aluguel social, e estão com 
suas casas interditadas.

No sábado, estivemos em Santa Rosa do Purus, 
uma cidade pela qual tenho o maior carinho. Quando 
Governador, trabalhamos em sua organização, na busca 
de consolidar nesse Município as bases do desenvol-
vimento; um Município que não tinha sequer o segun-
do grau: mal se completava o primeiro grau quando 
assumi o Governo. Levamos o curso superior para lá. 
As pessoas fizeram faculdade em Santa Rosa. É um 
dos menores Municípios do Brasil e, para que se tenha 
uma ideia, nesse Município há uma jovem de 12 anos, 
a Bruna, que simplesmente ganhou as Olimpíadas de 
Matemática no Brasil.

Alguns podem se perguntar como acontece isso. 
É obvio que não é obra do acaso. Essa menina está 
morando em Santa Rosa, que é um dos mais pobres 
e menores Municípios do Acre. Pobre no sentido das 
condições materiais, do isolamento, mas é um Município 
que tem uma população indígena rica em sua cultura, 
em sua história, tem um povo trabalhador, e ela ga-
nhou: foi eleita a nº 1 nas Olimpíadas de Matemática.

Isso por si só me enche de orgulho e certamente 
ao ex-Governador Binho, que foi secretário de Educa-
ção quando eu era Governador e é um dos responsá-
veis por essa mudança radical que tivemos no Acre a 
partir da educação.

Depois, conversamos com a população sobre 
os problemas da cheia, da alagação em Santa Rosa; 
o Governador Tião Viana, empenhado no processo 
de reconstrução, de lá passamos por Manoel Urbano, 
Município que foi menos danificado, mas também é da 
margem do rio Purus, e, de lá, seguimos para Sena 
Madureira, onde estivemos com o Prefeito Nilson Areal. 
O Município de Sena Madureira é o terceiro maior Mu-
nicípio do Estado e, certamente, o segundo, do ponto 
de vista da população atingida pelas águas dos rios 
Iaco e Purus, com transbordamento.

Mas foi uma missão difícil. Saíamos de Rio Bran-
co, às 7 horas da manhã, e voltávamos à noite, com 
a missão de passar ânimo, de reunir as pessoas, de 
fazer um trabalho no sentido de organizar a recons-
trução desses Municípios.

A situação de Rio Branco agora entra numa fase 
muito delicada. Mais do que nunca é necessária a pre-
sença do Governo Federal. E hoje está lá Humberto 
Viana, que é quem preside a Defesa Civil Nacional, que 
nos tem ajudado aqui e hoje foi para lá; o Secretário-
-Executivo do Ministério da Integração e Desenvolvi-
mento, Alexandre, tem dado uma ajuda extraordinária, 
sem levar em conta sábado, domingo ou feriado; o Mi-
nistro Fernando Bezerra, que coordena todo o trabalho, 
esteve presente no Acre.

Dessa maneira, estamos tentando superar, tal-
vez, o maior desastre natural que temos na Amazônia 
ocidental; mais do que no Acre, na Amazônia ociden-
tal. E, no caso nosso do Acre, graças a Deus, só não 
tivemos muitas perdas de vidas humanas em razão 
do nível de organização do Governo, um envolvimento 
pessoal do Governador e das prefeituras. 

Mas o Governador Tião Viana, depois de 15 dias, 
lutando, socorrendo a população, chegou a Brasília. 
Teve audiência hoje em vários ministérios e, daqui a 
pouco, vai ter uma audiência com a Ministra Ideli Sal-
vatti. Pretendo acompanhá-lo, nessa audiência, cer-
tamente ao lado do Senador Aníbal, e com o Ministro 
Padilha, às 18h, onde também pretendo acompanhar 
o Governador do Acre.

É muito importante. E estou certo de que a Pre-
sidente Dilma, que hoje se encontra na Alemanha, 
assumindo um papel de protagonista do desenvolvi-
mento que o mundo experimenta e protagonista do 
papel também de superação da crise econômica que 
a Europa e Estados Unidos enfrentam, está lá fazen-
do valer o papel de liderança do Brasil. Mas estou 
seguro, e tenho esta expectativa, de que, tão logo ela 
possa, também irá fazer uma visita ao Acre, para dar 
um abraço no povo acreano e ver de perto os danos 
que vivemos em decorrência dessa grande alagação, 
a maior da história do Acre e que afetou o maior nú-
mero de casas, de imóveis e de pessoas também na 
história desse Estado.

Então, caro Senador Presidente desta sessão, 
eu queria deixar, para concluir, um apelo aos Senado-
res e Deputados, que levemos em conta as propostas 
apresentadas pela Comissão Temporária do Senado 
ainda ano passado, que tive a honra de presidir, Comis-
são de Defesa Civil, que teve como Relator o Senador 
Casildo Maldaner e como vice-presidente o Senador 
Inácio Arruda. Estamos propondo mudanças objetivas 
no Orçamento, nas prerrogativas e nos mecanismos 
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necessários para que possamos ter uma Defesa Civil 
melhor estruturada no Brasil e poder socorrer aqueles 
que precisam de uma ação emergencial.

Vale ressaltar que lá no Acre temos o envolvi-
mento das instituições estatais bancárias: o Banco da 
Amazônia, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. 
Vale ressaltar também que está tendo o esforço de 
vários Ministérios na hora da liberação do FGTS, com 
a própria Caixa Econômica, o Presidente Jorge Here-
da, que falou comigo várias vezes; hoje falei também 
com o Ministro Florence para que possamos ter um 
tratamento diferenciado de crédito para os produtores 
que foram atingidos.

É muito importante que criemos mecanismos di-
ferenciados. As propostas estão prontas. As mudanças 
estão transformadas em projetos e se encontram hoje 
na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Não 
podemos ter um Orçamento que seja contingenciado 
para a Defesa Civil. Onde está a urgência se o Orça-
mento ficar contingenciado para a defesa Civil? Não 
podemos ter emendas contingenciadas, emendas que 
vão para a Defesa Civil. 

Essas propostas são objetivas, são importantes, 
porque só quem passa o que o Acre está passando, 
só quem vive o que a população do Acre está vivendo 
pode falar com autoridade sobre o que significa a pouca 
condição que a Defesa Civil Nacional tem.

Quero encerrar minhas palavras cumprimentan-
do todos do Acre, as equipes das prefeituras, tanto do 
Acre como dos demais Municípios, as Defesas Civis, 
os funcionários, os secretários, a equipe do Governa-
dor Tião Viana, que se empenhou, que se dedicou, e, 
especialmente, com todo o respeito, a Polícia Civil, 
especialmente a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros 
do Acre; também o Ministério da Defesa, que através 
do Exército, General Villas Bôas, Comandante Militar 
da Amazônia, não mediu esforços. Estava lá o Ge-
neral Poty. Se não fosse a Força Nacional, o Exército 
Brasileiro, a Defesa Civil Nacional, o Acre certamente 
não teria conseguido êxito na superação desse maior 
desastre natural da história do Acre.

Então, Sr. Presidente, ficam, aqui, os agrade-
cimentos e, da tribuna do Senado, deixo bem claro 
que a parte mais dura e difícil está por vir, está pela 
frente, que é a reconstrução dessas áreas afetadas. 
Reconstruir a vida de famílias que perderam tudo não 
é fácil. Reconstruir a vida e a atividade produtiva dos 
produtores rurais ribeirinhos, muito mais difícil ainda.

Com a ajuda das prefeituras, do Governo Federal 
e do Governo do Estado, certamente, ainda no final 
deste ano, nós poderemos vir à tribuna do Senado 
para trazer as boas novas da reconstrução dos lugares 

que foram destruídos pelas águas dos rios da bacia, 
especialmente dos rios Purus e Acre.

São essas as minhas palavras, Sr. Presidente, de 
agradecimento e, ao mesmo tempo, de expectativa de 
que as prefeituras e o Governo do Acre possam con-
tar com os recursos necessários para fazer frente ao 
grande desafio de reconstrução das áreas atingidas 
pela grande cheia deste ano de 2012.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Obrigado, Senador Jorge Viana.
Eu peço a V. Exª que assuma a Presidência, para 

que eu possa usar a palavra.
O Sr. Anibal Diniz deixa a cadeira da Pre-

sidência, que é ocupada pelo Sr. Jorge Viana.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 

– Com a palavra o Senador do PT do Acre, Anibal Diniz. 
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Senador Jorge Viana, tivemos a alegria de 
realizar, na sessão solene de hoje, uma homenagem 
ao centenário de morte do Barão do Rio Branco. 

Estamos, agora, nesta sessão não deliberativa da 
tarde de hoje, tratando de assuntos que dizem respeito 
ao Acre, principalmente da agenda que cumprimos no 
último final de semana, no Estado, em Brasileia, em 
Xapuri, depois, em Santa Rosa, em Sena Madureira, 
passando por Manoel Urbano, em todos os Municípios 
atingidos pelas enchentes. 

Tem havido um tratamento muito especial, muito 
atencioso por parte do Governador Tião Viana e por 
cada um dos prefeitos envolvidos nesses Municípios: a 
Prefeita Leila Galvão, em Brasileia; o Prefeito Ubiracy, 
em Xapuri; o Prefeito Nilson Areal, em Sena; o Prefei-
to Chico Mendes, em Manoel Urbano; e o Prefeito Zé 
Brasil, em Santa Rosa do Purus. 

Há uma mobilização de toda a sociedade, e, até 
aqui, a situação só não foi mais complicada, só não 
houve maiores transtornos para a população porque 
houve uma ação muito, muito eficiente da comissão 
de Defesa Civil, com o apoio da Defesa Civil nacional, 
com o apoio do Exército, com o apoio de vários minis-
térios, mobilizados a partir da recomendação expres-
sa da nossa Presidenta Dilma, de tal maneira que a 
situação está sob controle, em que pese tenhamos 
situação de estado de calamidade, declaradas para o 
Município de Brasileia e também para todos os bairros 
atingidos em Rio Branco, a nossa capital.

Vale a pena ressaltar que o Governador Tião 
Viana encontra-se em Brasília. Hoje, vai ter audiência 
com a Ministra Ideli Salvatti e, logo em seguida, com o 
Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, justamente para 
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tratar da sequência dos esforços que devem ser em-
preendidos para garantir atenção eficiente no sentido 
de que todas as pessoas atingidas pela enchente pos-
sam continuar recebendo atenção especial do Estado 
com o apoio do Governo Federal no próximo período.

Mas, Sr. Presidente, telespectadores da TV, ou-
vintes da Rádio Senado, venho à tribuna nesta tarde 
para fazer referência especial à 49ª Campanha da 
Fraternidade da Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil, que, este ano, traz justamente o tema “Frater-
nidade e Saúde Pública”, com o lema “Que a Saúde 
se Difunda sobre a Terra”. 

Vale a pena ressaltar que desde que foi criada a 
Campanha da Fraternidade, a Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil procura, a cada ano, trazer um 
tema de grande relevância para ser refletido em todas 
as comunidades de base, em todas as igrejas e propõe 
uma reflexão para toda a sociedade. E, neste ano de 
2012, a Campanha da Fraternidade da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil traz como tema “Fra-
ternidade e Saúde Pública”, e tem como lema “Que a 
Saúde se Difunda sobre a Terra”.

A Campanha foi aberta na Quarta-Feira de Cin-
zas, no último dia 22 de fevereiro, com uma reflexão 
proposta para nos orientar por todo este ano. 

Na presença do Ministro da Saúde, Alexandre 
Padilha, o Secretário Geral da CNBB, Dom Leonardo 
Steiner, disse que houve significativos avanços nas úl-
timas décadas da saúde pública no País. Citou, entre 
os exemplos, o aumento da expectativa de vida da po-
pulação, a importante redução da mortalidade infantil, 
a erradicação de algumas doenças infecto-parasitárias 
e a eficácia da vacinação e do tratamento da Aids, pro-
grama inclusive elogiado internacionalmente.

São avanços inquestionáveis, Senador Vital do 
Rêgo, que acaba de chegar, que é um militante da 
saúde e certamente está acompanhando de perto esta 
Campanha da Fraternidade. No entanto, concordamos 
que temos ainda problemas que não estão completa-
mente sanados pelo Governo Federal em relação à 
saúde. Muitos desses problemas estão refletidos nas 
longas filas para o atendimento à saúde, na demorada 
espera para a realização de exames, na falta de vagas 
nos hospitais públicos e na falta de medicamentos.

Dom Leonardo Steiner também mencionou a situ-
ação vulnerável em que se encontra a saúde indígena, 
a saúde dos quilombolas e a da população que vive 
nas regiões mais afastadas neste nosso País.

Srªs Senadoras, Srs. Senadores, temos respon-
sabilidades e desafios enormes para consolidar o Sis-
tema Único de Saúde como um sistema eficaz no Bra-
sil, lembrando sempre que o nosso sistema de saúde 
pública é o único de um país com população superior 

a 100 milhões de habitantes, que é completamente 
público e destinado a todos, o que é uma ousadia, que 
nem países do Primeiro Mundo encaram. O Brasil tem 
se lançado a esse desafio de consolidar um sistema 
único de saúde.

Temos o desafio de enfrentar uma responsabilida-
de que, diante da imensa dimensão do Brasil, nenhum 
outro país com mais de 100 milhões de habitantes 
assumiu: o de colocar na Constituição a saúde como 
dever do Estado. E o SUS tem o desafio e a responsa-
bilidade de levar a saúde de forma integral e universal 
para toda a população. Não é uma tarefa banal.

Nossa meta, acredito, nessa Campanha da Frater-
nidade e também neste ano, é que possamos discutir 
os problemas reais de nossa saúde pública em cada 
uma das nossas comunidades e, a partir daí, enfrentar 
nossos problemas.

Este á precisamente o objetivo da campanha: re-
fletir sobre a realidade da saúde no Brasil, tendo em 
vista uma vida saudável, incentivando o espírito fraterno 
e comunitário das pessoas na atenção aos enfermos 
e na mobilização por melhorias expressivas no siste-
ma público de atendimento. Para isso, consideramos 
despertar nas comunidades a discussão sobre a rea-
lidade da saúde pública, visando à defesa do SUS e 
à reivindicação do seu justo financiamento.

A campanha da Fraternidade deste ano destaca 
ainda uma vertente extremamente oportuna e digna de 
repercussão e de reflexão, a de que saúde e doença 
são dois lados da mesma realidade. As enfermidades, 
o sofrimento e a morte apresentam-se como realidades 
duras de ser enfrentadas e contrariam os anseios de 
vida e bem-estar do ser humano. No entanto, ressalta 
a campanha, nas línguas antigas é comum a utilização 
de um mesmo termo para expressar os significados 
de saúde e de salvação. No grego, soter é aquele que 
cura e, ao mesmo tempo, é salvador. Em latim, ocorre 
o mesmo com o termo salus.

O entendimento é que não é só o corpo que 
adoece nem só a medicina que cura. A estreita liga-
ção entre saúde e salvação, a cura e a convergência 
desses significados em um mesmo termo apontam, 
portanto, para uma concepção mais abrangente do 
que seja a doença.

Esse é um debate contemporâneo. A definição de 
saúde como um estado de completo bem-estar físico, 
mental e social e não apenas a ausência de doença 
foi reconhecida pela Organização Mundial da Saúde 
apenas em 2003. E essa nova concepção vem se fir-
mando como uma direção a ser seguida.

A experiência da doença mostra que o ser huma-
no é uma profunda unidade pneumossomática e que 
não é possível separar o corpo da alma. A doença é, 

MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL456



04900 Terça-feira 6 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012

portanto, também um apelo à fraternidade e à igualda-
de, pois não discrimina ninguém, atinge a todos: ricos, 
pobres, crianças, jovens, idosos.

A Campanha da Fraternidade de 2012 mostra 
bem que, com a doença, escancara-se diante de todos 
a nossa profunda igualdade. Diante dessa realidade, 
os temas da saúde e da doença exigem uma atenção 
ampla e diferenciada. É preciso reformular para ofe-
recer à população atendimento com mais qualidade e 
mais humanizado.

Nesse contexto, quero relembrar parte do con-
teúdo do pronunciamento que fiz no final do ano pas-
sado, no qual destaquei importante resultado obtido 
pelo Governo do Estado do Acre e pela Secretaria de 
Estado de Saúde no resultado da pesquisa nacional 
“Painel de Satisfação com o SUS”, de responsabilida-
de do Governo Federal.

Essa pesquisa revelou, no final do ano passado, 
que o Governo do Acre obteve a melhor avaliação em 
ações públicas de saúde em relação a todos os outros 
Estados brasileiros. Era uma pesquisa feita pelo próprio 
Ministério da Saúde para avaliar o grau de satisfação 
do usuário do sistema público em relação aos serviços 
de saúde oferecidos pelos Estados. 

Na ocasião, eu disse e reitero aqui que sabemos 
das dificuldades que o Governador Tião Viana tem para 
administrar o Estado do Acre, um Estado na Amazônia 
brasileira, com todas as dificuldades possíveis de iso-
lamento, de deslocamento – é difícil atingir Municípios 
isolados –, com todas as intempéries que se podem 
imaginar. E, ainda assim, S. Exª mantém firme o pro-
pósito de fazer investimentos decisivos no serviço de 
saúde e na atenção básica com qualidade.

Só para se ter uma ideia, Senador Vital, o Go-
vernador Tião Viana se lançou ao desafio de promo-
ver cirurgias de catarata em todos os idosos do Acre e 
está cumprindo esse objetivo. Já realizou essa cirurgia 
em um número significativo de idosos e pretende fazer 
esse atendimento universal em nosso Estado, e tudo 
indica que vai conseguir.

Ouço, com atenção, o Senador Vital do Rêgo.
O Sr. Vital do Rêgo (Bloco/PMDB – PB) – Inicial-

mente, queria congratular-me, Senador Anibal, com o 
povo do Acre pelo seu governante, pelo seu Governa-
dor, principalmente pelos números que recentemente o 
Ministério da Saúde coloca e V. Exª tão bem acentua, 
como representante do Acre, de ações que possibili-
tam ao usuário do maior sistema de saúde pública do 
mundo – como V. Exª bem colocou – ter, no Acre, região 
extrema do Brasil, uma saúde pública minimamente 
atendida. Claro que o próprio Senador Tião Viana e o 
próprio Senador Jorge, que nos preside, sabem que 
estamos muito longe de alcançar o ideal. Os números 

que o Acre apresenta, até por sua conformação ge-
ográfica, por suas dificuldades geográficas, mostram 
o compromisso do Governo do Acre. E V. Exª – como 
fiz e como outros Senadores assim o fizeram também 
– colocou a questão da Campanha da Fraternidade 
junto a um tema que traz a atenção, que converge a 
atenção de todos: a questão do subfinanciamento da 
saúde pública. Estive com V. Exª neste ano ou no últi-
mo e tive a oportunidade de dividir com V. Exª e com 
outros Senadores e Deputados a Comissão Mista de 
Orçamentos. O ano orçamentário foi o ano da saúde; 
foi o ano em que nós propusemos ao Orçamento um 
acréscimo de quase R$7 bilhões, com emendas de 
iniciativa popular, com ações nas nossas bancadas 
que refletiam a preocupação com a saúde. Houve uma 
condensação, uma conjugação de esforços para, na 
Comissão do Congresso Nacional, tratarmos a saúde 
como prioridade. Já me referi a esse contingencia-
mento. Acho que é um contingenciamento necessário 
e oportuno, prudencial e responsável. Todavia, quando 
foi, pelo Governo, contingenciado R$5 bilhões daque-
les sete que nós criamos condições de o Congresso 
votar e aprovar o Orçamento – e olha que a Presidente 
sancionou o Orçamento sem nenhuma emenda, sem 
nenhum veto presidencial –, eu me reportava, e já fiz 
isso com a Ministra Ideli Salvatti, com a Ministra Miriam 
Belchior e já fiz com o Ministro da Saúde, que tería-
mos que encontrar uma saída para descontingenciar 
os R$5 bilhões. Como vamos continuar melhorando os 
índices do Acre? Como vamos recuperar os índices 
da Paraíba, se o ano que escolhemos no Congresso 
Nacional, porque é uma comissão congressual, para 
ser o ano da saúde estiver represado, garroteado R$5 
bilhões? Tenho uma notícia boa para dar e ia fazê-lo 
na tribuna, mas o faço em aparte a V. Exª: todos os 
três Ministros aos quais eu tive oportunidade de rela-
tar a necessidade do descontingenciamento da saúde 
foram unânimes em dizer que o processo de descon-
tingenciamento deste Orçamento vai começar com as 
emendas da saúde. Há uma previsão já em números, 
segundo os três Ministérios, para que parte desses 
recursos – e já há contabilizado em quanto –, mesmo 
em um ano difícil como é o ano eleitoral, vamos viver 
o ano de eleições municipais, o Governo dê prioridade 
no descontingenciamento às emendas e propostas da 
Comissão de Orçamento relativas à saúde. Era o que 
eu tinha a informar a V. Exª, informar ao País inteiro e 
a todos os nossos colegas Senadores que comigo se 
manifestaram contra a inoportunidade do contingen-
ciamento dos recursos da saúde.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Muito 
obrigado, Senador Vital do Rêgo, por sua contribuição. 
Vale ressaltar que as emendas de iniciativa popular 
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foram todas nesse sentido, ou seja, investimentos na 
área de saúde.

Mas como eu vinha dizendo, a pesquisa “O Painel 
de Satisfação com o Sistema Único de Saúde” foi um 
amplo retrato da saúde no País e realizada com milha-
res de usuários do SUS em todas as regiões do Brasil. 
O objetivo foi analisar qual é o grau de satisfação do 
usuário do Sistema Único de Saúde com os serviços 
prestados pelo Governo Federal, pelos governos dos 
Estados e também pelas prefeituras.

Na avaliação da atuação das esferas de Gover-
no em relação à saúde pública, o Governo do Estado 
do Acre foi o mais bem avaliado em todo o País. Entre 
todos os Estados brasileiros, o Acre foi o que conse-
guiu o maior índice de avaliação positiva. O Estado 
teve ações em saúde pública consideradas “ótima” ou 
“boa” por 33% dos entrevistados. Esse foi o mais alto 
índice de aprovação entre todos os Estados brasileiros.

Mas estamos também, sem dúvida, no caminho 
certo ao abrir e ampliar o debate sobre as conquistas 
e sobre as deficiências do setor de saúde em todo o 
País, assim como proposto pela campanha da fraterni-
dade e apoiado pelo Governo Federal, tendo à frente a 
nossa Presidenta Dilma, que quer, cada vez mais, um 
atendimento digno para o cidadão brasileiro, além de 
toda a mobilização que está sendo feita pelo Ministro 
Alexandre Padilha.

De tal maneira que me congratulo com a Con-
ferência Nacional dos Bispos do Brasil pela temática 
da campanha da fraternidade e colocamo-nos com-
pletamente à disposição, como fez aqui o Senador 
Vital do Rêgo, no sentido de lutar para que não haja 
contingenciamento de recursos destinados à saúde, 
porque precisamos de mais investimentos para garantir 
atendimento digno a todo cidadão brasileiro. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Agradeço ao Senador Anibal e cumprimento-o 
por trazer um tema tão importante, como a campanha 
da fraternidade deste ano.

Como orador inscrito, concedo a palavra ao Se-
nador Vital do Rêgo. 

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, renovo os cumprimentos do Sena-
dor Anibal, Srª Senadora Ana Amélia, sempre muito 
bonita. Além das qualidades, ela tem um estilo. Seu 
personal stylist...

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – E se V. Exª me permite, uma das Senadoras 
mais atuantes desta Casa.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – A 
beleza só é o detalhe da atuação e da inteligência da 
Senadora Ana Amélia.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ao longo 
das últimas semanas, venho pronunciando-me com 
muita veemência – mas, principalmente, com muita 
emoção – sobre o inaceitável tratamento que a Uni-
versidade Estadual da Paraíba vem recebendo do 
Governo do Estado.

Volto hoje ao assunto desta tribuna. E volto ao 
assunto, Sr. Presidente, porque penso que essa in-
dignação – que não é somente minha, mas de toda a 
sociedade do meu Estado, a Paraíba – deve continu-
ar a ser manifestada com firmeza até que as graves 
ameaças que pairam sobre a universidade possam ser 
definitivamente afastadas.

No último dia 31 de janeiro, foi publicado no Diário 
Oficial da Paraíba o Cronograma Mensal de Desem-
bolso do Estado. E todos nós nos surpreendemos ao 
constatar que o referido cronograma fixou o repasse 
mensal para a UEPB no valor de R$18,7 milhões.

Desde então, o que se tem observado é um sem 
número de vozes que se levantam contra a medida. 
Liderados pela nossa valente reitora Marlene Alves, 
estudantes, professores e servidores da UEPB argu-
mentam, com toda razão, que a instituição tem direi-
to, pela lei que lhe deu autonomia, a um repasse de 
5,77% da receita ordinária do Estado, percentual que 
equivale, mensalmente, não aos R$18 milhões, mas 
a R$ 27 milhões. Dá para ver, portanto, o tamanho da 
diferença: é a diferença entre R$18 milhões e R$27 
milhões. A cada mês, são subtraídos da Universidade 
Estadual da Paraíba, por força de uma decisão unila-
teral do Governo do Estado, R$9 milhões.

Tenho plena consciência, Srª Senadora Presi-
dente desta sessão, do que representa a UEPB para 
o Nordeste, para a Paraíba e para o Brasil. Mais que 
isso: tenho com ela uma profunda ligação sentimental. 
Em artigo que publiquei recentemente, tive a oportu-
nidade de relembrar a luta e os sacrifícios de meu pai 
em prol da instituição.

Quando a então Universidade Regional do Nor-
deste passava por situação extremamente difícil, meu 
pai, na condição de reitor da universidade à época, 
uma universidade privada, viabilizou um acordo polí-
tico com o Governador de então, Tarcísio de Miranda 
Burity, extraordinário professor, doutor, um educador 
intemporal. À época, esse acordo era prejudicial para 
meu pai em termos de futuro político – meu pai, cas-
sado, estava voltando à militância política depois da 
subtração, pelo AI-5, de sua carreira política. Mas ele 
tinha um acordo político para salvar a universidade e 
iniciar um processo de estadualização à época.
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Meu pai foi para o sacrifício, aceitando uma candi-
datura que, na verdade, precisava de melhores ventos, 
assumindo compromisso com o governador à época, 
desde que a universidade iniciasse o processo de es-
tadualização, quitando as pendências existentes.

Quanto a mim, Srª Presidente, não sou apenas 
um filho de ex-reitor apaixonado, fui aluno da antiga 
Universidade Regional do Nordeste, fui seu professor 
convidado, concursado na carreira de Direito Eleitoral, 
fui seu monitor na disciplina de Medicina Legal, e, como 
Senador, agora, como representante da Paraíba, a mi-
nha primeira providência quando aqui se discutiam as 
emendas individuais e as emendas de remanejamento 
para o orçamento de 2012, foram alocados R$ 150 mi-
lhões para a construção da Central de Aulas da UEPB, 
em atenção a um pedido da Reitora Marlene Alves.

Por isso tudo, Srªs e Srs. Senadores, não pos-
so assistir passivamente a uma manobra que põe em 
risco a autonomia da instituição. Quebrado o equilíbrio 
econômico-financeiro da UEPB, será aberto o caminho 
para os espertalhões que, marotamente, já começam 
a defender ora sua privatização, ora sua federalização.

Tenho sempre afirmado, e faço questão de afir-
mar mais uma vez, que a UEPB é um patrimônio do 
povo paraibano, que sob hipótese alguma poderia ser 
repassado para a iniciativa privada ou mesmo para o 
controle de outra instância pública que não o Gover-
no do Estado.

Ela está presente, Srªs e Srs. Senadores, em to-
das as regiões do meu Estado, do litoral ao sertão. São 
oito campi instalados nas cidades de Campina Grande, 
sua sede, Lagoa Seca, Guarabira, Catolé do Rocha, 
João Pessoa, nossa capital, Monteiro Patos e Araruna.

Nesses 8 campi são oferecidos 46 cursos de gra-
duação, nos quais estão matriculados mais 20 mil alu-
nos, e 13 programas de pós-graduação, stricto sensu,
em nível de mestrado, sem querer contar as importantes 
pesquisas desenvolvidas pela universidade que tanto 
contribuem para o avanço da ciência, da tecnologia e 
da inovação. E ainda as atividades de extensão que 
atendem prioritariamente as comunidades vizinhas e 
mais carentes.

É todo esse acervo, é todo esse patrimônio, Srªs 
e Srs. Senadores, que não pode ser jogado fora a 
partir de uma canetada, que retira da instituição R$9 
milhões por mês.

Falar sobre a importância da educação para o País 
seria desnecessário. Dizer da importância da UEPB na 
Paraíba não atesta o mínimo que é o conhecimento 
de cada jovem estudante. Basta dizer, Srª Presidente, 
que a Constituição Federal situa a educação como 
um dos direitos sociais que devem ser assegurados 

a todos os cidadãos, ao lado da saúde, alimentação, 
trabalho, moradia, etc.

E mais: existe quase um consenso em nossa so-
ciedade – um consenso que vem se fortalecendo ao 
longo das últimas décadas – de que, entre tantos di-
reitos, a educação se afirma como um dos prioritários.

No Brasil, Srª Presidente, somente 13% dos jo-
vens entre 18 e 24 anos estão matriculados em ins-
tituições de ensino superior. A média no restante da 
América Latina chega a 32%, mais que o dobro! No 
Brasil, nós estamos acanhadamente com 13%, Sena-
dora Ana Amélia.

Por isso, temos que pensar em definir prioridades 
como em relação às quais se alevantam diariamente, 
nesta tribuna, os Senadores Cristovam e Pedro Simon. 
Em países como Coreia, Estados Unidos e França, 
nossa humilhação, em termos percentuais, ainda é 
maior: mais de 60% dos jovens nesses países estão 
matriculados em cursos de nível superior. Sob tais 
circunstâncias, Srªs e Srs. Senadores, colocar óbices, 
travas à atuação de uma entidade como a Universi-
dade Estadual da Paraíba, que galhardamente vem 
cumprindo sua missão de aprimorar o ensino superior 
no Estado, é atitude que não se pode compreender e 
muito menos aceitar.

Recebi hoje, já vindo a esta tribuna, mensagem 
da reitora dizendo que, durante todo esse processo 
de desentendimento, de desencontro com o Governo 
Federal, com o Governo Estadual, não há nenhum 
aceno, por parte do Governador, de uma realização 
de um diálogo de uma mesa técnica que possa definir 
efetivamente essa questão.

A universidade já está em greve, com os serviços 
de funcionários parados. A gente espera efetivamente 
que possa o Governo atender aos reclamos da socie-
dade, principalmente aos anseios de toda uma gestão 
que precisa olhar para a educação e para a saúde.

Muito obrigado, Srª Presidente.
Durante o discurso do Sr. Vital do Rêgo, o 

Sr. Jorge Viana deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pela Sra. Ana Amélia.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Caro Senador Vital do Rêgo, defender o Estado 
é nossa missão constitucional, e o senhor o faz com 
grande dedicação e empenho em todas as questões 
de interesse da Paraíba que tenho acompanhado. In-
clusive, na Comissão de Desenvolvimento Regional e 
Turismo (CDR), defende uma Zona de Processamen-
to de Exportação (ZPE) para a Paraíba, de iniciativa 
do Senador Cícero Lucena. Então, essa missão o se-
nhor está cumprindo exemplarmente, especialmente 
no caso da educação.
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Presto minha solidariedade nessa investida, nes-
sa demanda, porque fechar a porta de uma instituição 
educacional ou impedir que ela funcione adequada-
mente é comprometer o presente e o futuro não só da 
Paraíba, mas de todo o País.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Agradeço a V. Exª.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Meus cumprimentos a V. Exª.

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

Não havendo mais oradores inscritos para a pre-
sente sessão, dou por encerrados os trabalhos, con-
forme determina o Regimento Interno, 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 DE CONVERSÃO Nº 3, DE 2012
(Proveniente da Medida Provisória nº 545, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 3, de 2012, que altera as 
Leis nºs 10.893, de 13 de julho de 2004, que 
dispõe sobre o Adicional ao Frete para a Re-
novação da Marinha Mercante – AFRMM e o 
Fundo da Marinha Mercante – FMM, 11.434, 
de 28 de dezembro de 2006, 11.196, de 21 de 
novembro de 2005, 10.865, de 30 de abril de 
2004, 8.685, de 20 de julho de 1993, 12.249, 
de 11 de junho de 2010, 11.775, de 17 de se-
tembro de 2008, e 11.491, de 20 de junho de 
2007, e a Medida Provisória nº 2.228-1, de 
6 de setembro de 2001; revoga dispositivos 
das Leis nºs 9.432, de 8 de janeiro de 1997, 
e 10.925, de 23 de junho de 2004; altera a in-
cidência da Contribuição para o PIS/Pasep e 
da Contribuição para o Financiamento da Se-
guridade Social – COFINS na cadeia produtiva 
do café; institui o Programa Cinema Perto de 
Você; e dá outras providências (proveniente da 
Medida Provisória nº 545, de 2011).

(Lido no Senado Federal no dia: 17-02-
2012)

Relator Revisor: Senador Eunício Oliveira
(Sobrestando a pauta a partir de: 14-

11-2011)
Prazo final prorrogado: 08-03-2012

2
REQUERIMENTO Nº 38, DE 2012

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 38, de 2012, do Senador Marcelo 
Crivella, solicitando o desapensamento de 
matérias que alteram o Código de Trânsito 
Brasileiro, da seguinte forma: – para tramitar 
autonomamente: – Projetos de Lei da Câmara 
nº 103, de 2007; nºs 135, 165 e 172, de 2008; 
e – Projetos de Lei do Senado nºs 192, 222 e 
462, de 2007; e 280, de 2008. – para tramitar 
em conjunto agrupados da seguinte forma: 
– Projetos de Lei do Senado nºs 594 e 613, 
de 2007; e 19, de 2008; – Projetos de Lei do 
Senado nºs 401, 550 e 383, de 2007; e 253, 
de 2008; – Projetos de Lei do Senado nºs 71 
e 201, de 2007; – Projetos de Lei do Senado 
n°s 202 e 426, de 2008; – Projeto de Lei da 
Câmara nº 99, de 2007; e Projeto de Lei do 
Senado nº 257, de 2007; – Projetos de Lei da 
Câmara nºs 128, de 2007; e 74, de 2008; e – 
Projetos de Lei da Câmara nºs 198, de 2008; 
e 48, de 2009.

3
REQUERIMENTO Nº 46, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 46, de 2012, da Senadora Kátia Abreu,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 237, de 2008 (tramitando em con-
junto com o Projeto de Lei do Senado nº 114, 
de 2009), seja dispensado, nos termos do 
art. 119, do Regimento Interno, o parecer da 
Comissão de Assuntos Econômicos (isenção 
do Adicional ao Frete para a Renovação da 
Marinha Mercante).

4
REQUERIMENTO Nº 47, DE 2012

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 47, de 2012, do Senador Randolfe 
Rodrigues, solicitando que, sobre o Projeto de 
Lei da Câmara nº 87, de 2011 (tramitando em 
conjunto com o Projeto de Lei do Senado nº 
329, de 2011), além das Comissões constantes 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa (armas de fogo).

A SRª. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 17 horas)
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 (Inicia-se a sessão às 14 horas e encer-
ra-se às 21 horas e 52 minutos.)

É o seguinte o registro de compareci-
mento:

Ata da 23ª Sessão, Deliberativa Ordinária, 
em 6 de março de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência do Sr. José Sarney, da Sra. Marta Suplicy, dos Srs. Waldemir Moka, 
Eduardo Suplicy, Mozarildo Cavalcanti, Anibal Diniz e da Sra. Ana Rita.
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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 Nº 100, DE 2012
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento 

Interno, a tramitação em conjunto dos Projetos de Lei 
do Senado nº 176, de 2008, com o Projeto de Lei do 
Senado nº 576, de 2011, tendo em vista regularem a 
mesma matéria.

Sala das Sessões, 28 de fevereiro de 2012. – 
Senador Gim Argelo.

(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.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Há sobre a Mesa dois requerimentos para o Pro-
jeto de Lei do Senado nº 9, de 2012: O Requerimento
nº 101, de 2012, de tramitação em conjunto com os 
Projetos de Lei do Senado nºs 151 e 505, de 2007; e 
99, 177, 307, 692 e 703, de 2011, e, o Requerimento
nº 102, de 2012, de audiência da Comissão de Ciên-
cia, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.

Uma vez que os requerimentos lidos tratam do 
mesmo Projeto, a matéria seguirá inicialmente para 
a Mesa, com vista a apreciação do Requerimento nº 
101, de 2012; posteriormente, o Requerimento nº 102, 
de 2012, será incluído em Ordem do Dia.

São os seguintes os Requerimentos:

REQUERIMENTO Nº 101, DE 2012
Nos termos do artigo 258 e seguintes do Regi-

mento Interno do Senado Federal, requeiro a tramita-
ção em conjunto do Projeto de Lei do Senado nº 09, 
de 2012, que altera dispositivos da Lei nº 9.294, de 15 
de julho de 1996, que “dispõe sobre as restrições ao 
uso e à propaganda de produtos fumígeros, bebidas 
alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrí-
colas, nos termos do § 4º do art. 220 da Constituição 
Federal”, com os Projetos de Lei do Senado nºs 151 e 
505, de 2007 e nºs 99, 177, 307, 692 e 703 de 2011, 
por versarem sobre a mesma matéria.

Sala das Sessões, de fevereiro de 2012. – Sena-
dor Walter Pinheiro.

(À Mesa, para decisão)

REQUERIMENTO Nº 102, DE 2012
Requeiro, nos termos do artigo 255, inciso II, 

alínea “c”, item 12, do Regimento Interno do Senado 
Federal, que o Projeto de Lei do Senado nº 09, de 
2012 que, “Altera dispositivos da Lei nº 9.294, de 15 
de julho de 1996, que “dispõe sobre as restrições ao 
uso e à propaganda de produtos fumígeros, bebidas 
alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrí-
colas, nos termos do § 4º do art. 220 da Constituição 
Federal”, seja ouvida também a Comissão de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT) 
por estar no âmbito da sua competência. 

Sala das Sessões– Senador Walter Pinheiro.

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

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 103, DE 2012
Requeiro, nos termos do art. 218 do Regimen-

to Interno do Senado Federal, de acordo co as tradi-
ções da Casa, homenagem de pesar, consistente em 
inserção em ata de Voto de Pesar e apresentação de 
condolências à família, pelo falecimento do jornalista 
paranaense Cândido Gomes Chagas, ocorrido ontem, 
dia 5, em Curitiba.

Justificação
A imprensa do Paraná perdeu, no início da tar-

de de ontem, uma de suas figuras mais marcantes e 
incomuns – o jornalista Cândido Gomes Chagas, que 
se foi, aos 80 anos, vítima de complicações resultan-
tes de uma cirurgia.

Jornalista por votação, já que sua formação era o 
Direito, Candinho, como era afetuosamente tratado até 
mesmo pelos adversários, por vários motivos conquis-
tou seu espaço na história do jornalismo paranaense.

Ele iniciou-se na comunicação como radialista, 
ainda nos anos 40 do século passado, na extinta Rá-
dio Guairacá, na qual chegou a atuar na cobertura da 
Copa do Mundo de 1950, que foi realizada no Brasil. 
Do rádio, decidiu partir para o jornalismo impresso e 
trabalhou nos jornais Diário do Paraná e o Estado do 
Paraná. Apaixonando-se por aquela atividade, decidiu 
que iria ter sua própria publicação. E lançou a “Paraná 
em Páginas”, uma revista quase artesanal, de aspec-
to rústico, na qual era responsável por quase tudo. A 
publicação, apesar de sua simplicidade, sem qualquer 
sofisticação gráfica, acabou se convertendo em recor-
dista, em todo o estado, de edições publicadas, haven-
do quem a coloque, também, entre as publicações do 
gênero com maior regularidade de circulação no país.
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“Paraná em Páginas”, ou “a revista do Candinho”, 
como seus fiéis leitores a ela se referiam, começou a 
circular como publicação mensal em março de 1965. E 
de lá para cá, ao longo destes 47 anos que se comple-
tam justamente agora, no mês em que ele se foi, jamais 
teve sua circulação interrompida. Ultimamente, talvez 
por conta da idade avançada de seu diretor, editor, re-
dator e até fotógrafo, a revista passou a ter circulação 
trimestral, mas sem jamais deixar de ser publicada.

Tanto ou mais que sua impressionante longevida-
de e regularidade, a Paraná em Páginas impressionava 
pela sua independência editorial. Mais que isso, pela 
obstinação com a qual Candinho, quando convencido 
de que este ou aquele homem público não merecia sua 
aprovação, combatia-o de maneira impiedosa. O fato 
de desagradar a quem quer que seja, principalmente 
detentores do poder, nunca o preocupou.

Outra publicação tradicional da imprensa curiti-
bana – o Jornal Diário Popular, do igualmente falecido 
Abdo Aref Kudry -, instituíra algo que a sociedade para-
naense aguardava, ansiosamente, todo início de ano: 
a edição especial com a lista “Os Melhores do Ano”. 
Políticos, magistrados, empresários, desportistas, ar-
tistas, quem no ano anterior tivesse obtido algum des-
taque em sua atividade era festejado na esperada lista.

Todos os segmentos da sociedade paranaense 
também aguardavam, a cada início de ano, porém com 
apreensão e temor, a edição do Paraná em Páginas na 
qual Cândido Gomes Chagas igualmente publicava 
a sua lista, mas na qual todos se horrorizavam com 
a possibilidade de aparecer: “Os Piores do Ano”. Im-
piedosamente, como era do seu feitio, execrava quem 
quer que, no ano anterior, tivesse se tornado notícia por 
envolvimento em trapalhadas, iniciativas fracassadas, 
demonstrações de incompetência ou, particularmente 
no caso de políticos, acusações de corrupção.

Não tenho dúvida em afirmar que qualquer livro 
que pretenda contar a história do jornalismo no Paraná 
estará incompleto não incluir um capítulo dedicado a 
Cândido Gomes Chagas e sua incomum revista “Pa-
raná em Páginas”.

Por tudo isso, entendo que Cândido Gomes 
Chagas se faz merecedor dessa homenagem por 
parte do Senado Federal, que sinto-me extremamente 
honrado em propor.

Sala das Sessões, 6 de março de 2012. – Sena-
dor Alvaro Dias.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.

O requerimento vai ao Arquivo
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 104, DE 2012
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 40 do Regimento Interno do 

Senado Federal, Requeiro a Vossa Excelência auto-
rização para ausentar-me dos trabalhos da Casa no 
dia 8 de março de 2012, com ônus, para participar de 
diligência da Subcomissão Temporária de Acompa-
nhamento das Obras da Usina de Belo Monte – CMA-
BMONTE, no Município de Altamira/PA, aprovada na 
decisão em anexo. 

Sala das Sessões – Senador Flexa Ribeiro.

REQUERIMENTO Nº 105, DE 2012
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do artigo 40 do Regimento 

Interno do Senado Federal, licença para ausentar-me 
dos trabalhos desta Casa nos dias 8 e 9 de março, 
ocasião em que estarei cumprindo diligência prevista 
no Plano de Trabalho da Subcomissão Temporária de 
Acompanhamento das Obras da Usina de Belo Mon-
te – CMABMONTE, da qual sou Relator, na cidade de 
Altamira/PA, destinada a conhecer os sítios das obras 
da usina e os trabalhos desenvolvidos nos municípios, 
assim como a realização de reuniões com as popula-
ções que serão impactadas pelas obras.

Sala das Sessões, 6 de março de 2012. – Sena-
dor Delcídio Amaral.

REQUERIMENTO Nº 106, DE 2012
Requeiro, nos termos do art. 13, combinado com 

o art. 40, do Regimento Interno do Senado Federal, li-
cença para se ausentar-me da Casa nos dias 8 e 9 do 
corrente mês, na qualidade de membro da Subcomissão 
de Acompanhamento das Obras da Usina Hidrelétrica 
de Belo Monte, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa 
do Consumidor e Fiscalização e Controle – CMA, inte-
grando, como membro, a citada subcomissão, conforme 
deliberação aprovada por aquele Colegiado, em reali-
zar diligência ao sítio de implantação de Belo Monte, 
com o objetivo de ser verificado in loco as condições 
de implantação do projeto e realizar reuniões com os 
representantes dos segmentos da área impactada, 
cito: dos Municípios; da sociedade; do Governo; do 
Consórcio construtor; e, do Consórcio empreendedor.

Senado Federal, 5 de março de 2012. – Ivo Cas-
sol, Senador da República.

REQUERIMENTO Nº 107, DE 2012
Requeiro, na forma do disposto no artigo 40 do 

Regimento Interno, autorização para participar de reu-
nião da Subcomissão de Acompanhamento das Obras 
da Usina Hidroelétrica de Belo Monte, nos termos do 
Plano de Trabalho aprovado em 11 de maio de 2011, 
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pela Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle, a realizar-se nos dias 
8 e 9 de março, do corrente, nas cidades de Altamira 
e Vitória do Xingu, no Estado do Pará.

Sala das Sessões, 6 de março de 2012. – Sena-
dor Aloysio Nunes Ferreira.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos vão 
à publicação e serão votados oportunamente.

Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que 
serão lidos.

São lidos os seguintes:
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Os projetos que acabam de ser lidos serão 
publicados e remetidos às Comissões competentes.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A Presidência designa os Senadores Delcídio 
do Amaral e Paulo Paim para integrarem a Comissão 
Temporária Externa criada com o objetivo de visitar o 
Congresso Nacional do Paraguai, nos termos do Ofí-
cio nº 27, de 2012, da Liderança do PT e do Bloco de 
Apoio ao Governo.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 27/2012 – GLDBAG
Brasília, 6 de março de 2012

Senhor Presidente,
Em atenção ao Of SF nº 149/2012 e nos termos 

regimentais, indico os Senadores Delcídio Amaral e 
Paulo Paim para, em vaga destinada ao Bloco de Apoio 
ao Governo compor a Comissão Temporária Externa 
com o objetivo de visitar o Congresso Nacional do Pa-
raguai para estreitar as relações com os senadores 

paraguaios, tratar da crise que envolve os agricultores 
brasileiros naquele país e as ações que estão sendo 
realizadas para proteger os brasileiros no conflito de 
terras que envolve os chamados “carperos” e “brasi-
guaios.” – Senador Walter Pinheiro, Líder do PT e do 
Bloco de Apoio ao Governo.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos.
São lidos os seguintes:

Ofício nº 28/2012 – GLDBAG
Brasília, 6 de março de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Edu-

ardo Lopes como membro titular na Comissão de Di-
reitos Humanos e Legislação Participativa – CDH, em 
substituição ao Senador Marcelo Crivella, em vaga 
destinada ao Bloco de Apoio ao Governo. – Senador 
Walter Pinheiro, Líder do PT e do Bloco de Apoio ao 
Governo.
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Ofício nº 029/2012-GLDBAG
Brasília, 6 de março de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Edu-

ardo Lopes como membro suplente na Comissão de 

Relações Exteriores e Defesa Nacional – CRE, em 
substituição ao Senador Marcelo Crivella, em vaga 
destinada ao Bloco de Apoio ao Governo.

Senador Walter Pinheiro Líder do PT e do Bloco 
de Apoio ao Governo.
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Ofício nº 30/2012 – GLDBAG
Brasília, 6 de março de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador 

Eduardo Lopes como membro suplente na Comis-

são de Serviços de Infraestrutura – CI, em substituição 
do Senador Marcelo Crivella, em vaga destinada ao 
Bloco de Apoio ao Governo. 

Senador Walter Pinheiro, Líder do PT e do Bloco 
de Apoio ao Governo.
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Ofício nº 31/2012 – GLDBAG

Brasília, 6 de março de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador 

Eduardo Lopes como membro suplente na Comis-

são de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e 
Informática – CCT, em substituição ao Senador Mar-
celo Crivella, em vaga destinada ao Bloco de Apoio 
ao Governo. 

Senador Walter Pinheiro, Líder do PT e do Bloco 
de Apoio ao Governo.
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Ofício nº 32/2012 – GLDBAG
Brasília, 6 de março de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Eduar-

do Lopes como membro titular na Comissão de Cons-

tituição, Justiça e Cidadania – CCJ, em substituição 
ao Senador Marcelo Crivella, em vaga destinada ao 
Bloco de Apoio ao Governo.

Senador Walter Pinheiro, Líder do PT e do Bloco 
de Apoio ao Governo.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Serão feitas as substituições solicitadas.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A Presidência designa o Senador José Pimen-
tel, para integrar, como suplente, a Comissão de As-
suntos Sociais, nos termos do Ofício nº 033, de 2012,
da Liderança do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 33/2012 – GLDBAG
Brasília, 6 de março de 2012

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, indico o Senador José
Pimentel como membro suplente na Comissão de As-
suntos Sociais – CAS, em vaga destinada ao Bloco de 
Apoio ao Governo. 

Senador Walter Pinheiro, Líder do PT e do Bloco 
de Apoio ao Governo.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:
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Of. nº 49/2012-PRES/CDR
Brasília, 6 de março de 2012

Assunto: Indicação de membro para compor a Sub-
comissão da Copa de 2014, Jogos Olímpicos e Para-
olímpicos de 2016.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que em razão 

de vaga existente, designei o Senador Cássio Cunha 
Lima para compor, como membro titular, a Subcomis-
são Temporária da Copa de 2014, Jogos Olímpicos e 
Paraolímpicos de 2016.

Respeitosamente, – Senador Benedito de Lira,
Presidente da Comissão de Desenvolvimento Regio-
nal e Turismo – CDR.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A Presidência recebeu o Aviso nº 13, de 2012
(nº 17/2012, na origem), do Banco Central do Brasil, 
que encaminha, em atendimento ao disposto na Lei nº 
9.069, de 1995, o demonstrativo das emissões do real 

referente ao mês de janeiro de 2012, as razões delas 
determinantes e a posição das reservas internacionais 
a elas vinculadas.

É o seguinte o Aviso:

AVISO Nº 13, DE 2012

Aviso 17/2012-BCB
Brasília, 29 de fevereiro de 2012

Assunto: Demonstrativo das emissões do Real.

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.069, 

de junho de 1995, que estabeleceu as condições para 
emissão do Real, a fórmula de apuração das emis-
sões realizadas e as bases para acompanhamento e 
controle monetário, encaminho a Vossa Excelência o 
anexo demonstrativo das emissões referentes ao mês 
de janeiro 2012, as razões delas determinantes e a 
posição das reservas internacionais a elas vinculadas.

Atenciosamente, – Alexandre Antonio Tombini,
Presidente.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O Aviso nº 13, de 2012, vai à Comissão de 
Assuntos Econômicos.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – A Presidência recebeu o Aviso nº 14, de 
2012 (nº 78/2012, na origem), do Tribunal de Contas 
da União, que encaminha o Relatório de suas Ativida-
des, referente ao 4º trimestre de 2011.

É o seguinte o Aviso:

AVISO Nº 14, DE 2012

Aviso nº 78-GP/TCU

Brasília, 29 de fevereiro de 2012

Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência 

o Relatório das Atividades deste Tribunal referente ao 
4º trimestre do exercício de 2011.

Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O Aviso nº 14, de 2012, vai à Comissão de 
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização 
e Controle.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O Senado Federal recebeu o seguinte Ofício 
do Ministro de Estado da Educação:
– Nº 31, de 02 de março de 2012, em resposta ao 

Requerimento nº 1.223, de 2011, de informações, 
de autoria da Comissão de Educação, Cultura 
e Esporte. 

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
à Comissão Requerente.

O Requerimento vai ao Arquivo. 
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – A Senhora Presidente da República adotou, 
em 2 de março de 2012, publicou no dia 5 do mesmo 
mês e ano, a Medida Provisória nº 559, de 2012, que 
“Autoriza a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – ELE-
TROBRAS a adquirir participação na Celg Distribuição 
S.A. – CELG D e dá outras providências”.

Nos termos dos §§ 2º, 3º e 7º do art. 2º da Re-
solução nº 1, de 2002-CN, está assim constituída a 
Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a 
matéria:

SENADORES

Bloco Parlamentar da Maioria 
(PMDB/PP/PSC/PV)

TITULARES SUPLENTES
Renan Calheiros 1.Ana Amélia
Francisco Dornelles 2.Eduardo Braga
Paulo Davim 3.Sérgio Souza
Vital do Rêgo 4.Waldemir Moka

Bloco de Apoio ao Governo 
(PT/PDT/PSB/PCdoB/PRB)

TITULARES SUPLENTES
Walter Pinheiro 1.Wellington Dias 
Acir Gurgacz 2.Pedro Taques
Lídice da Mata 3.Antonio Carlos Valadares 
Inácio Arruda 4.Lindbergh Farias

Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM)
TITULARES SUPLENTES
Jayme Campos 1.Demóstenes Torres
Alvaro Dias 2.Cyro Miranda 

PR
TITULARES SUPLENTES
Blairo Maggi 1.

PTB
TITULARES SUPLENTES
Gim Argello 1.João Vicente Claudino

*PSOL
TITULARES SUPLENTES
Randolfe Rodrigues 1.

* Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

DEPUTADOS

PT
TITULARES SUPLENTES
Jilmar Tatto 1.Henrique Fontana
Arlindo Chinaglia 2.Artur Bruno

PMDB
TITULARES SUPLENTES
Henrique Eduardo Alves 1.Teresa Surita
Marcelo Castro 2.Antônio Andrade

Bloco (PSB/PTB/PCdoB)

TITULARES SUPLENTES
Jovair Arantes 1.Glauber Braga
Osmar Júnior 2.Sandra Rosado

PSDB
TITULARES SUPLENTES
Bruno Araújo 1.Cesar Colnago

PP
TITULARES SUPLENTES
Arthur Lira 1.Jerônimo Goergen

DEM
TITULARES SUPLENTES
Antonio C. M. Neto 1.Pauderney Avelino

Bloco
(PR/PRB/PTdoB/PRTB/PRP/PHS/PTC/PSL)

TITULARES SUPLENTES
Lincoln Portela 1.Giacobo

PDT
TITULARES SUPLENTES
André Figueiredo 1.Wolney Queiroz

Bloco (PV/PPS)
TITULARES SUPLENTES
Sarney Filho 1.Rubens Bueno
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*PMN
TITULARES SUPLENTES
Dr. Carlos Alberto 1.

* Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

A Presidência comunica que, de acordo com o 
§ 7º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, é o 
seguinte o calendário para a tramitação da matéria:

– Publicação no DO: 5-3-2012 (Edição 
Extra)

– Designação Prevista da Comissão: 7-3-
2012(SF)

– Instalação Prevista da Comissão: 8-3-
2012

– Emendas: até 11-3-2012 (6 dias após 
a publicação)

– Prazo na Comissão: 5-3-2012 a 18-3-
2012 (14º dia)

– Remessa do processo à CD: 18-3-2012
– Prazo na CD: de 19-3-2012 a 1º-4-2012 

(15º ao 28º dia) 
– Recebimento previsto no SF: 1º-4-2012
– Prazo no SF: de 2-4-2012 a 15-4-2012 

(42º dia)
– Se modificado, devolução à CD: 15-

4-2012

– Prazo para apreciação das modifica-
ções do SF, pela CD: de 16-4-2012 a 18-4-2012 
(43º ao 45º dia)

– Regime de urgência, obstruindo a pauta 
a partir de: 19-4-2012 (46º dia)

– Prazo final no Congresso: 3-5-2012

A matéria será publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – A Presidência recebeu a Mensagem nº 22, de 
2012 (nº 53/2012, na origem), da Senhora Presidente 
da República, que encaminha, em atendimento ao dis-
posto no § 5º art. 67 da Lei nº 12.465/2011, o Relatório 
de Avaliação de Receitas e Despesas.

É a seguinte a Mensagem:

MENSAGEM Nº 22, DE 2012
(Nº 53/2012, na origem)

Senhor Presidente do Senado Federal,
Em cumprimento ao disposto no § 5º art. 67 da 

Lei nº 12.465, de 12 de agosto de 2011, encaminho a 
Vossa Excelência o Relatório de Avaliação de Recei-
tas e Despesas.

Brasília, 17 de fevereiro de 2012.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A matéria vai à Comissão de Meio Ambien-
te, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A Presidência recebeu, da Câmara dos De-
putados, os seguintes Projetos de Decreto Legislativo:
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Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 7 05015MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL566
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05018 Quarta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012569ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 
63, 64 e 65, de 2012, vão à Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, onde poderão receber 
emendas pelo prazo de cinco dias úteis, tendo a re-
ferida Comissão o prazo de 15 dias úteis para opinar 
sobre as matérias, prorrogável por igual período, nos 
termos do art. 376, III, do Regimento Interno.

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

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

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Gos-
taria de solicitar a minha inscrição no período de co-
municação inadiável e dizer que cheguei cedo aqui, 
mas tive de ir bem ali. Enfim, gostaria de agradecer 
publicamente à Senadora Ana Amélia e ao Senador 
Sérgio Souza por me permitirem pedir a primeira ins-
crição em comunicação inadiável.

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

Senadora Ana Amélia.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Sem 

revisão da oradora.) – Senadora, eu cheguei em 
segundo lugar, mas cedo a minha vez ao Senador 
Sérgio Souza, que tem um compromisso às 15 ho-
ras. Então, eu seria a terceira oradora inscrita para 
comunicação inadiável.

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

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Sem 
revisão do orador.) – Para me inscrever em comunica-
ção inadiável, sendo então a Senadora Vanessa, eu e 
a Senadora Ana Amélia.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Entendi. Então a primeira inscrita é a Senadora 
Vanessa, o segundo inscrito é o Senador Sérgio, e a 
terceira inscrita é a Senadora Ana Amélia.

E o primeiro inscrito como orador é o Senador 
Paulo Paim, a quem concedo a palavra.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidenta Marta Suplicy, Senadoras e Senadores, 
tenho em mãos, e faço questão de registrar nos Anais 
da Casa que recebi da família Breda, de presente, um 
exemplar da primeira edição da CLT no Brasil. Tem mais 
de 55 anos este exemplar. Faço isso, neste momento, 
de forma simbólica pela importância deste exemplar. 
Eles aqui fazem uma homenagem pela luta dos traba-
lhadores e pediram-me que o guardasse.

Naturalmente vou colocar na biblioteca da minha 
vida este exemplar que recebi da família Breda, numa 

homenagem que fizeram em Novo Hamburgo: “Para o 
Senador dos trabalhadores brasileiros, Pedro Ribeiro 
da Silva. Família Breda. Novo Hamburgo, Rio Grande 
do Sul, Brasil”.

E por que eu mostro esta CLT, Presidenta?
Estou muito preocupado, porque entendo que 

está em plena gestação no Brasil mais um grande 
movimento para flexibilizar a CLT, a maior conquista 
social dos trabalhadores brasileiros.

De nossa parte, quero outra vez aqui dizer o 
que já disse para o Governo Fernando Henrique 
Cardoso há 11 anos: não aceitaremos, em hipótese 
alguma, a retirada ou a redução de direitos e con-
quistas dos trabalhadores, conquistas forjadas numa 
luta intensa. Já iniciamos mobilização em todos os 
Estados, e teremos eventos, assembleias, atos em 
defesa da CLT.

Não somos aqui o profeta do pessimismo e 
nem temos bola de cristal, porém a história tem-
-nos mostrado que devemos sempre vigiar e orar, 
orar e vigiar.

A CLT foi criada em 1º de maio de 1943 por 
Getúlio Vargas. Começou a vigorar, portanto, nesse 
período e vai completar, no ano que vem, 70 anos. 
Ela surgiu de novas demandas do País, que, a partir 
de 1930, deixava de ser uma economia agrícola e 
passava a se tornar uma economia cada vez mais 
industrial.

Novos perfis de trabalhadores surgiram e, nes-
sa leva andarilha para o futuro, como queria Vargas, 
muitas foram as leis criadas para regulamentar o di-
reito ao trabalho.

A mobilização popular e a contribuição de vários 
intelectuais brasileiros foram fundamentais, e todo esse 
processo de progresso social surge com a CLT, prote-
gendo o trabalhador.

Alguns direitos garantidos pelos 922 artigos na 
CLT são: Carteira de Trabalho, que neste mês completa 
80 anos; a Previdência Social, que, repito, é supera-
vitária – e principalmente a previdência urbana, cujos 
dados do próprio Ministério de Previdência mostram 
que o superávit atual é de R$22 bilhões. E também 
vale-transporte, férias, adicional noturno, licença-pa-
ternidade, licença-maternidade, décimo terceiro, Fun-
do de Garantia, Programa de Integração Social; entre 
tantos outros.

É claro que, ao longo desses 70 anos, muitos 
pontos foram modificados. Lembro que a especialista 
em Direito e Processo do Trabalho, Marinês Trindade, 
citou em artigo, recentemente, trabalho do ex-Presi-
dente do Instituto dos Advogados Brasileiros, Benedito 
Calheiros Bonfim, no qual constatou a existência de 
mais de 200 alterações na CLT.
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E, ainda, prossegue ela, tais alterações, conforme 
disse o ex-Ministro do Trabalho, Arnaldo Sussekind, 
impuseram verdadeira desfiguração ao texto original 
da CLT, e direitos foram perdidos. Como exemplo, o 
fim da estabilidade, em 1966, com a opção obrigató-
ria pelo Fundo de Garantia. Em 1974, veio a lei que 
possibilitou o funcionamento de trabalho temporário, 
a terceirização...

No ano de 1998, outra lei criou a modalidade de 
contrato com prazo determinado e o banco de horas, 
com ampla redução de direitos.

O nosso País atravessa o mais importante ci-
clo de desenvolvimento econômico e social da sua 
história. Estamos em período de, praticamente, ple-
no emprego.

Agora, não podemos fechar os olhos para a ideia 
que estão tentando vender para a sociedade e que eu 
considero um engodo: as possíveis mudanças na CLT 
que representariam modernidade. Pelo contrário, o que 
se pretende é desmontar os direitos dos trabalhadores, 
e isso nós não aceitaremos.

Recentemente, tive uma longa conversa com o 
diretor de Assuntos Legislativos da Associação Nacional 
dos Magistrados (Anamatra), Sr. Germano Siqueira, e 
ele se mostrou preocupadíssimo com algumas situa-
ções que estão ocorrendo no Congresso Nacional e 
que, por incrível que pareça, passam quase desper-
cebidas.

O Projeto de Lei (PL 951/2011), que cria o Sim-
ples Trabalhista, ou seja, significa que você vai ter de 
abrir mão de direitos dos trabalhadores.

Ele também levanta que as suas preocupações 
avançam. Quer, sim, defender a apequena empresa, 
mas não que os trabalhadores abram mão de férias, 
décimo terceiro salário, a sua Previdência e horas-
-extras.

Estamos agora sabendo que poderá vir uma nova 
norma que visa regulamentar o trabalho por hora, como 
é, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa. E 
vejam que eles estão muito mal, e nós vamos muito 
bem, obrigado.

Não sou contra a discussão de qualquer tema, 
mas quero dizer mais uma vez, a exemplo do que fi-
zemos quando estávamos na Câmara dos Deputados: 
faremos o bom combate em defesa, de forma intran-
sigente, do direito dos trabalhadores da área pública, 
da área privada, como também dos aposentados e 
pensionistas. Não aceitaremos flexibilizar o direito dos 
assalariados brasileiros.

Srª Presidente, naquela oportunidade lá no Con-
gresso, na Câmara dos Deputados, destaquei uma 
folha da nossa Constituição Federal e disse que os 

Deputados não arrancariam a alma, o coração da 
nossa Constituição, onde estavam os direitos sociais. 

Lembro-me agora de uma fala, na época do pre-
sidente do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio de 
Mello, quando ameaçaram que eu iria perder o man-
dato, porque na época eu tinha arrancado uma folha 
da Constituição dizendo que eles estariam arrancando 
com aquele gesto o coração da nossa Constituição. Ele 
disse: “Foi um ato extremo do Deputado Federal Paim 
para preservar a CLT e a Constituição”.

E faremos tudo de novo se for necessário. Tenho 
certeza de que fiz o que tinha de ser feito. Era impossí-
vel ficar calado naquele ambiente em que se preparava 
um bote contra o interesse dos trabalhadores. Enfim, 
o projeto, de muito debate, veio para o Senado. Re-
solvi ser candidato ao Senado naquela oportunidade, 
Senador Mário Couto, para perseguir o projeto aqui 
no Senado. Viemos para o Senado e felizmente der-
rubamos o projeto nos primeiros dois meses em que 
ele estava aqui transitando. 

Repito: a nossa intenção é fazer um amplo deba-
te, valorizando a CLT, para que todos os trabalhadores 
brasileiros não sejam prejudicados. Reitero aqui, se-
nhores e senhoras, meus compromissos com os traba-
lhadores, com os discriminados, com os aposentados, 
para que não retirem os nossos direitos.

Faremos aqui no Senado, no espaço que temos 
nas comissões correspondentes e neste Plenário, uma 
verdadeira trincheira na defesa dos direitos dos traba-
lhadores do campo e da cidade, da área pública e da 
área privada, do movimento sindical e dos aposenta-
dos e pensionistas.

Reafirmo mais uma vez: se tiver que fazer tudo 
outra vez, se tiver que escrever horizontes com a 
ponta das estrelas, eu farei isso com a mesma fé e 
paixão que a vida me deu na defesa dos interesses 
dos trabalhadores, dos aposentados e dos discri-
minados.

É só olhar o que está circulando na Câma-
ra: terceirização, Simples trabalhista, novo Código 
do Consumidor, precatório pior do que existe hoje. 
Isso naturalmente preocupa todos aqueles que es-
creveram a sua vida defendendo os interesses dos 
trabalhadores.

Não passarão, não arrancarão a nossa CLT e 
muito menos o artigo Da Ordem Social que está nos-
sa Constituição.

No dia 17, será no Rio de Janeiro uma grande 
plenária estadual, com ato público em defesa da CLT, 
do direito dos trabalhadores, contra as discriminações 
e em defesa....

(Interrupção do som.)
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Dois mi-
nutos. 

E em defesa dos interesses de todos os aposen-
tados e pensionistas.

Obrigado, Presidenta.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senador Paulo Paim.
Com a palavra....
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA.) – Pela 

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

– SP) – Pois não, Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Inscreva-me para 
falar pela Liderança do PSDB e me informe a posição, 
por obséquio.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – V. Exª é o primeiro inscrito como Líder. Agora, 
falará a Senadora Vanessa como primeira inscrita para 
uma comunicação inadiável.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão 
da oradora.) – Muito obrigada.

Srª Presidenta, Senadora Marta, Srªs e Srs. Sena-
dores, no dia de ontem, a CPI que analisa e investiga 
o tráfico nacional e internacional de pessoas realizou, 
na cidade de Manaus, minha querida cidade, uma au-
diência pública importante que contou com inúmeras 
atividades e com a presença de muitos – Senador Ta-
ques, Senadora Ana Amélia – haitianos que migraram 
daquele país sofrido, gente muito humilde, muito pobre, 
em busca de uma vida melhor em território brasileiro. 
Foi uma audiência extremamente elucidativa. 

Primeiro, fizemos questão de deixar claro que 
não temos nada contra a presença dos haitianos no 
Brasil. Ao contrário, Senador Paulo Paim, o Brasil é 
um país fruto da miscigenação. Recebemos negros, 
europeus, todos, de braços abertos, e assim deverá 
continuar a ser o nosso País, o Brasil, que é conhe-
cido no mundo inteiro não só pela sua riqueza, por 
suas belezas naturais, mas pelo povo alegre e altivo 
que tem, e que sabe, melhor do que qualquer outra 
nação do mundo, receber as pessoas em nosso ter-
ritório. Deixamos isso claro. 

Em segundo lugar, Srª Presidente, mostramos que 
a CPI não vai se omitir diante de tantas denúncias de 
que poderia haver exploração de haitianos que saíram 
de seu país ou de países vizinhos, em que já estavam 
– muitos vieram da República Dominicana –, atrás de 
promessas. Tiveram a vinda facilitada por grupos que 
agem de forma marginal e que estariam extorquindo 
recursos e ameaçando inclusive suas famílias.

Ao final da nossa audiência, começaram a falar. 
Fizeram questão. Vários deles deram seus depoimen-
tos, o que ampliou a nossa convicção da necessidade 
de a CPI aprofundar esse trabalho de investigação. 
Percebemos que, apesar de o Brasil ser signatário da 
Convenção de Palermo, que trata do tráfico de pes-
soas – no caso, tráfico de imigrantes, exploração de 
imigrantes –, são poucos os países, principalmente 
vizinhos, que têm se mostrado rota frequente do tráfi-
co de pessoas para levar brasileiros ou trazer estran-
geiros para o Brasil, com os quais o Brasil dispõe de 
acordos específicos bilaterais, não só para investigar 
esses casos, mas para promover uma fiscalização 
mais eficiente.

Então, o pensamento da CPI é trabalharmos 
junto com o Ministério das Relações Exteriores, com 
o Ministério da Justiça do Brasil, com o Ministério da 
Defesa, no sentido de mostrar, de chamar a atenção 
para a necessidade de que sejam feitos esses acor-
dos bilaterais entre Brasil e Haiti, Brasil e Equador, 
Brasil e Peru, enfim, uma série de países que fazem 
fronteira ou que estão muito próximos e que, de uma 
forma ou de outra, formam essa linha, esse corredor 
de mobilização de migrantes, muitas vezes, uma mo-
bilização não correta, mas explorada por traficantes 
e imigrantes e também por pessoas que promovem o 
tráfico de pessoas.

Conosco, ontem, estiveram o Secretário Nacional 
de Justiça do Ministério da Justiça, Dr. Paulo Abrão; a 
Diretora do Departamento de Justiça e Classificação, 
do Ministério da Justiça, Drª Fernanda; Dr. Renato 
Zerbini, que coordena o Comitê Nacional de Refugia-
dos; Dr. Rinaldo Almeida, pelo Conselho Nacional de 
Imigrantes; Drª Michele, representando a Secretaria 
de Justiça do Estado do Amazonas; Ministério Público 
Federal, com a presença do Dr. Edmilson Barreto; Dr. 
Dermilson Chagas, Delegado Regional do Trabalho; 
Ministério Público do Trabalho, Dr. Audaliphal. Enfim, 
uma série de autoridades, além da presença, que quero 
aqui destacar, pelo papel importante que têm tido, do 
Padre Gelmino e do Padre Cousteau no apoio a essas 
quase cinco mil pessoas que vivem hoje no Estado do 
Amazonas, Srª Presidente.

Então, quero dizer que, amanhã, deveremos ter 
uma reunião da Comissão, porque parece que o cer-
co está se fechando contra os traficantes de pessoas. 
Ontem, o Jornal Nacional mostrou, em uma matéria, 
a prisão de um senhor que estava traficando mulhe-
res, salvo engano, para a Namíbia. Esse é o quarto 
crime que mais recursos movimenta no mundo, mas, 
infelizmente, é o crime mais invisível de todos eles e 
que atenta contra a liberdade das pessoas e, princi-
palmente, contra os direitos humanos.
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Srª Presidenta, muito obrigada.
Em outra oportunidade, voltarei à tribuna para 

falar a respeito da posição corretíssima do Ministro 
Aldo frente à declaração desastrosa de...

(Interrupção do som.)
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 

AM) – Muito obrigada. Voltarei, em outra oportunidade, 
para falar no assunto.

Obrigada, Presidenta Marta.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela 

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

– SP) – Pois não, Senadora Ana Amélia.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – Senadora Mar-
ta Suplicy, pela ordem. Eu queria solicitar à Mesa a 
transcrição nos Anais da Casa de artigo de autoria 
de Xico Graziano, publicado hoje no jornal O Estado 
de S. Paulo, cujo titulo é “Pelo em Ovo”. E peço licen-
ça a V. Exª para, resumidamente, apenas justificar a 
solicitação à Mesa.

Escreveu ele: 
O Código Florestal entrou novamente 

em votação na Câmara dos Deputados. Deve 
ocorrer a batalha final entre a agricultura sus-
tentável e seus inimigos: o preservacionismo 
verde e o ruralismo atrasado. Veremos quem 
vencerá.

Parece exagero, mas não é. Desde o iní-
cio tenho defendido a ideia de que a nova legis-
lação florestal somente seria aprovada com a 
derrota dos fundamentalistas. [Nos dois lados, 
não é, Presidente?] Quem convive com esse 
assunto sabe que duas posições radicais se 
digladiam: de um lado, os ruralistas tacanhos, 
de outro, os ambientalistas puros. Ambos utili-

zam argumentos exagerados, sectários, para 
defender suas teses. 

Vou direto ao finalzinho porque precisamos todos 
reconhecer o trabalho feito nesta Casa pelos Senadores 
Jorge Viana e Luiz Henrique da Silveira, que tiveram, 
digamos, um trabalho artesanal político, uma engenha-
ria de habilidade e de competência para produzir um 
relatório de grande qualidade. O que saiu desta Casa 
foi um trabalho de burilamento político, de convivên-
cia entre produção sustentável e também a defesa do 
meio ambiente, a produção de alimentos. 

Eu queria novamente reconhecer o trabalho dos 
nossos Relatores e trazer esta publicação, porque, ao 
final, ele diz:

Somente uma aliança entre a produção 
rural e o meio ambiente será capaz de resol-
ver o terrível dilema da humanidade: garantir 
a segurança alimentar sem destruir a nature-
za. [Isso é o que pensamos aqui.] Os radicais 
apostam no contrário, fomentam a desavença. 
Dá até bom discurso, mas não projeta o futuro.

Lembro, aqui, Presidenta Marta, a palavra de 
Nelson Jobim, ex-Presidente do Supremo Tribunal 
Federal: esta Casa está dividida entre dois grupos: 
aqueles que querem marcar posição e aqueles que 
querem construir solução.

Muito obrigada. Solicito, portanto, a transcrição 
nos Anais da Casa do artigo de Xico Graziano.

Muito obrigada. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SRA. SENADORA ANA AMÉLIA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Muito a propósito, Senadora e V. Exª será 
atendida na forma regimental.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito 
obrigada.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Com a palavra o Senador Alvaro Dias como 
orador inscrito. Em seguida, o Senador Mário Couto 
como liderança e, depois, o Senador Anibal Diniz.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presi-
dente Marta Suplicy, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, o 
PIB brasileiro despencou em 2011. Primeira constatação: 
o Governo não é sincero ao anunciar previsões relativa-
mente ao crescimento econômico do Brasil. Mente, apre-
senta números falaciosos, apostando na falta de memória 
do povo brasileiro. Foi assim no início do Governo Dilma, 
quando se prometeu um crescimento econômico de 5%. 
Passamos longe. O IBGE agora revela que a economia 
do País cresceu apenas 2,7% no primeiro ano da gestão 
Dilma Rousseff. Portanto, ficamos distantes da promessa 
de crescimento equivalente a 5%.

Em ambos os casos, excetuando-se a recessão 
registrada em 2009, trata-se da pior marca desde 2003. 
Vale lembrar que, em 2010, a expansão da economia 
brasileira atingiu 7,5% e a do PIB per capita 6,5%. Mais 
uma vez, o consumo das famílias puxou os resultados, 
com alta de 4,1%, em 2011. 

Durante o Governo Lula, houve um momento 
em que se falou em espetáculo do crescimento, e ve-
rificamos que o Brasil foi dos países no mundo que 
menos cresceu. Em determinado momento, apenas o 
Haiti cresceu menos que o nosso País. E a média do 
crescimento dos países da América Latina, em nove 
anos da gestão do Presidente Lula, colocou o Brasil 
em último lugar, ou quase em último lugar, apenas à 
frente de um dos países latino-americanos. 

Estou registrando esse fato porque especialmen-
te o Ministro Mantega, de quando em vez, aparece 
diante do povo brasileiro anunciando, com otimismo 
exuberante, índices de crescimento que depois não 
se confirmam. Creio que falta, nesse caso, respeito 
ao povo brasileiro.

E o que lamentamos mais é exatamente o des-
perdício de oportunidades preciosas de crescimento 
significativo. O País vem desperdiçando oportunidade 
de crescer, porque cresce aquém das suas potencia-
lidades. Se estabelecermos parâmetros de compara-
ção com os países emergentes, nesses nove anos, 
verificamos que essa é uma realidade indesmentível. 
E por que não crescemos em conformidade com as 
nossas potencialidades? Porque não realizamos as 
reformas necessárias.

A inapetência do Governo para realizar reformas 
compromete a capacidade de investir do Estado brasileiro. 
E essa limitação se torna abrangente alcançando as Unida-
des Federativas; Estados e Municípios, da mesma forma, 
se encontram com a sua capacidade de investir compro-
metida e o desequilíbrio da Federação, o desequilíbrio do 
sistema federativo é tão marcante que começa a provocar 
revolta nos administradores estaduais e municipais, em 
razão da concentração de recursos nos cofres da União.

O Governo mantém o País atrelado a estruturas 
superadas, porque atua com imediatismo e não promo-
ve reformas como, por exemplo: a reforma tributária, a 
reforma trabalhista e a reforma administrativa, manten-
do estruturas agigantadas para atender ao interesse 
fisiológico dos que o apóiam.

Aqui está a declaração de Rogério Werneck: “além 
da corrupção escancarada, que paralisou Ministérios 
no ano passado, o atrofiado esforço de investimento 
enfrenta os custos do problemático loteamento de 
cargos feitos pelo Governo”. Nós estamos insistindo, 
reiteradamente discursamos denunciando o aparelha-
mento do Estado brasileiro, das instituições financeiras, 
das autarquias, da administração direta e indireta, da 
administração de modo geral. O loteamento de cargos 
públicos puxando para baixo a qualidade da gestão 
administrativa e abrindo portas para a corrupção.

É por isso que os investimentos vão se tornando 
pífios, cada vez mais insignificantes. No primeiro bimestre 
deste ano, os investimentos da União atingiram R$3,6 
bilhões. O montante total desembolsado é de R$1,1 bi-
lhão menor do que o pago no mesmo período de 2011, 
quando R$4,7 bilhões foram aplicados. Os números 
contrariam as previsões estabelecidas pelo governo.

Na avaliação do economista da PUC do Rio, Ro-
gério Werneck:

O governo não encontrou dificuldade 
para expandir em muito seus gastos correntes. 
Aumentar o investimento público, no entanto, 
continua sendo muito difícil. 

Não se trata apenas de evitar que a ex-
pansão tão fácil dos gastos correntes acabe 
por inviabilizar o aumento dos investimentos. 
Trata-se também, e principalmente, de conse-
guir fazer o investimento acontecer, quando 
o financiamento está plenamente garantido.

(...)
A mídia tem dado destaque à licença 

com que políticos agraciados com a gestão 
de determinados órgãos da administração 
pública interpretam os poderes de que foram 
investidos. Proliferam casos de gestores que 
se permitem concentrar a maior parte dos in-
vestimentos dos órgãos que administram em 
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projetos de interesse exclusivo dos Estados de 
onde são oriundos” [destaca esse economista].

Tudo isso agrava o desequilíbrio do sistema fe-
derativo, que está a exigir a sua rediscussão. Se há 
uma concentração dos recursos nos cofres da União 
e a transferência desses recursos atende a interesses 
localizados, segundo orientação de interesse político 
partidário, agravamos a situação ao afrontarmos o prin-
cípio da isonomia, que é elementar numa administra-
ção que tenha por preocupação a correção e a justiça.

Caíram também as taxas de investimento e de 
poupança, na comparação com 2010. Entre os fatores 
que atrapalharam o crescimento brasileiro está a fra-
queza da indústria nacional. O setor fechou 2011 com 
expansão de apenas 1,6%, tendo registrado queda de 
0,5%, no último trimestre do ano, e o segmento de trans-
formação simplesmente não cresceu no ano passado.

Com a oficialização dos resultados, o Brasil re-
toma seu lugar entre os países que menos crescem 
no mundo. Usando como base as previsões da Cepal, 
apenas El Salvador, com 1,4% de expansão, e Cuba, 
com 2,5%, serão superados por nós no Continente, 
enquanto Panamá, Argentina e Equador estarão na 
outra ponta, com crescimento ao redor de 9%.

As perspectivas para este e o próximo anos não 
são animadoras. Segundo a Unctad, tomando por base 
a média registrada em 2005 e 2008, o Brasil acumula-
ria crescimento de 18% até 2013. É muito pouco perto 
dos 30% estimados para as economias emergentes 
em todo o mundo.

É evidente que o Governo, oficialmente, destaca-
rá que o pífio crescimento econômico do nosso País é 
consequência da crise na Europa. É óbvio que a crise 
também traz desdobramentos e provoca impacto na 
nossa economia, mas, pelo que se vê, o que é real, 
o que é essencial como razão direta do crescimento 
pífio do nosso País é a inapetência do Governo para 
promover as reformas necessárias que certamente 
fariam a roda da economia girar com mais força, pro-
movendo desenvolvimento econômico e melhor dis-
tribuição de renda.

Por essa razão, Srª Presidente, pedimos que 
considere como lido todo o pronunciamento, onde tra-
zemos outros números e informações para sustentar 
argumentos de que este País merece crescer mais e 
que deve ocorrer um esforço governamental na redu-
ção das despesas correntes, a fim de que se recupere 
a capacidade de investir do Estado brasileiro, motivan-
do também os investimentos privados. Muito obrigado, 
Srª Presidente.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR ALVARO DIAS. 

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem 
apanhamento taquigráfico) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, investimento Público despenca em 2012 e 
mais uma vez contraria previsões do governo

O IBGE divulgou nesta terça que a expansão do 
PIB em 2011 foi de 2,7%, bem abaixo das projeções 
apresentadas pelo governo (5%) e pelos economis-
tas de mercado (4,5%), O crescimento brasileiro ficou 
abaixo dos emergentes: China (9,2%), índia (6,9%), 
Rússia (4,2%).

No primeiro bimestre deste ano, os investimentos 
da União atingiram R$ 3,6 bilhões. O montante total 
desembolsado é R$ 1,1 bilhão menor do que o pago 
no mesmo período de 2011, quando R$ 4,7 bilhões 
foram aplicados. Os números contrariam as previsões 
estabelecidas pelo governo

Na avaliação do economista e professor da PUC-
-Rio, Rogério Werneck, em artigo publicado na última 
sexta-feira no jornal O Globo, nos últimos anos, o 
governo não encontrou dificuldade para expandir em 
muito seus gastos correntes. Aumentar o investimento 
público, no entanto, continua sendo muito difícil.

Não se trata apenas de evitar que a ex-
pansão tão fácil dos gastos correntes acabe 
por inviabilizar o aumento dos investimentos. 
Trata-se também, e principalmente, de conse-
guir fazer o investimento acontecer, quando 
o financiamento está plenamente garantido.

Segundo Rogério Weneck, além da corrupção es-
cancarada, que paralisou ministérios no ano passado, o 
atrofiado esforço de investimento enfrenta os custos do 
problemático loteamento de cargos feito pelo governo.

A mídia tem dado destaque à licença 
com que políticos agraciados com a gestão 
de determinados órgãos da administração 
pública interpretam os poderes de que foram 
investidos. Proliferam casos de gestores que 
se permitem concentrar a maior parte dos in-
vestimentos dos órgãos que administram em 
projetos de interesse exclusivo dos Estados 
de onde são oriundos, destaca o economista.

Agora é oficial: o PIB brasileiro despencou em 2011.
Segundo resultado divulgado pelo IBGE, a eco-

nomia do país cresceu apenas 2,7% no primeiro ano 
da gestão Dilma Rousseff.

O Brasil foi uma das nações com pior desempe-
nho entre os emergentes e ficou abaixo até mesmo da 
Alemanha, sufocada pela crise do curo.

Dilma assumiu prometendo 5%, mas passou 
longe, muito longe, da meta. O PIB per capita cresceu 
apenas 1,8% no ano.
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Em ambos os casos, excetuando-se a recessão 
registrada em 2009, trata-se da pior marca desde 2003.

Vale lembrar que, em 2010, a expansão da econo-
mia brasileira atingira 7,5% e a do PIB per capita, 6,5%.

Mais uma vez, o consumo das famílias puxou os 
resultados, com alta de 4,1% em 2011.

A contribuição do setor externo foi novamente 
negativa, com as importações crescendo o dobro das 
exportações.

Caíram as taxas de investimento e de poupança, 
na comparação com 2010.

Entre os fatores que atrapalharam o crescimento 
brasileiro, está a fraqueza da indústria nacional. O se-
tor fechou 2011 com expansão de apenas 1,6% -tendo 
registrado queda de 0,5% no último trimestre do ano 
– e o segmento de transformação simplesmente não 
cresceu no ano passado.

Serviços tiveram alta de 2,7% e a agropecuária, 
de 3,9% em 2011.

Com a oficialização dos resultados, o Brasil reto-
ma seu lugar entre os países que menos crescem no 
mundo. Usando como base as previsões da CEP AL, 
apenas El Salvador, com 1,4% de expansão, e Cuba, 
com 2,5%, serão superados por nós no continente, 
enquanto Panamá, Argentina e Equador estarão na 
outra ponta, com crescimento ao redor de 9%.

As perspectivas para este e o próximo anos não 
são nada animadoras. Segundo a UNCTAD, tomando 
por base a média registrada entre 2005 e 2008, o Brasil 
acumularia crescimento de 18,1% até 2013.

É muito pouco perto dos 30,5% estimados para 
economias emergentes como um todo.

Em dezembro passado, a equipe econômica de Dilma 
alardeava uma previsão de crescimento de 5% para 2012.

Mas já se dará por contente se o percentual che-
gar a 4%, o que parece improvável.

A média das previsões de mercado, aferidas 
pelo Boletim Focus do Banco Central, está em 3,3%. 
Desde janeiro, o FMI, por exemplo, já trabalha com 
prognóstico de 3%.

De olho nisso, o governo estaria preparando “me-
didas para tentar impulsionar o PIB”, segundo a Folha
de S. Paulo. Entre elas, estariam desonerações de 
alguns setores e redução de impostos. O problema é 
que, nas vezes que tentou isso, o governo errou a mão.

Será mais uma iniciativa que prejudicará os es-
tados e municípios no rateio do FPE e FPM, ou seja, 
mais benesses com o chapéu alheio.

Como aconteceu, por exemplo, com a desoneração 
da folha de pagamentos do setor de tecnologia da informa-
ção, incluído entre os “beneficiados” pelo plano Brasil Maior.

Feitas as contas, os empresários do setor -prin-
cipalmente aqueles com poucos empregados e fatu-

ramento elevado – viram que iriam pagar mais contri-
buição previdenciária e não menos.

A barbeiragem se repetiu com a “ordem” dada 
pela presidente para que os investimentos públicos 
fossem acelerados neste ano. Em janeiro, isso foi tudo 
o que não se viu: o Tesouro produziu um megasuperá-
vit fiscal anabolizado por uma expressiva redução de 
17,4% nos investimentos.

Entre as dificuldades vindouras, certamente estará 
a de aumentar as exportações e atenuar a contribuição 
negativa do setor externo sobre as contas nacionais.

Com a anunciada disposição da China de frear 
a expansão da sua economia, o Brasil deve vender 
menos commodities, principalmente minério de ferro 
– cuja cotação no mercado internacional já caiu 29% 
desde setembro.

O resultado do PIB de 2011 indica que foram bem 
sucedidas as medidas monetárias e financeiras para 
esfriar a economia e domar a inflação, que escalara 
desde o último ano da gestão Lula.

A dose, porém, parece ter sido letal e agora amea-
ça deixar o país na UTI por mais tempo que o esperado.

Não se enxerga nas medidas tomadas pelo go-
verno Dilma Rousseff alguma saída à vista.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – V. Exª será atendido na forma regimental, 
Senador Alvaro Dias.

Com a palavra, o Senador Mário Couto, que fala 
pela liderança do seu partido, o PSDB. Em seguida, o 
Senador Anibal Diniz, como orador inscrito.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, 
Srs. Senadores, acabo de ouvir atentamente o Se-
nador Alvaro Dias, que falou do pífio crescimento do 
nosso PIB.

Semana passada, eu estive aqui mostrando, bra-
sileiros e brasileiras, os gastos de custeio do Governo 
da Presidenta Dilma. Mostrei quanto se gasta em festa 
no Palácio do Planalto: 54 milhões. Os jornais mostram 
a Petrobras anunciando a criação de mais um cargo 
de diretoria, aqueles cargos apadrinhados em que não 
se faz nada. Sabem quanto vai ganhar esse diretor da 
Petrobras? Setenta mil reais!

Brasileiros e brasileiras, saibam o quanto cus-
ta uma faixa presidencial: R$50 mil reais. Uma faixa 
presidencial! Bebe-se uísque no Palácio e come-se 
salgadinho por 54 milhões! Aí, o povo brasileiro abre 
os jornais e os jornais mostram: “Violência mata 1,1 
milhão de brasileiros em 30 anos”. É mais do que o 
conflito Israel e Palestina.

No dia seguinte, você abre o mesmo jornal e vê: 
“Dilma corta à metade verbas de segurança”. Por que 
ela não cortou a metade das verbas do uísque e do 
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salgadinho que se come no Palácio do Planalto, ao 
invés de tirar da segurança? Porque brasileiros estão 
morrendo. Todos os dias, acontece um fato que choca 
a população brasileira. É exatamente aí que ela deveria 
aplicar, e é exatamente aí onde ela corta.

A situação brasileira é preocupante, Presidenta.
Senador Alvaro Dias, chegamos a um momento 

preocupante nesta Nação. Eu já previa. No dia seguinte, 
brasileiros, abre-se o jornal e lê-se novamente: “Bra-
sileiro gasta com saúde mais que o próprio Governo”. 
No dia seguinte, abre-se outro jornal, brasileiros e 
brasileiras, e lê-se: “Governo tira R$7,4 bi da saúde”.

Brasileiros e brasileiras, olhem a área que o Go-
verno escolheu para amenizar a crise nacional. A Pre-
sidenta Dilma – que Deus a livre –, se adoecer hoje, 
em que hospital deve ser internada? Com certeza, 
será no Sírio-Libanês ou em outro melhor que esse 
no Brasil. Quem sabe, às carreiras, mandarão a Pre-
sidenta para a Europa, a Inglaterra? E se adoecer um 
pobre aposentado brasileiro? E se adoecer um homem 
comum da sociedade? Para onde irá esse cidadão? 
Para a fila de um hospital, às cinco horas da manhã, 
pegar uma ficha para morrer mais tarde dentro de um 
hospital público que não dá a menor condição para o 
brasileiro. Quantos brasileiros morrem em hospital pú-
blico? E a Presidenta corta sete bilhões da saúde e um 
bilhão da segurança pública para conter a inflação...

(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Fora 

do microfone.) – ...para conter a queda do PIB, ao in-
vés de cortar as verbas...

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Já 

vou descer, Presidenta.
Ao invés de cortar as verbas de custeio, as ver-

bas gastas no Palácio do Planalto, as verbas gastas 
com diárias, as verbas gastas com viagens, as verbas 
gastas com cartão de crédito. Quer é uma roubalheira 
mais cínica neste País? Ao invés de cortar isso, a Pre-
sidência faz a opção de cortar verbas da segurança e 
da saúde neste Brasil.

Presidenta Dilma, não foi para isso que o brasi-
leiro lhe colocou no poder. Lamentavelmente, Vossa 
Excelência mentiu para o povo brasileiro.

Obrigado, Presidenta.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Com a palavra o Senador Anibal Diniz. (Pausa.)
Com a palavra o Senador Casildo Maldaner.
Como orador inscrito, Senador Casildo Maldaner; 

em seguida, Senador Sérgio Souza, como comunica-
ção inadiável.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Srª Presidenta, Marta Suplicy; Srªs e Srs. 
Senadores; caros Colegas:

Entre os direitos sociais garantidos por nossa Car-
ta Magna está o direito à saúde. E aí, de certo modo, 
talvez em diversos parâmetros, a gente vá na linha do 
Senador Mário Couto quando o tema é saúde, usando 
alguns predicados. Mas, na essência, tem relevância 
nesse campo da saúde o que eu vou expressar.

Ao lado da educação, compõe as duas maiores 
obrigações do Poder Público, nas esferas federal, esta-
dual e municipal. Não há na vida de qualquer cidadão 
bem maior que sua própria saúde.

Na última semana, o Ministério Público divulgou 
um estudo inédito que avaliou o desempenho do Sis-
tema Único de Saúde, SUS, quanto ao acesso poten-
cial ou obtido e à efetividade da Atenção Básica; das 
Atenções Ambulatorial e Hospitalar; e das Urgências e 
Emergências, no período de 2008 a 2010. Isso foi um 
levantamento do Ministério da Saúde, feito de 2008 a 
2010, que divulgou este resultado na última semana.

A iniciativa é louvável, não apenas do ponto de 
vista da transparência, mas especialmente na utiliza-
ção dos resultados como ferramenta de monitoramento, 
planejamento e formulação de políticas públicas espe-
cíficas, respeitando as necessidades de cada região.

Os resultados, no entanto, são desanimadores. 
O índice avaliou, com pontuação de zero a dez, Mu-
nicípios, Estados, Regiões e o País, com base em 
informações de acesso e efetividade, medindo o de-
sempenho do sistema, ou seja, o grau com que os 
serviços ações e saúde estão atingindo os resultados 
específicos. Então, fez uma analise ampla sobre isso.

O Brasil ficou com nota média, de zero a dez, 
de acordo com levantamento feito pelo Ministério da 
Saúde, de 5,47. Estados como Pará e Rondônia rece-
beram índices sofríveis: 4,17 e 4,49, respectivamente. 
Nosso Estado, Santa Catarina, liderou o ranking, com 
nota de 6,29, seguido do Paraná e Rio Grande do Sul.

Teoricamente, como catarinense, deveria estar co-
memorando. No entanto, a realidade da saúde em meu 
Estado, pelo relato dos cidadãos, e as dificuldades enfren-
tadas pelo Governo Estadual e pelos Municípios, não re-
fletem exatamente esta conquista. Enfrentamos uma série 
de dificuldades, que vão da falta de leitos à carência de 
atendimento para consultas e tratamentos especializados.

Não esqueço o trabalho incansável do então 
Governador Luiz Henrique, seguido atualmente pelo 
Governador Raimundo Colombo, de combate ao que 
se convencionou chamar de “ambulancioterapia”, que 
é o transporte de pacientes de um lugar para outro. O 
termo define o permanente deslocamento de pacientes 
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do interior do Estado rumo aos maiores centros, em 
busca de atendimentos de média e alta complexidade, 
equipamentos para exames e outros procedimentos.

A solução buscada foi a descentralização dos in-
vestimentos, melhor dotando regiões até então negli-
genciadas. Os resultados já estão aparecendo, apesar 
do longo caminho que ainda temos a percorrer.

A reflexão é inevitável: se em Santa Catarina, que 
lidera o ranking, a situação ainda guarda uma série de 
carências, que agruras enfrenta o cidadão paraense, por 
exemplo, do Senador Mário Couto e outros Colegas?

Não tenho dúvidas de contar com a concordância 
dos Colegas representantes dos Estados no Norte e 
Nordeste, onde foram registrados os índices mais baixos.

Ao fim de 2011, o Senado aprovou a regulamen-
tação da Emenda 29, definindo o que são considerados 
gastos em saúde e índices mínimos de investimento 
por parte da União, Estados e Municípios. Foi no fim 
do ano passado, agora, que nós votamos a regulamen-
tação da Emenda 29.

Pelo texto aprovado, a União deve investir o mon-
tante do ano anterior, mais a variação nominal do Produ-
to Interno Bruto (PIB). Os Estados precisam aplicar 12% 
do que arrecadam anualmente, e os Municípios, 15%.

No entanto, de acordo com o Presidente do Con-
selho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, 
Antônio Carlos Nardi, em declaração ao jornal Folha
de S. Paulo, mais de 95% dos Municípios já investem 
acima dos índices definidos pela Emenda nº 29. A si-
tuação nos Estados não é muito diferente.

Diante deste quadro, nos causa surpresa – para di-
zer o mínimo – o corte de R$ 5,4 bilhões no Orçamento 
da União nos recursos destinados à saúde – o Senador 
Mário Couto acabou de declinar os valores acima de 
R$7 bilhões. Pelo menos, minha assessoria acolhe aqui 
os valores. Mas não interessa se são 5,4 bilhões ou 7 
bilhões, o que interessa é que esses valores foram cor-
tados do Orçamento, e isso sabemos, isso foi anunciado.

Nesta área, não há espaço para qualquer tipo 
de negligência, não há prioridades superiores, no meu 
entendimento. E por que não há? Não há porque, se-
gundo levantamento do próprio Ministério da Saúde, os 
nossos limites hoje... E pega Santa Catarina, que ficou, 
no ranking nacional, com seis e alguma coisa e a média 
nacional é 5,47. Nós estamos liderando o ranking, em 
seguida, o Paraná e o Rio Grande do Sul. Imagina se 
nós, lá em Santa Catarina... Por onde a gente anda a 
gente vê que é uma loucura, o pessoal não tem onde 
colocar, não tem atendimento. Eu diria que é priorida-
de número um. Até o Governador Raimundo Colombo 
elegeu como tema “as pessoas em primeiro lugar” e, 
dentro desse tema, destaca-se a saúde, que é algo que 
a gente sente em qualquer pesquisa lá no meu Estado. 

Se lá é assim, minha Nossa Senhora, como será no 
Brasil, de acordo com os dados que o próprio Ministério 
da Saúde acabou de divulgar nessa última semana!?

Continuo aqui, para, em seguida, ouvi-lo, Senador.
O Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, garantiu 

que mesmo com o contingenciamento, os projetos do Mi-
nistério não serão afetados. Não é nossa intenção negar 
os avanços obtidos até aqui, nem a eficiência ou valida-
de das iniciativas. Contudo, não obstante essas ações, 
é necessário progredir, permanentemente, tendo como 
meta a garantia do acesso pleno à saúde de qualidade.

Essa é uma questão inarredável.
Ainda há muito a avançar, diferenças históricas 

a serem corrigidas e carências profundas a combater. 
A primeira delas é a descentralização dos recursos 
federais da saúde. Hoje vivemos uma verdadeira “am-
bulancioterapia” de recursos. Se há um “ambulancio-
terapia” de pessoas, que vão de lá para cá buscando 
centros melhores, com atendimento mais complexo, 
nós vivemos hoje no Brasil centralizado uma verdadeira 
“ambulancioterapia” de recursos. Quando há. Ou seja, 
prefeitos e governadores tendo de vir a Brasília para 
suprir as suas necessidades básicas.

Igualmente importante é a implantação de uma 
moderna e eficaz gestão, seja de recursos humanos, 
seja de recursos materiais, otimizando a estrutura e os 
profissionais disponíveis, que não são poucos.

(Interrupção do som.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC) 

– Se V. Exª me permitir, para concluir o pensamento, 
eu gostaria de ouvir o eminente Senador Sérgio Sou-
za, pela Paraná, sobre esta análise.

Com muita alegria, ouço V. Exª.
O Sr. Sérgio Souza (Bloco/PMDB – PR) – Pri-

meiramente, Senador Casildo, Senador por Santa 
Catarina, eu quero parabenizá-lo, porque sempre tem 
demonstrado uma preocupação por assuntos de rele-
vância não só do seu Estado, mas por assuntos de re-
levância de todo o nosso País. A impressão que tenho 
é de que V. Exª também é um pouco municipalista. Eu 
vejo isso com muitos bons olhos. Eu sou municipalista 
e entendo que a fonte de todos os recursos, a origem 
é o Município, que tem a menor parte, mas que tem 
a maior obrigação. E aí, com relação a esta questão 
da saúde, Senador Casildo, os Municípios têm gasto 
muito além das suas obrigações constitucionais. No 
entanto, eles sofrem muitas vezes com a falta de qua-
lidade do corpo técnico necessário para gerir a saú-
de, principalmente profissionais médicos. Os médicos 
hoje estão numa escassez tamanha que os Municípios 
chegam a pagar valores quatro a cinco vezes maiores 
que o permitido pela lei, pois o limite seria o salário 
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do prefeito, o subsídio do prefeito. Então, causam um 
transtorno. Deixo aqui o meu registro para dizer que 
precisaríamos incentivar um pouco mais a formação 
de melhores profissionais, mais éticos e responsáveis, 
para atender também os Municípios do interior.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC) 
– Acolho o aparte de V. Exª, Senador Sergio Souza, 
até para evitar essa “ambulancioterapia” não só dos 
pacientes, mas também dos recursos. Daí a descen-
tralização da gestão, dos profissionais e dos recursos.

As políticas de saúde preventiva e campanhas 
educacionais merecem ainda mais atenção. Durante 
nosso trabalho na relatoria da Comissão Especial de 
Defesa Civil do Senado, vimos que cada real aplicado 
na prevenção, no campo da Defesa Civil, poupa outros 
sete no momento de reconstrução. Isso nós aprende-
mos. Na saúde, nobres Colegas, essa proporção ga-
nha amplitude infinitamente maior. Quer dizer, se na 
Defesa Civil cada um real que se aplica na prevenção 
economiza sete reais depois na reconstrução, imagi-
nem na prevenção da saúde! É infinitamente maior.

Que o estudo feito pelo Ministério sirva como 
balizador de metas, mas, acima de tudo, de decisões. 
Um país que se quer grande, desenvolvido, não se co-
aduna com uma saúde pública precária. Não é este o 
Brasil que queremos.

Estas são nossas considerações.
Muito obrigado pelo tempo, Sr. Presidente Suplicy. 

Agradeço a oitiva dos nobres Colegas.
Durante o discurso do Sr. Casildo Malda-

ner, a Sra Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Eduardo Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Meus cumprimentos, Senador Casildo Malda-
ner, pelo seu alerta em relação aos investimentos, tão 
necessários, na área de saúde.

Tem a palavra, agora, o Senador Sérgio Souza, 
para uma comunicação inadiável.

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

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pela ordem, tem a palavra o Senador Alvaro 
Dias, Líder do PSDB.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Senador Suplicy, 
apenas para comunicar a Casa, pela importância do 
projeto, que estou encaminhando à Comissão de Cons-
tituição e Justiça o relatório com parecer favorável ao 
projeto do Senador Pedro Taques que torna corrupção 
passiva, corrupção ativa e corrupção na Administração 
Pública crime hediondo.

Apresentamos uma emenda incluindo também 
o peculato e o excesso de exação, por tratarem igual-
mente de crime contra a Administração Pública com 
a mesma gravidade. 

Estamos encaminhando o relatório que apresen-
to para registro nos Anais, pedindo especialmente ao 
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, 
Senador Eunício Oliveira, que dê tratamento prioritá-
rio a esse projeto em razão das circunstâncias. Não 
há necessidade de justificativa para um projeto dessa 
natureza, que quer transformar o crime de corrupção 
– corrupção passiva, corrupção ativa – contra a Admi-
nistração Pública em crime hediondo.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/

PT – SP) – É importante a comunicação de V. Exª, 
Senador Alvaro Dias.

Tem a palavra agora, para uma comunicação 
inadiável, o Senador Sérgio Souza, do Paraná.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) 
– Obrigado, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho à tri-
buna nesta tarde para prestar solidariedade e externar 
meu apoio integral à posição do Ministro do Esporte, 
Exmº Sr. Aldo Rebelo, em relação às manifestações 
do Sr. Jérôme Valcke sobre os atrasos, ou possíveis 
atrasos, nas obras da Copa do Mundo de 2014.

Como foi amplamente divulgado na última sexta-
-feira, durante entrevista coletiva concedida em Lon-
dres, o Secretário-Geral da Fifa, Jérôme Valcke, cri-
ticou duramente os atrasos nas obras de estádios e 
infraestrutura para a Copa do Mundo de 2014.

Foi além: criticou o Congresso Nacional pela de-
mora em aprovar as leis que regularão todos os proce-
dimentos relacionados com o Mundial, e ainda finali-
zou com a absurda afirmação de que os responsáveis 
pelo Mundial deveriam levar um “pontapé no traseiro” 
e começar a trabalhar para recuperar o tempo perdido.

Ora, Srªs e Srs. Senadores, trata-se de uma 
afronta ao País e a nossas instituições. O Sr. Valcke 
desrespeitou os Poderes Executivo e Legislativo do 
Brasil e, assim, a sociedade brasileira como um todo.

É absolutamente claro que está corretíssimo o 
Ministro Aldo Rebelo, quando informa, através de carta 
ao Presidente da Fifa, Sr. Joseph Blatter, que o Gover-
no brasileiro demanda a substituição na interlocução 
da entidade com o nosso País nos assuntos relacio-
nados à Copa de 2014.

Afinal, resta evidente que o Sr. Valcke não possui 
o discernimento, a sensibilidade política e diplomática 
e nem a polidez necessários para desempenhar uma 
função tão importante para a realização do Mundial, 
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uma função que demanda uma pessoa com a capaci-
dade de negociar e buscar consensos, algo que o Sr. 
Valcke demonstrou não possuir.

A imprensa de hoje noticia que, na tarde de on-
tem, o Sr Jérôme Valcke teria enviado um pedido formal 
de desculpas ao Ministro Aldo Rebelo, o que, aliás, é 
o mínimo que poderia ter feito diante de manifestação 
tão inapropriada feita em coletiva de imprensa inter-
nacional insultando a soberania brasileira.

Aliás, vale lembrar que, após o descontentamen-
to externado pelo Ministro Aldo Rebelo, o Sr. Valcke 
reincidiu nas suas infelicidades, Senador João Capi-
beribe, ao classificar a reação brasileira como infantil. 
Vou além: disse à imprensa que houve uma má in-
terpretação, uma má tradução das suas palavras. Ou 
seja, não tem nem mesmo a hombridade de assumir 
um erro grave que cometeu.

Mesmo depois do pedido de escusas, penso que 
o Governo brasileiro deveria manter a posição de não 
tratar mais da Copa com esse senhor. Para mudar isso, 
na minha opinião, o pedido de desculpas teria que ser 
feito em outra coletiva de imprensa internacional com 
a mesma abrangência e divulgação daquela que des-
respeitou todo o nosso País.

Srªs e Srs. Senadores, reconheço que há enor-
mes desafios diante do nosso País, e não apenas no 
que se refere à organização da Copa do Mundo. Con-
tudo, é inegável o expressivo avanço que obtivemos 
em várias áreas nas últimas décadas.

Somos uma democracia consolidada, uma das 
maiores do Planeta; tornamo-nos, recentemente, a sexta 
economia do mundo; vivemos um momento de desen-
volvimento econômico, num momento em que inúme-
ros países, sobretudo na Europa, enfrentam uma crise 
sem precedentes, e temos avançado muito na redução 
da miséria e das desigualdades em nossa sociedade.

Portanto, Srªs e Srs. Senadores, motivos não faltam 
para que o Sr. Valcke tenha o mínimo de respeito para 
com as instituições e para com a soberania do nosso País.

Como Senador da República, informo ao Sr. Jérô-
me Valcke que, independentemente do que ele consi-
dere satisfatório, vou analisar com a atenção devida a 
Lei Geral da Copa, que deve chegar a esta Casa nas 
próximas semanas.

Como já disse, somos uma democracia, e o Poder 
Legislativo tem a obrigação de exercer suas prerroga-
tivas com responsabilidade perante toda a sociedade 
brasileira. E não será a pressa do Sr. Valcke, Sr. Pre-
sidente Suplicy...

(Interrupção do som.)
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Fora 

do microfone.) – ...que mudará isso. 

Tenho a convicção de que o Brasil realizará uma 
grande Copa do Mundo e sei que, para tanto, precisamos 
avançar com as obras e com os demais procedimentos. 
E assim faremos. E simplesmente o faremos por saber-
mos, como País, das responsabilidades que assumimos 
perante toda a sociedade internacional, e nunca pela 
pressão deste ou daquele indivíduo ou pelas mal-edu-
cadas palavras que venha a proferir. Faremos porque 
este é exatamente o momento de afirmar o Brasil neste 
novo contexto mundial que se desenha, Sr. Presidente.

Encerro, reafirmando meu integral apoio ao Mi-
nistro Aldo Rebelo e a todos aqueles que repudiaram 
veementemente as lamentáveis palavras do Secretá-
rio-Geral da Fifa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/

PT – SP) – Prezado Senador Sérgio Souza, quero 
também expressar a minha solidariedade ao Ministro 
Aldo Rebelo diante dessas palavras mal pensadas por 
parte do Secretário-Geral da Fifa, Jérôme Valcke. Avalio 
que o Ministro Aldo Rebelo recebeu o apoio necessá-
rio da Presidente Dilma Rousseff para que dissesse a 
alguém que se procede dessa maneira desrespeitosa 
para com as autoridades do esporte brasileiro, a não 
ser que tenha uma reviravolta completa... Ouvi falar que 
o Sr. Jérôme Valcke pediu desculpas e tudo, mas acho 
que foi gravíssimo o procedimento dele. Então, é mais 
do que adequado que o Ministro seja tão assertivo.

Permita-me, uma vez que V. Exª é amante do fu-
tebol e do esporte, como também o sou, aqui comentar 
algo que aconteceu no nosso futebol.

Neste último domingo, na entrevista que o Sr. Tite, 
Adenor Leonardo Bacchi, técnico do Corinthians, deu 
à TV Gazeta, ao Mesa Redonda, dirigido por Flávio 
Prado e Michelle Giannella, sobre esporte, eis que, a 
certa altura, ele mencionou que ali, no estádio de Vila 
Belmiro, que estava sendo reinaugurado, com um gra-
mado tão belo e tudo, lotado – Santos e Corinthians, um 
jogo excepcional –,eis que algumas pessoas, e ele até 
fez questão de dizer que não era a torcida do Santos, 
começaram a cuspir sobre ele durante todo o jogo. E 
esse era o terceiro jogo em que ele era assim tratado.

Ele recebeu a solidariedade de todos os jorna-
listas e repórteres da Gazeta. E eu, inclusive, diante 
desse episódio, liguei para o Presidente do Santos, 
Luís Alvaro de Oliveira Ribeiro, sugerindo que pedisse 
desculpas ao técnico Tite e que tomasse providências, 
inclusive, fazendo um apelo a todos que compareçam 
aos jogos dos Santos na Vila Belmiro e de todos os 
times que jamais repitam um procedimento dessa na-
tureza. Nós precisamos, inclusive para o espírito do 
melhor êxito na Copa do Mundo, conclamar todos os 
nossos torcedores para isso.
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No jogo do Corinthians e Santos, a certa altura, 
nas cercanias do estádio, duzentos torcedores de am-
bos os times começaram a brigar. E precisou a polícia 
jogar gás lacrimogêneo e outras coisas.

Então, nós precisamos fazer um apelo a todos 
os nossos torcedores de todos os times que possam 
ir aos estádios de maneira civilizada, inclusive para 
que nós possamos levar nossos filhos e netos – e eu 
gosto de levar meus netos ao futebol –, para que não 
haja cenas de ofensas, xingamentos, brigas violentas 
e muito menos cusparadas sobre um técnico que ali 
estava orientando seu time.

Cumprimento V. Exª, que me estimulou a falar do 
esporte e da importância de termos as relações mais 

civilizadas, inclusive entre os dirigentes esportivos da 
Fifa e do Brasil.

Tem a palavra o Senador João Capiberibe, do 
PSB do Amapá, como orador inscrito.

Senador João Capiberibe, vou pedir que seja 
transcrita cópia da carta que mandei ao Presidente do 
Corinthians e ao Presidente do Santos sobre o episó-
dio que acabo de relatar.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU 
PRONUNCIAMENTO

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno)
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O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Cumprimento V. Exª, Presidente, Senador Edu-
ardo Suplicy.

Srs. Senadores, Srªs Senadoras, volto a abordar 
um tema que foi objeto de um pronunciamento aqui 
nesta Casa. 

Dia 10 de setembro de 2010, há exatos 543 dias, 
a Polícia Federal surpreendeu os moradores da cida-
de de Macapá com uma das maiores operações de 
combate à corrupção de que se tem notícia naquela 
região. E eu gostaria de relembrar aqueles fatos por 
uma razão. É que até agora não tivemos notícias do 
resultado do inquérito. Ainda não há indiciados nem 
denunciados. E nos preocupa que uma operação de 
tamanha magnitude complete, no próximo dia 10, um 
ano e seis meses, ou seja, 18 meses sem que tenha-
mos notícia dos resultados.

Fiz um levantamento das manchetes de jornais 
da época.

A Folha de S.Paulo do dia 11 de setembro de 
2010, aliás, uma data fatídica por várias razões, teve a 
seguinte manchete: “Governador do Amapá e anteces-
sor são presos”; a do Correio Braziliense: “Governador 
do Amapá e outras 17 pessoas são presos pela Polícia 
Federal”; do Valor: “Operações da Polícia Federal po-
dem favorecer a oposição no Amapá”; do Zero Hora,
lá do Rio Grande do Sul: “Operação antifraude prende 
Governador do Amapá e mais 17 pessoas”; Jornal do 
Commércio: “Governador do Amapá e mais 17 pes-
soas presas”; O Estado de S. Paulo: “Polícia Federal 
prende políticos no Amapá”; O Globo: “Polícia Federal 
prende cúpula política do Amapá”.

As matérias são muito parecidas, dão a notícia 
dessa ação da Polícia Federal e, como se pode ob-
servar, com repercussão em todo o País, não apenas 
nos jornais, mas também em rádio, televisão... Uma 
repercussão enorme que certamente envergonhou o 
povo do Amapá, porque eram as suas maiores lide-
ranças que estavam sendo presas.

A manchete de O Globo do dia 11 de setembro 
de 2010, manchete de primeira página: “Amapá, um 
Estado na cadeia”. 

De uma só vez a Polícia Federal prendeu o Go-
vernador, o ex-Secretário de Segurança e o Presidente 
do Tribunal de Contas do Amapá e levou à delegacia o 
Presidente da Assembléia Legislativa e o Prefeito de 
Macapá. Todos acusados de desvio de verba.

A Polícia Federal prendeu ontem, 10 de setembro 
de 2010, o Governador do Amapá Pedro Paulo Dias, o 
ex-Governador Waldez Góes, a ex-primeira-dama Ma-
rília Góes – hoje Marília Goés é Deputada Estadual da 
Assembleia Legislativa do Amapá –, 16 empresários, 

servidores públicos e políticos acusados de desviar 
R$300 milhões em recursos das áreas da educação, 
saúde, assistência social, entre outras. 

Abro um parêntese aqui para dizer que essa 
avaliação da Polícia Federal foi modesta. Na verdade, 
a fraude, o desvio de recurso ultrapassa R$2 bilhões. 
Para que se tenha uma ideia, só da Previdência dos 
servidores públicos do Estado do Amapá, em 2009 e 
2010, foram retidas as contribuições dos servidores e 
não foram repassados à Previdência R$247 milhões, 
além de descontos em consignação devidos aos ban-
cos, retirados dos contracheques dos servidores não 
foram repassados. Só aí já somam R$300 milhões 
que até hoje não se sabe onde esse dinheiro foi parar.

Na operação Mãos Limpas, a Polícia Federal 
também obteve autorização judicial para conduzir à 
força para depor o Presidente da Assembléia Legis-
lativa Jorge Amanajás, o Prefeito de Macapá Roberto 
Góes e 85 suspeitos de envolvimentos com corrupção, 
lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, entre 
outros crimes.

Durante as buscas, a Polícia Federal apreendeu 
R$1 milhão em espécie, duas armas, cinco carros de 
luxo das marcas Ferrari, Masserati, Mercedes-Benz e 
Mini Cooper. Os veículos foram apreendidos na casa 
de praia do Presidente do TCE, em João Pessoa. A 
maior parte do dinheiro (R$540 mil) foi recolhida na 
casa do Secretário de Segurança, outros R$250 mil 
estavam na casa do Deputado Edinho Duarte.

Apenas uma empresa de segurança, com con-
trato emergencial de três anos, recebia R$2,5 milhões 
mensais do governo do Estado. Levantamento da CGU 
mostra que, em 2009 e 2010, os órgãos atingidos pelas 
fraudes receberam R$800 milhões da União.

Olha, essa questão da corrupção em nosso País 
a gente sabe que é endêmica, a gente sabe que se 
trata de uma instituição quase intocável, mas nós aqui 
nesta Casa somos representantes daqueles que são 
lesados por esse tipo de atitude. Portanto, nós temos 
que trazer permanentemente para o debate, sempre 
que ocorrer fraudes e desvios de tamanha proporção. 
O que nós queremos é que as instituições responsá-
veis, o Ministério Público que conduz as investigações 
e o STJ que é a instância que determinou as prisões 
que nos tragam os resultados dessas apurações, que 
apresentem à sociedade as denúncias e que os res-
ponsáveis por esses crimes sejam punidos. E nesse 
aspecto nós vamos trazer sempre que considerarmos 
necessário, vamos estar relembrando aqui da tribuna 
desse Senado, que essa operação como tantas ou-
tras que nós vamos levantar e trazer para a tribuna 
não podem ficar impunes. Nós queremos justiça em 
nome do povo do Amapá, Sr. Presidente, nós quere-
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mos justiça, punição àqueles que causaram danos 
irreparáveis ao Estado.

Hoje o governo do Estado tem dificuldades enor-
mes para dar condução. Muitos documentos continuam 
ainda nas mãos da Polícia Federal, nas mãos do Mi-
nistério Público e o governo está às cegas atrás dessa 
documentação para poder dar condução ao Estado. 
Portanto, o prejuízo é enorme, além do prejuízo finan-
ceiro, das dívidas que foram deixadas porque o ano 
passado, em 2011, o governo que assumiu reteve e 
repassou à Previdência do Estado 187 milhões de re-
ais, além de negociar a dívida para trás e quitar R$70 
milhões, é dinheiro que está saindo da aplicação do 
presente para pagar dívida do passado, e dívida essa 
contraída pela corrupção e pelo desvio de recursos 
público. Era isso, Sr. Presidente...

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB 
– SE) – Senador Capiberibe V. Exª me concede um 
aparte?

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) – 
Pois não Senador Valadares.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – 
SE) – Senador eu quero registrar que V. Exª cumpre 
papel fundamental de Parlamentar representante do 
Estado do Amapá, onde ocorreu, como relatado por V. 
Exª, uma operação da Polícia Federal que teve ampla 
repercussão em todo o País. E V. Exª cobra providên-
cias do Judiciário, do Ministério Público, das instituições 
que cuidam da averiguação dessa operação no sentido 
de que os culpados sejam exemplarmente punidos. E 
V. Exª lutou bravamente para ganhar de volta o seu 
mandato, que ganhou através de uma eleição históri-
ca; conseguiu também o Amapá fazer uma mudança 
substancial nos costumes políticos daquele Estado 
ao eleger Camilo Capiberibe, deputado estadual, um 
homem do povo, para dirigir aquele Estado e devolver 
a normalidade democrática e institucional, a serieda-
de e a ética que aquele Estado havia perdido com a 
ascensão de corruptos na dominação política daquele 
Estado. Sei o quanto V. Exª sofreu e sei o quanto o Dr. 
Camilo está sofrendo porque lá existem incrustadas 
nas instituições, não só no âmbito da Assembleia Le-
gislativa, como também no âmbito do Tribunal de Con-
tas e também no âmbito do Poder Judiciário, pessoas 
que enodoam essas instituições, que criam problemas 
imensos para a boa gestão dos recursos públicos. Mas 
V. Exª, que já é acostumado a enfrentar as tempesta-
des, haverá, ao lado de Camilo, de vencer todos es-
ses obstáculos e um dia o Amapá irá construir, como 
já está construindo agora e a partir do seu governo, 
um ambiente de seriedade e de devolução do crédito 
que o político deve ter perante a opinião pública. Meus 
parabéns a V. Exª. 

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) – 
Muito obrigado, Senador Valadares.

Quero acrescentar que a impunidade termina nos 
colocando todos na vala comum da desclassificação 
da política. Portanto, apelo à Justiça no sentido de que 
só quem pode estabelecer essa diferença entre o bom 
gestor, o político que conduz corretamente, e aquele 
que comete esses desatinos é a Justiça. Que haja 
julgamento e que os culpados sejam condenados. Se 
houver inocentes, que seja reconhecida sua inocência. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Meus cumprimentos, Senador João Capibe-
ribe, pela defesa que faz da seriedade com que deve 
ser tratada a coisa pública.

Com a palavra, pela liderança do PR, o Senador 
do Amazonas Alfredo Nascimento.

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (PR – AM. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, no próximo dia 8, o Brasil se 
une a outros países para celebrar o Dia Internacional 
da Mulher. Desde o século passado, mesmo que em 
diferentes datas, o mundo todo homenageia a mulher 
reconhecendo sua importância na sociedade destacan-
do os avanços em sua condição e assumindo novos 
compromissos para fortalecer o reconhecimento e o 
espaço feminino na sociedade. A mulher é, hoje, líder 
inconteste de nossa sociedade. 

No Brasil, os desafios com que nos defrontamos 
ainda são enormes. A mulher brasileira tem conquis-
tado espaços cada vez mais relevantes no mercado 
de trabalho, na formulação e na renovação do pensa-
mento e na política. São competentes chefes de famí-
lia, assumindo responsabilidades cada vez maiores na 
formação e manutenção de seus lares, assim como na 
educação de seus filhos. Temos hoje uma mulher con-
duzindo os destinos do nosso País; mulheres fazendo 
diferença nas decisões na mais alta Corte do Judiciá-
rio e em outras instâncias; mulheres governando com 
sucesso Estados e Municípios. A mulher brasileira vem 
galgando os mais altos degraus, oferecendo uma con-
tribuição inestimável para a construção de um Brasil 
mais justo e mais igual. 

É inevitável constatar, entretanto, que a despei-
to dos muitos avanços que conquistamos no trato da 
questão feminina, o Brasil ainda tem um longo caminho 
a percorrer para chegar ao ponto ideal de inserção da 
mulher em nossa sociedade e de respeito aos seus 
direitos. Gostaria de destacar aqui ao menos duas 
searas que ainda reclama esforço para reconhecer e 
tornar real a premissa de direitos iguais entre homens 
e mulheres.
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Uma delas, Sr. Presidente, é o acesso ao mercado 
de trabalho com a devida compensação de atributos, 
como preparo, competência, experiência e dedicação. 
A mulher brasileira tem conquistado posições mais al-
tas no emprego, muitas vezes chegando ao topo das 
pirâmides hierárquicas, mas ainda ganha em média 
40% menos que os homens na mesma posição.

A mulher brasileira que comanda ainda tem que 
lidar com certa dose de preconceito e insubordina-
ção, como se estivesse no lugar errado, ruído de uma 
cultura machista, que já não cabe no mundo em que 
vivemos e desejamos viver.

Por outro lado, também não podemos esmore-
cer no esforço, no estimulo e no apoio à adoção de 
medidas que fortaleçam o sentimento e a prática do 
respeito à condição feminina, de modo a coibir seve-
ramente quaisquer atos de violência contra a mulher, 
qualquer ato, desde a ofensa moral, como um xinga-
mento, até o assassinato. Um passo decisivo foi dado 
com a aprovação da Lei Maria da Penha e sua regula-
mentação, cuja aplicação acaba de ser reforçada por 
recente decisão do Supremo Tribunal Federal.

Não tenho dúvidas de que todos nós concordamos 
em que, no que diz respeito à segurança da mulher, 
ainda há muito a ser feito.

A imposição de uma legislação vigorosa para 
punir a violência contra a mulher em todas as suas 
manifestações é um passo importante para a rever-
são do cenário que ainda nos surpreende e desafia. 

Vejamos o que acontece no meu Estado: o Ama-
zonas ocupa hoje a 17ª posição entre os Estados com 
os maiores índices de homicídios contra as mulheres 
no mapa da violência. E sobe para o 5º lugar quando 
se considera o conjunto dos Estados da região Norte 
do Brasil.

Nos últimos dois anos, o Governo Federal repas-
sou apenas pouco mais R$2,3 milhões ao Governo 
do Estado do Amazonas para atendimento á mulher. 
É preciso ampliar o volume de repasses e investir em 
uma política casada que garanta à mulher amazonense 
não apenas segurança, como também capacitação e 
mais oportunidades de inserção. Esse esforço deve ter 
como objetivo principal afastar as mulheres dos mais 
altos índices de violência, criando um novo paradigma 
em nosso Estado.

Sr. Presidente, quero encerrar minhas palavras 
agradecendo e oferecendo a minha mais sincera home-
nagem à mulher brasileira. Falo daquela mãe de família 
que assumiu sozinha a organização de sua casa; falo 
daquela mulher batalhadora que enfrenta o mercado 
de trabalho de frente e faz a diferença; falo da mulher 
inovadora, destemida, sensível, que faz parte de nos-
sas vidas e nos dá exemplos diários de amor e garra.

Para essas mulheres, representadas aqui neste 
Plenário, por nossas colegas Senadoras e por todas 
as funcionárias deste Senado, da mais humilde à mais 
graduada, quero externar o meu mais sincero cum-
primento e o desejo de que, no ano que vem, quando 
comemorarmos o oito de março, possamos celebrar 
também avanços mais firmes na construção de uma 
sociedade que respeite de verdade a mulher brasileira. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Senador Alfredo Nascimento, a nossa solida-
riedade com respeito à manifestação de V. Exª sobre 
a mulher brasileira.

Tem agora a palavra o Senador Eduardo Braga, 
por permuta com o Senador Blairo Maggi, pelo tempo 
regimental.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, primeiro, para, 
tal qual o Senador Alfredo Nascimento que ainda há 
pouco, fazendo uso do tempo da liderança do PR, ho-
menageou a mulher brasileira, a mulher amazonense 
nesse momento tão especial das nossas mulheres, 
nós, do Amazonas e do PMDB, também o fazemos, 
congratulando-nos com todas as mulheres, estabele-
cendo políticas públicas cada vez mais concretas e 
cada vez mais comprometidas com o direito da mulher 
brasileira e com o direito de a mulher no mundo civi-
lizado, no mundo moderno, poder ter direitos iguais.

Feito esse registro, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes 
da Rádio Senado, participantes das redes sociais, de-
senha-se mais um capítulo da triste história da crônica 
falta de água na cidade de Manaus.

E falo isso, Sr. Presidente, no dia de hoje, com a 
presença do ex-Prefeito Alfredo Nascimento aqui no 
plenário desta Casa; com a presença de Deputados 
Federais do Amazonas – Deputado Pauderney Ave-
lino, Deputada Rebecca Garcia, Deputado Henrique 
Oliveira –, todos testemunhas do lamentável capítulo 
que representa para o povo do Amazonas a questão 
do abastecimento de água tratada naquela cidade.

Noticia-se que está em curso uma suposta ten-
tativa de “venda” de parte da empresa Águas do Ama-
zonas, concessionária responsável pela prestação do 
serviço na capital amazonense.

E mais: a eventual chegada desse novo sócio 
está sendo “festejada” como a solução definitiva para 
o abastecimento de água em Manaus, isso tudo segun-
do informações veiculadas na mídia em nosso Estado.

Temo, Sr. Presidente, que essa transação não pos-
sa ir além de um mero artifício para desviar o foco do 
problema. O que se apresenta como uma solução não 
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resolverá nada, ficando tudo exatamente como está. É 
evidente que, se um novo sócio ingressar na empresa 
e seu controle e sua gestão continuarem com o grupo 
atual, nada vai mudar. A verdade é que os problemas 
de abastecimento de água na capital amazonense 
se acentuaram desde o momento da privatização da 
concessão, lá nos idos anos 2000, e ampliaram-se, 
a partir da repactuação ocorrida em 2007, quando o 
grupo atual passou a mandar na concessionária, pa-
gando a irrisória quantia de US$1,00 pela maioria do 
capital daquela empresa.

De nada adiantará mudar o nome, a marca e as 
cores da sociedade, se a mudança tem que alcançar 
os atuais mentores da empresa, que são responsáveis 
por um serviço de saneamento degradante, deixando 
a população manauara desabastecida de um bem 
vital que nos foi dado em abundância pela natureza, 
mas cujo acesso é negado à população por pura in-
competência.

Quero alertar as autoridades desta tribuna, da 
tribuna do Senado, para que tenham o máximo de 
atenção na identificação dos personagens dessa nego-
ciação: se há compromisso de investimento nas Águas 
do Amazonas; se esse investimento se destinará a 
ampliar a oferta de água à população; ou se terminará 
nos bolsos dos atuais administradores.

Como já denunciei desta tribuna, o péssimo ser-
viço prestado pela Águas do Amazonas é refletido no 
elevado número de sanções aplicadas pela Arsam, 
Agência Regulatória de Águas no Amazonas: mais de 
100 notificações, 34 advertências e 61 recomendações 
de multa à Prefeitura Municipal de Manaus para exercer 
o seu poder como poder concedente de acordo com a 
Constituição da República.

Pelo menos 40% de todas as reclamações re-
cebidas pela Comissão de Defesa do Consumidor da 
Assembleia Legislativa do Amazonas referem-se, Srª 
Presidente, à má prestação de serviço por parte da 
Águas do Amazonas.

Diante desse quadro de descalabro, defendo que 
a caducidade do contrato de concessão já deveria ter 
sido há muito declarada pela Prefeitura, mediante o 
reconhecimento de que não há direito de a atual con-
cessionária continuar explorando os serviços e muito 
menos vender aquilo que não lhe pertence.

Nessa anunciada transação, chama a atenção 
o fato de pretender-se negociar contratos que jamais 
foram cumpridos e que, nessa circunstância, perderam 
seu valor e sua correspondente segurança jurídica.

Tememos que a omissão da Prefeitura possa ser 
fator determinante para se viabilizar uma operação, na 
qual um devedor, devedor não apenas moral e ético, 
mas devedor de não cumprimento dos seus compro-

missos contratuais, que já ganhou muito mais do que 
deveria, pois obteve uma receita por um serviço não 
prestado, possa conseguir ainda mais vantagens, ven-
dendo algo que não lhe pertence.

A pergunta é: como a Prefeitura de Manaus, 
os agentes financeiros e os órgãos reguladores vão 
concordar com uma possível negociação em que o 
concessionário inadimplente – que se locupletou por 
não cumprir os compromissos contratualmente assu-
midos, mas ainda assim auferiu receitas – consiga ter 
ainda mais vantagens financeiras, vendendo o “direi-
to” de explorar os serviços de saneamento da capital 
amazonense?

Entendo que cabe à Arsam acompanhar e cuidar 
para que este possível movimento societário não seja 
apenas um jogo de cena para esconder a verdadeira 
solução para o problema do saneamento básico em 
Manaus.

Concordar com tal operação seria dar continuida-
de à situação que temos hoje, com a permanência dos 
mesmos controladores e gestores da concessionária, 
vendendo aquilo que não possuem, e colocando os 
recursos no próprio bolso, sem que nenhum investi-
mento seja feito em prol da população.

Quero também conclamar o Ministério Público a 
materializar as providências consignadas no relatório 
conclusivo resultante da representação que fizemos 
contra os péssimos serviços prestados pela Águas do 
Amazonas, para que a população possa finalmente ter 
água nas suas torneiras e um tratamento de esgoto 
decente.

Em resposta à nossa representação, o Ministério 
Público nos informou que está provado e comprovado 
que a empresa Águas do Amazonas não vem cumprin-
do, desde o início, as cláusulas do contrato de conces-
são que firmou com a Prefeitura de Manaus.

E nos informou também que já propôs várias 
ações judiciais contra a Águas do Amazonas e contra 
a Prefeitura de Manaus, para que ambas fossem obri-
gadas a cumprir as cláusulas do contrato. Ou seja, o 
Ministério Público, reconhecendo a relevância e a im-
portância dos fatos e documentos por nós apresenta-
dos, não só deu guarida à nossa representação como 
confirmou o que nela foi dito. E ainda determinou seu 
o encaminhamento às promotorias competentes, a 
fim de que sejam tomadas as providências cabíveis, 
inclusive para a ampliação das investigações que já 
estão em andamento.

Temos repetido, Srª Presidenta, que a imedia-
ta utilização do sistema de captação e tratamento de 
água, o Proama, uma obra do governo do Estado que 
já se encontra apta a funcionar, certamente contribui-
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ria, e muito, para a solução do abastecimento água de 
Manaus, sobretudo nas zonas norte e leste da cidade.

Esse é um programa, Srª Presidenta, construído 
com recursos da Caixa Econômica Federal, quando 
estávamos no governo do Estado, concluído pelo atu-
al Governador Omar e que está pronto para prestar 
serviço de abastecimento de água para a zona norte e 
zona leste, resgatando uma dívida histórica para com 
aquela população.

Não é justo nem lógico retardar a utilização do 
Proama, cuja importância já foi reconhecida várias 
vezes pelo próprio poder municipal – pelo ex-prefeito, 
pelo atual prefeito. No entanto, nada acontece.

Ao concluir, Srª Presidenta, e desde já agrade-
cendo a sua paciência, requeiro, na forma regimental, 

a publicação nos Anais do Senado do texto da Carta 
Aberta ao Povo do Amazonas que estou anexando a 
este pronunciamento, carta aberta esta que relata cada 
passo, cada momento, cada instância dessa vergonho-
sa dívida social para com o povo manauara, que vive 
e habita ao lado do maior rio do mundo. E, lamenta-
velmente, meio milhão de pessoas continuam a não 
obter o direito constitucional de acesso à água tratada.

Muito obrigado, Srª Presidenta.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR EDUARDO BRAGA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I, § 2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Eduardo Bra-
ga, o Sr. Eduardo Suplicy deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pela Sra Marta 
Suplicy, 1ª Vice-Presidente.

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

Com a palavra o Senador Luiz Henrique pela li-
derança do PMDB.

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, 
Senadora Marta Suplicy, Srªs e Srs. Senadores, as 
importações estão sendo tratadas na vala comum da-
quelas feitas de produtos finais, predatórias, nocivas à 
nossa economia, nocivas à geração de emprego, pro-
dutoras do processo de desindustrialização. E contra 
esse tipo de importação creio que o Senado se coloca 
à unanimidade.

Todavia, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
não podemos e não devemos demonizar as importa-
ções. As importações têm sido fundamentais para a 
modernização da nossa indústria. As importações de 
insumos, de componentes de peças sem similares no 

País têm sido fundamentais para garantir o nível de 
competitividade do nosso complexo industrial.

O Senado vai ter a responsabilidade de examinar 
a resolução proposta pelo Líder do Governo, Senador 
Romero Jucá, que tem tido em relação a isso uma 
conduta absolutamente sensata e equilibrada, porque 
entende as repercussões danosas que podem ocorrer 
para a economia brasileira se dermos um passo em 
falso na deliberação dessa matéria.

Trago aqui, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, matéria publicada hoje na Folha de S.Paulo em 
que a Abece (Associação Brasileira de Empresas de 
Comércio Exterior), representando as 25 maiores im-
portadoras e exportadoras do País, critica estudo da 
Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São 
Paulo), que aponta a perda de 915 mil empregos, de-
vido às importações em uma década.

O estudo, publicado no domingo passado pela 
Folha, aponta que, com os incentivos fiscais dos Es-
tados, a indústria local deixou de movimentar 80 bi-
lhões em 2011, em decorrência das importações de 
produtos industrializados.

607ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 7 05057

“É uma visão equivocada! A importação continua 
concentrada em São Paulo, mesmo com os incentivos 
fiscais concedidos por outros Estados”, afirma Ivan 
Ramalho, Presidente da Abece e ex-Secretário Exe-
cutivo do Ministério do Desenvolvimento nos governos 
Fernando Henrique e Lula.

Dados do Ministério da Indústria e Comércio 
mostram que as importações paulistas em 2011 che-
garam a 82 bilhões. Ou seja, 36% do total importado 
pelo Brasil. 

Então, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
está em curso um processo que, se tiver efetivamente 
guarida nesta Casa, vai...

(Interrupção do som.)
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – 

...provocar uma concentração ainda maior na economia 
brasileira (Fora do microfone).

O Brasil carece de políticas industriais, de políticas 
de desenvolvimento regional, de políticas que incen-
tivem o crescimento harmônico, homogêneo, de todo 
o País, para que nós não tenhamos nichos de rique-
za e bolsões de pobreza, nichos de desenvolvimento 
e bolsões de atraso, nichos de avanço tecnológico e 
bolsões de ignorância.

Por isso, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
trago esta matéria à tribuna, para que nós Senadores, 
depois das audiências dos dias 20 e 22, na Comissão 
de Assuntos Econômicos, em que ouviremos gover-
nadores, em que ouviremos autoridades do Ministé-
rio da Fazenda, em que ouviremos especialistas da 
área, possamos tomar uma decisão equilibrada, que 
não seja contra ninguém, que respeite a grandeza, 
a pujança, a importância fundamental de São Paulo, 
mas que garanta o crescimento harmônico do País, 
possibilitando a Estados como Espírito Santo, San-
ta Catarina, Pernambuco, Ceará e tantos outros que 
concedem incentivos de política industrial, também 
crescer e se desenvolver.

Durante o discurso do Sr. Luiz Henrique, 
a Sra Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradeço ao Senador Luiz Henrique.

Com a palavra a Senadora Marta Suplicy, em 
permuta com o Senador Mozarildo Cavalcanti.

A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Caros Senadores, caras Senadoras, ouvintes da TV 
Senado e da Rádio Senado, hoje será lançado aqui, no 
Congresso Nacional, o relatório do BID, um relatório 

sobre igualdade de gênero e desenvolvimento que o 
Banco Mundial acabou de apresentar.

Esse relatório é extremamente importante por-
que faz um diagnóstico, uma análise da situação das 
mulheres no mundo, dá encaminhamentos, adverte e 
analisa as dificuldades de diferentes países. E coloca, 
principalmente, para a importância do desenvolvimento 
econômico, um papel de igualdade para a mulher e a 
diferença que a mulher faz para uma nação quando ela 
está inserida na produtividade daquela nação.

Quando li os primeiros esboços que chegaram, 
o que mais me impressionou foi perceber que pode 
chegar a 25% a mais a produtividade de um país 
com a inserção da força de trabalho feminina. En-
tão, realmente, nós estamos deixando escoar pelo 
ralo uma possibilidade, nós, o Brasil e os países que 
não têm toda essa força feminina ainda integrada 
na produção. 

Mas o que também anima, no relatório, é que as 
coisas estão mudando, os países estão melhorando, 
a situação da mulher está melhorando. Claro, muito 
longe ainda do ideal, mas a expectativa de vida da 
mulher aumentou 20 anos, desde 1960.

E na questão do trabalho, nós aqui na América 
Latina nos destacamos, pois foi a região em que a mu-
lher melhorou mais no mundo. A inserção de mulheres 
no mercado de trabalho brasileiro cresceu 22%, para 
se ter uma ideia, em relação aos países vizinhos nos-
sos, que cresceram 16%. Mas nós ainda ganhamos 
muito menos. Para cada R$1,00 que o homem ganha 
a mulher ganha R$0,73, para executar exatamente a 
mesma função. Nesse ponto, nós só estamos abaixo do 
México. Trata-se de um problema de desenvolvimento, 
mas principalmente – hoje tem-se a clareza – de um 
problema cultural..

O relatório do Bird também traz à tona dados 
fortíssimos em relação à violência doméstica. Não é 
à toa que estamos agora com essa investigação no 
Congresso Nacional sobre a violência doméstica. Em 
São Paulo, que é o meu Estado, 27% das mulheres já 
tiveram algum episódio de violência doméstica, o que 
equivale – olhem o número! – a 1,6 milhão de mulheres 
vítimas de maus tratos dentro de suas casas. Violên-
cia doméstica, ninguém está falando de violência na 
rua, é violência dentro da casa daquela mulher. É um 
dado muito assustador.

O relatório que o Bird lança hoje no Brasil foi 
divulgado pela primeira vez em outubro passado, re-
centemente, em Washington. E o Brasil é um dos pa-
íses em destaque do relatório. Por isso foi escolhido 
o Brasil para o lançamento, o primeiro país fora dos 
EUA. O Brasil é citado 40 vezes, sendo que 10 vezes 
de forma negativa. Mas é citado principalmente pelo 
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bom exemplo de iniciativas ou pelo apoio à redução 
da desigualdade entre os gêneros.

O Brasil é o país em que o Bird tem mais in-
vestimento direto em projetos para a diminuição da 
desigualdade de gênero: mais de US$1 bilhão inves-
tidos e voltados principalmente para a implantação 
de políticas públicas nos Estados, em especial na 
região Nordeste. 

O exemplo brasileiro no relatório é citado para 
alertar para o perigo das generalizações nas análises. 
A situação das mulheres não é homogênea. Nós aqui 
temos uma mulher presidenta. Bom, a mulher chegou 
lá, mas aí se você for ver a situação do emprego do-
méstico para as mulheres, das empregadas domésti-
cas, o Brasil é um dos países mais atrasados. Então, 
é muito heterogêneo, o que torna também difícil a luta, 
o diagnóstico e tudo mais.

Outro ponto que chamou a atenção – e esse eu 
tenho percebido com clareza, estudando o desenvol-
vimento das nações onde a mulher adquiriu um prota-
gonismo maior –, pois é algo que nós, mulheres, sem-
pre achamos que faria uma diferença incrível, que é 
o nível de escolaridade que poderia mudar a situação 
da mulher. Mas o que nós vimos é que, mesmo nos 
países onde a escolaridade da mulher até, às vezes, 
é maior que a do homem, não tem tido um efeito tão 
bom assim como imaginávamos, porque a diferença 
de salário até aumenta. Quanto mais alta a escolari-
dade da mulher em relação à do homem, parece que 
aumenta. Parece não, os dados mostram isso. Fica 
mais alta a diferença entre o salário dos dois para o 
mesmo trabalho.

Então, esta avenida que é a educação, que sem-
pre acreditamos que seria o caminho, não é, sozinha, o 
caminho. É evidente que, sem ela, nós não chegamos 
à esquina, mas só com a educação nós não rompe-
mos as barreiras.

Isso é até triste, porque seria muito mais fácil investir 
só numa meta, mas essa é uma das metas em que nós, 
mulheres – e homens também, não é? –, temos que investir.

O estudo mostra, também, que isso tem a ver 
com a responsabilidade familiar. No caso da políti-
ca, tem a ver com a dificuldade de locomoção em 
países muito grandes como o nosso. Também tem a 
ver com a situação cultural, onde a mulher é ainda a 
responsável pelos filhos. Ela é que tem de levar ao 
dentista, ao médico, ou, se falta alguma coisa, ela 
é que tem que tomar providência. Então, tudo isso 
acaba afetando a questão do trabalho e do emprego 
e, na política, acho que o preço dessa questão ainda 
cultural é muitíssimo alto.

O estudo do BIRD também elogia a decisão 
de conceder à mulher o dinheiro dos programas de 

transferência de renda, como o Bolsa Família, no 
Brasil. E aí trouxe uma coisa interessante que nin-
guém tinha pensado – eu, pelo menos, não tinha – e 
que ocorreu no México. Este tipo de medida de dar 
o recurso do Bolsa Família para a mulher levou ao 
aumento da violência doméstica. Eu fiquei pensando: 
o que é que deve ocorrer? É que a mulher recebe o 
dinheiro, e o indivíduo quer o dinheiro para usar no 
que ele bem entender. E aí dá briga. Mas, em geral, 
tem levado ao aumento do poder de barganha da 
mulher no lar, favorecendo uma mudança no papel 
das donas de casa.

Mesmo que possa ocasionar essa questão da 
violência doméstica, como foi notado pelos pesquisa-
dores no México, é muito importante que o dinheiro 
vá para a mão da mulher. Porque, se a mulher tem 
filho, ela preserva aquele dinheiro para a família. 
Não há nenhuma dúvida: muitos estudos mostram 
isso. Se, por acaso, pode render briga, que renda 
briga. Isso vai ser parte dessa mudança que esta-
mos hoje vendo.

Para o Bird, o Brasil é um exemplo para outros 
países em desenvolvimento. Isso nos deixou a todas 
bastante orgulhosas pela questão de gênero. Isso pode 
ter um efeito multiplicador para o resto do mundo. E a 
nossa bandeira é a Lei Maria da Penha, que foi reco-
nhecida, recentemente, pelo Supremo Tribunal Fede-
ral; é um marco de reconhecimento do trabalho que o 
Brasil vem fazendo nas últimas décadas pelos direitos 
das mulheres. A Lei Maria da Penha foi promulgada no 
Governo Lula e, agora, na gestão da Presidenta Dilma 
foi ao Supremo, porque havia juízes que não estavam 
respeitando a lei, usavam a própria cabeça para tentar 
mudar a lei e continuar dando cesta básica para quem 
bate em mulher. Agora, o Supremo colocou, definitiva-
mente, uma pedra sobre esse tipo de interpretação, e 
foi bastante importante.

Estamos comemorando, esta semana, os 80 anos 
do direito da mulher ao voto, e acho que não há motivo 
melhor para comemorar esses 80 anos do que termos 
uma mulher na Presidência do Brasil.

Então, todas essas questões fizeram com que 
o Bird escolhesse o Brasil para o lançamento desse 
trabalho que é extremamente importante e vai apontar 
direções, também, para o nosso Governo e para outros 
países. Porque, hoje, todos têm interesse na questão 
da mulher em virtude da sua posição, para o País, para 
a Nação ter um crescimento mais igualitário.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Agradeço a Senadora Marta Suplicy.
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Senadora Marta Suplicy, permita-me apenas uma 
informação, que tenho certeza é do interesse desta 
Casa, em especial das Senadoras.

Hoje, na Comissão de Direitos Humanos, foi 
aprovado um projeto em caráter terminativo, que ha-
via sido aprovado, semana passada, na Comissão 
de Assuntos Sociais. Eu relatei o relatório, para meu 
orgulho, do Deputado Federal do meu Estado Marçal 
Filho. Foi sancionado pela Presidente esse projeto que 
prevê que empregadores que discriminarem mulheres 
na questão salarial poderão ser penalizados em cinco 
vezes a diferença do que a mulher perceber a menor 
para a mesma função.

Achei um projeto muito bom e também achei 
importante dar esta notícia em primeira mão, cumpri-
mentando o Senador Paulo Paim, que fez um esforço 
muito grande para que a gente pudesse votar hoje, em 
caráter terminativo.

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

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pois não, V. Exª tem a palavra pela 
ordem.

A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Fiquei extrema-
mente satisfeita e feliz que V. Exª tenha lembrado de 
mencionar essa aprovação neste plenário, para que 
toda a Casa saiba. Trata-se de um projeto importantís-
simo, de enorme relevância; que as mulheres tenham 
essa informação e os empregadores também, para 
se cuidarem.

Ao mesmo tempo, quero aproveitar para convidar 
todos os colegas Senadores e Senadoras para o lan-
çamento, amanhã, de uma pesquisa que vai ser feita 
nesta Casa. Já iniciou, mas amanhã nós vamos ter a 
participação da Ministra da Secretaria das Mulheres. 
Nós vamos ter nesta Casa a medição de igualdade 
de gênero. Isso nunca ocorreu aqui no Senado. Nós 
vamos avaliar quantas mulheres trabalham no Sena-
do, que funções exercem, se os salários são corretos, 
equivalentes aos dos homens, se a promoção de ho-
mem ocorre antes que a de mulher.

Acredito que vai ser uma pesquisa que vai ren-
der frutos interessantes para que possamos trabalhar 
tanto a questão de gênero quanto a questão de raça, 
aqui na nossa Casa. É muito importante que, se nos 
empenhamos tanto na questão da mulher, aqui no Se-
nado Federal nós tenhamos um exemplo de equidade 
na questão de gênero e de raça.

Amanhã, às 19 horas, na Sala da Presidência, 
vamos dar início a este projeto.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pois não, Senadora.

Concedo a palavra, por permuta com o Senador 
Jorge Viana, ao Senador Paulo Davim.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os que nos assis-
tem nas tribunas, nas galerias, os telespectadores que 
nos assistem pela TV Senado, os que nos ouvem pela 
Rádio Senado.

Sr. Presidente, em 2008, o Exame Nacional de 
Desempenho de Estudantes, o Enade, identificou 17 
faculdades de medicina ou escolas médicas, cuja ava-
liação tinha nota 3 ou abaixo disso.

Na época, o Ministro Fernando Haddad, alarma-
do com o desempenho dessas 17 escolas médicas, 
recriou a Comissão de Especialistas de Ensino Médi-
co e colocou para presidi-la o professor Doutor Adib 
Jatene, ex-Ministro da Saúde.

A Comissão de Especialistas de Ensino Médico 
criou metodologia de trabalho, visitou e conheceu in
loco essas faculdades que não estavam devidamen-
te adequadas ao ensino médico. Entrevistou o corpo 
docente, entrevistou o corpo discente dessas facul-
dades, reuniu-se e estabeleceu critérios mínimos de 
aceitabilidade para o funcionamento dessas esco-
las médicas. Seriam eles: a existência de complexo 
médico-hospitalar; a existência de pronto-socorro em 
atividade; um programa de residência médica reco-
nhecido pelo MEC; um complexo ambulatorial com 
unidade básica em que estivesse implantado o pro-
grama Saúde da Família. 

E, mais ainda, dando sinais de flexibilidade, a Co-
missão estabeleceu alternativas para aquelas faculda-
des, para aquelas escolas médicas que não cumprissem 
os pré-requisitos mínimos e permitiu a celebração de 
convênio com instituições que pudessem oferecer esses 
pré-requisitos, um convênio com a duração estabele-
cida em torno de dez anos, dando todas as condições 
para uma adequação ao que solicitava a Comissão de 
Especialistas de Ensino Médico.

A Secretaria de Ensino Superior acatou as su-
gestões e resolveu diminuir o número de vagas nas 
faculdades inadequadas para o ensino médico.

Isso ocorreu no ano de 2008. Qual não foi a 
surpresa de todos nós, motivando, inclusive, um ar-
tigo muito bem escrito pelo Dr. Adib Jatene, no dia 2 
de março deste ano, ao vermos publicada no Diário 
Oficial da União a decisão do Conselho Nacional de 
Educação restabelecendo as vagas que foram corta-
das, que foram diminuídas pela Secretaria de Ensino 
Superior (Sesu).

Ora, eu avalio isso com muita preocupação, Sr. 
Presidente. Nós precisamos nos esmerar na formação 
dos nossos médicos. O Brasil já dispõe de 375 mil mé-
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dicos, numa proporção de 1,5 médico para cada mil 
habitantes. Quando a Organização Mundial de Saúde 
estabelece um médico para cada mil habitantes, nós 
temos um médico para cada 622 habitantes. Para se 
ter uma idéia, a proporção de médico/habitante no 
Brasil é de 1,54/ mil habitantes; nos Estados Unidos 
da América é de 0,44 médico/mil habitantes, menos da 
metade de um médico; no Canadá, que tem uma saúde 
pública exemplar, a proporção médico/mil habitantes é 
de 0,52, ou seja, um pouco mais de meio médico para 
mil habitantes; na China, que é um país que faz parte 
dos Brics, é um médico para mil habitantes; na Índia, 
da mesma forma, faz parte dos Brics, é 0,57 médico/
mil habitantes; no Chile 0,9 médicos/mil habitantes; no 
México, 0,55 médico/mil habitantes e no Japão, que é 
um exemplo, 2 médicos/ mil habitantes.

O Brasil tem 1,54 médicos para mil habitantes, 
uma proporção de um médico para cada 622 habitan-
tes. Portanto, nós estamos acima do que determina a 
Organização Mundial de Saúde. 

Para se ver que não há motivo para esse afã de 
oferecer mais e mais vagas para médicos, criar mais e 
mais escolas médicas, o Brasil dispõe de 185 faculda-
des de Medicina. Nós somos o segundo país do mundo 
em número de escolas médicas. Nós só perdemos para 
a Índia, que tem 257 faculdades de medicina. O Brasil 
tem mais faculdade de Medicina do que os Estados 
Unidos da América, do que a França, do que o Canadá, 
do que a China. Ou seja, nós somos o segundo país 
do mundo em número de escolas médicas. 

Outro exemplo, balizador. Na quarta-feira da se-
mana passada, aqui no auditório Petrônio Portella, 
deu-se o VI Fórum Nacional de Saúde Ocular. E os 
dados apresentados pelo Conselho Brasileiro de Of-
talmologia apontam que, no Brasil, nós oferecemos 
um oftalmologista para 10.600 habitantes, enquanto 
que nos Estados Unidos da América é um oftalmo-
logista para cada 12.600 habitantes. Na China é um 
oftalmologista para cada 57 mil habitantes; na Índia, 
um oftalmologista para cada 109 mil habitantes; e no 
Japão, como no Brasil, um oftalmologista para cada 
dez mil japoneses. 

Portanto, Sr. Presidente, não será dessa forma, 
atropelando a exigência de qualidade na formação 

dos médicos, formando médicos de forma negligen-
te, aceitando faculdades e escolas médicas que não 
atendam aos pré-requisitos básicos para a formação 
do profissional, que nós vamos ter uma saúde pública 
digna, resolutiva, universal e confiável. 

Para que a gente consiga interiorizar o médico, 
que é o grande problema do Brasil, porque os médicos 
se concentram nos grandes centros, nós precisamos 
de um plano, de uma carreira de saúde no Brasil, uma 
carreira para os profissionais de saúde que permita a 
interiorização com segurança. 

Não haverá outra forma de interiorizar médicos, 
enfermeiros, odontólogos e todos os profissionais de 
saúde se não brigarmos, não lutarmos e o Governo 
não tiver a sensibilidade de criar a carreira de Estado 
para os profissionais de saúde no Brasil. Somente des-
sa forma vamos poder interiorizar, com segurança e 
com qualidade, profissionais de saúde para cuidarem 
dos brasileiros dos mais longínquos rincões deste País.

Portanto, Sr. Presidente, era essa a minha fala 
na tarde de hoje...

(Interrupção do som.)

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – ...soli-

darizando-me, mais uma vez, com o Prof. Adib Jate-
ne, ex-Ministro da Saúde, um grande profissional, um 
exemplo de médico no Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Paulo Davim, o 

Sr. Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. José Sarney, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Encontra-se na Casa o Sr. Eduardo Benedito 
Lopes, suplente do Senador Marcelo Crivella, da re-
presentação do Estado do Rio de Janeiro, convocado 
em virtude de afastamento do titular.

S. Exª encaminhou à Mesa o original do Diploma, 
que será publicado na forma regimental, e os demais 
documentos exigidos pela Constituição.

É o seguinte o Diploma:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Designo uma comissão formada pelos Sena-
dores Jayme Campos, Alfredo Nascimento e Arman-
do Monteiro para introduzir no plenário o Dr. Eduardo 
Benedito Lopes. (Pausa.)

(O Sr. Eduardo Benedito Lopes é conduzido ao 
plenário e presta, perante a Mesa, o compromisso.)

Peço a todos os Senadores e Senadoras que 
fiquem de pé, pois vamos ouvir o compromisso cons-
titucional que vai ser prestado pelo Sr. Eduardo Be-
nedito Lopes.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do 
País, desempenhar fiel e lealmente o mandato de 
Senador que o povo me conferiu e sustentar a união, 
a integridade e a independência do Brasil. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB – 
AP) – Declaro empossado, no mandato de Senador da 
República, o Sr. Eduardo Benedito Lopes, que, a partir 
deste momento, passa a integrar os trabalhos da Casa.

Há sobre a mesa comunicação de filiação parti-
dária e o nome parlamentar, que passo a ler.

É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Concedo a palavra ao Senador Eduardo Lopes.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Exmo Sr. Presidente, Exmos Srs. Senadores, Srªs Se-
nadoras, é com prazer que venho tomar posse como 
Senador, tendo V. Exª presidindo esta sessão.

Cumprimento com muito carinho as Srªs e os Srs. 
Senadores, meus companheiros e amigos Deputados 
do PRB, Partido Republicano Brasileiro, como todos os 
de outros partidos que estão aqui presentes, as auto-
ridades, a imprensa e os amigos presentes.

Quero, de forma especial, agradecer a minha 
família, representada aqui pelo meu pai, pelo meu 
irmão, minha esposa querida e meus filhos, sem os 
quais nada disso teria sentido.

Saúdo, com reconhecimento pelo empenho, o 
excelente trabalho e competência na presidência na-
cional do PRB do Dr. Marcos Pereira, que é um grande 
homem e de uma história de vida maravilhosa, sem 
esquecer quem o antecedeu e foi defensor desse pro-
jeto político, meu amigo Deputado Vitor Paulo.

Com muito respeito e admiração que cresce cada 
vez mais, cumprimento o meu querido Ministro Marce-
lo Crivella, a quem devo essa honra, pois foi reconhe-
cendo e crendo na sua capacidade e disposição que 
aceitei o desafio de disputar uma eleição tão difícil e ser 
o seu suplente. Agradeço a Deus por estarmos vivos.

É com grande honra e, ao mesmo tempo, ciente 
da grande responsabilidade, que assumo o mandato de 
Senador da República. Estou também ciente do com-
promisso de servir ao meu Estado do Rio de Janeiro 
e ao meu País, o que quero fazer de corpo e alma, 
disposto a contribuir para um Brasil melhor.

Quero dar continuidade ao excelente trabalho 
desempenhado pelo nosso Senador, agora Ministro 
Marcelo Crivella, trabalho esse reconhecidamente em 
favor do povo, do trabalhador. Quero defender os in-
teresses do meu Estado, colocando-me à disposição 
de todos os prefeitos. O meu gabinete estará de por-
tas abertas para recebê-los. Vamos lutar juntos pelas 
demandas de cada um.

O Rio de Janeiro vive o seu melhor momento. 
Graças à união de forças do Governo Federal, Esta-
dual e Municipal, especialmente na capital, teremos 
a Copa do Mundo, as Olimpíadas. O Estado do Rio 
está recebendo investimentos grandiosos. Os mesmos 
chegam a mais de US$180 bilhões, tanto da iniciati-
va pública quanto da privada, o que significa mais de 
US$4 milhões por quilômetro quadrado. Nunca se viu 
nada igual. Quero cumprimentar e mandar um abraço 
ao nosso Governador Sérgio Cabral e ao Prefeito da 

cidade do Rio de Janeiro Eduardo Paes. Quero somar 
forças com vocês.

Desejo ao amigo Ministro Crivella muito sucesso 
e vitórias, que alcance as suas metas e seus objeti-
vos, que sei, são grandes, mas creio que a Presidenta 
Dilma fez uma excelente escolha. Parabéns, Ministro!

Quero, assim como ele, ser um aliado do Governo 
Federal, trabalhar para atingirmos os objetivos legítimos 
e áureos do nosso povo. Quero debater de forma ampla 
os assuntos importantes da pauta nacional, mas não 
deixando de lado em nenhum momento os interesses 
do meu querido Rio de Janeiro, terra que me adotou e 
na qual vivo há mais de vinte anos. Costumo dizer aos 
amigos: já sou naturalizado carioca. Vou discutir ardu-
amente a questão dos royalties, vou dar continuidade 
ao maravilhoso projeto do Cimento Social, vou pensar 
muito na sustentabilidade, vou apresentar alternativas 
e soluções na área de tratamento de esgotos e resí-
duos. Presidenta Dilma, conte comigo, coloco-me à 
disposição para colaborar com o seu Governo.

Agradeço ao meu partido pela oportunidade. 
Cumpri o meu mandato de Deputado Federal até 

31 de janeiro de 2011 e fui convidado, em nome de um 
projeto político sério, a não disputar a reeleição, mas 
vir como suplente do Senador Marcelo Crivella. Fui 
perguntado várias vezes durante a campanha o porquê 
de um Deputado Federal com chances de reeleição vir 
como suplente de um Senador, e eu respondia com 
uma pergunta: o que leva um Senador a escolher um 
Deputado Federal como seu suplente? A resposta é: 
o Senador quer alguém que possa assumir qualquer 
posição importante para ele, inclusive o próprio man-
dato, como ocorre agora.

Senti-me muito honrado quando ouvi o meu Se-
nador, agora Ministro, dizer ao povo do Rio que ficas-
se tranquilo, pois quem estava assumindo o seu lugar 
não era um parente, um empresário rico, mas um ex-
-Deputado Federal, que já provou o seu compromisso 
com o povo, e afirmo: Rio de Janeiro, conte comigo!

Cumprindo uma promessa feita a mim mesmo, 
nesse primeiro discurso como Senador, vou falar um 
pouco da minha origem.

Nasci no ABC paulista, em Santo André, de uma 
família de sete filhos, sendo seis vivos, pai metalúr-
gico, mãe dona de casa e também operária quando 
necessário. Passamos muitas dificuldades; fome, não 
passamos, mas vontade de comer muitas coisas, pas-
samos, como, infelizmente, ainda temos muitos. Como 
não lembrar, neste momento tão importante na minha 
vida, do ovo dividido ou misturado com alguma coisa 
para render mais, da mãe juntando o que sobrava para 
depois fazer o seu prato, do pai vencendo o vício do 
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álcool, estudando depois de adulto para buscar uma 
chance melhor

Sou o primogênito dessa família que muito me 
orgulha; com muito prazer fui o primeiro a trabalhar, 
começando com 10 anos num lava rápido; enchi sacola 
de compras em supermercados, carreguei carrinho de 
feira, vendi lata de lixo para poder comprar a jujubinha 
da hora do recreio. Meu primeiro emprego de carteira 
assinada foi aos 13 para 14 anos. O meu maior prazer 
nesses dias era pegar o meu envelope de pagamento 
e, sem tirar nenhuma moeda sequer, entregar à minha 
mãe e dizer: “Mãe, faz a feira, compra fruta para meus 
irmãos, compra Danoninho para nós”.

Ouvi que eu e meus irmãos seríamos maconhei-
ros, seríamos marginais, que não tínhamos futuro. Isso 
só me deu forças, pois dentro de mim eu disse: vou lutar, 
vou vencer e não vou ser o que querem que eu seja.

Valorizei cada centavo gasto com tanto sacrifício 
por meus pais no material escolar, aprendi que teria 
que ter uma profissão para ser alguém na vida, cur-
sei o Senai e me formei em ajustador aos 15 anos de 
idade, exerci a função de ferramenteiro e retificador 
especialista.

Fui metalúrgico, subi caminhão com o Presidente 
Lula na greve de 80, quando trabalhava na Pirelli, em 
Santo André. Eu sei o quanto é importante um jovem 
ter oportunidade de estudar, eu sei o que é um atleta 
abandonar o esporte por falta de condições, abando-
nei o ciclismo, onde disputei o campeonato paulista 
e brasileiro de ciclismo, e abandonei porque tive que 
ajudar a família.

Corrigindo o que li em alguns sites e jornais, 
não sou paramédico. O primeiro suplente do Senador 
Marcelo Crivella no mandato anterior é quem o era. 
Sou, de formação, radialista, jornalista articulista e 
bacharel em teologia. Fui diretor executivo da Editora 
Gráfica Universal.

Por isso digo ao povo do meu Estado e do meu 
País: contem comigo. E como sempre digo aos jovens: 
se eu te der 100 tijolos, você constrói uma parede, mas 
se eu te der uma profissão, você constrói uma vida.

À minha esposa querida, Rosana, companheira 
de mais de 25 anos, ao meu filho Cauê e a minha filha 
Ainoã, com seu esposo Estênio, ao meu pai, a minha 
mãe, aos meus irmãos, obrigado pelo carinho, paci-
ência e compreensão pelos momentos em que minha 
dedicação em servir me privou de todos vocês.

Encerro dizendo que sou um homem de fé. Creio 
num único e poderoso Deus. Preguei o Evangelho por 
20 anos, atendendo a um chamado para servir aos 
sofridos. Creio que o mesmo Deus me chamou para 
ajudar o povo através da política. Atendi ao chamado, 
creio que Ele me colocou aqui e vai me capacitar para 

servir ainda mais. Assumo este mandato com humil-
dade e responsabilidade. E ao meu Deus, em nome 
do meu Senhor Jesus, dou toda a honra, toda a glória 
e todo o louvor.

Obrigado a todos.
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – Se-

nador, eu queria, em nome da Bancada do Rio de Ja-
neiro, em nome da Bancada de Senadores do Rio de 
Janeiro, falo em nome do Senador Dornelles também, 
dar boas-vindas ao senhor, dizer que V. Exª tem uma 
tarefa difícil, que é substituir esse grande brasileiro, 
o Senador Marcelo Crivella, mas quero dizer que V. 
Exª é muito bem-vindo para compor essa Bancada 
do Estado do Rio de Janeiro, e nós vamos fazer um 
trabalho conjunto, como sempre temos feito, aqui na 
Bancada do Rio de Janeiro, na defesa dos interesses 
do nosso Estado. 

Parabéns a V. Exª!
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 

Muito obrigado, Senador Lindbergh.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Pela ordem, Senador Demóstenes Torres. 
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – Es-

queci o Senador Aécio, do Rio de Janeiro também. 
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 

GO) – Peço a palavra, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Com a palavra o Senador Demóstenes Torres.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 

GO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, alguns 
setores da imprensa, principalmente os virtuais, vei-
cularam matérias sobre a chamada operação Monte 
Carlo, realizada pela Polícia, pelo Ministério Público 
e pela Receita Federal. Foram realizadas prisões em 
cinco Estados e o Sr. Carlos Augusto Ramos, conheci-
do como Cachoeira, teria aparecido nas degravações 
com diversas ligações telefônicas para mim. Até agora 
não tive nem conheço alguém que tenha tido acesso 
a qualquer documento da investigação. Tudo o que se 
sabe é o veiculado na mídia.

A Coordenadoria de Processos Criminais da 
Procuradoria-Geral da República informou, ontem, ao 
advogado que constitui, que não há nada no Ministério 
Público Federal, nenhuma investigação ou processo, 
que envolva o meu nome. A mesma informação foi ob-
tida no site do Supremo Tribunal Federal. Todos aqui 
sabem que em qualquer investigação, quando even-
tualmente se chega ao nome de um Parlamentar, ain-
da que por caso fortuito ou eventual, a competência 
é imediatamente deslocada para o Supremo Tribunal 
Federal. Portanto, senhores, uma investigação iniciada 
há mais de um ano, somente agora concluída e envia-
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da à Justiça Federal de 1º Grau, não pode ter o nome 
de um Senador como investigado. Se tivesse, a ope-
ração estaria irremediavelmente eivada de vício, seria 
declarada nula e jogada por terra. Ora, a questão está 
judicializada, inclusive com prisões preventivas decre-
tadas. Assim, não há a menor possibilidade jurídica do 
meu envolvimento, ou o de qualquer outro parlamen-
tar, no assunto. A Polícia Federal e o Ministério Públi-
co Federal não incorreriam em tamanha ilegalidade. 

Estamos em um Estado democrático de direito, 
tenho certeza. Para reafirmar, com a conclusão das 
investigações, que não existe nem nunca existiu ne-
nhuma apuração que envolva o meu nome. O motivo 
é óbvio: não existe nada. Tranqüilizo V. Exªs. Não sou 
investigado em nenhum fato, não sou acusado de nada, 
conforme provam os dados obtidos da Procuradoria-
-Geral da República e do Supremo Tribunal Federal. 

Portanto, não estou aqui para me defender, até 
porque não existe do que, não há motivo. Venho a esta 
tribuna em deferência as Srªs Senadoras e aos Srs. 
Senadores que merecem toda a minha estima e o meu, 
a esta Casa que sempre honrei, ao povo do Estado de 
Goiás, que me confiou dois mandatos e ao Brasil pelo 
qual luto com destemor para ser não só uma potencia 
econômica, mas também social. 

Tentam macular a minha dignidade e a de minha 
família utilizando-se dos expedientes mais grosseiros, 
como vazamentos seletivos de diálogos. Não tenho as 
cópias dos autos, repito, mas, segundo trechos selecio-
nados e vazados para a imprensa, foram mencionados 
também outros parlamentares de diferentes partidos, 
do Governo e da oposição. A única repercussão foi 
sobre o meu nome, mas não fujo do debate, nem me 
omito de trazer os esclarecimentos a V. Exªs .

Na primeira metade dos anos 1990, diversas leis 
federais, como a Lei Zico e Lei Pelé, além de liminares 
judiciais e legislações nas Unidades da Federação au-
torizavam o funcionamento de algumas modalidades 
de jogo. No Estado de Goiás, também era assim. A 
exploração de jogos no Brasil só foi de vez sepultada 
no ano de 2007, quando o Supremo Tribunal Federal 
declarou a inconstitucionalidade das leis estaduais que 
regulamentavam os jogos.

Em Goiás, quem explorava legalmente algumas 
modalidades de jogo era Carlos Cachoeira, que também 
era participante ativo em outros setores da economia. 
É necessário que se repita: eram negócios considera-
dos lícitos, inclusive um dos grandes laboratórios de 
Goiás. Como empresário, ele frequentava a alta so-
ciedade goiana, convivia com pessoas das mais dife-
rentes áreas, que nem por isso estão comprometidas 
com suas atitudes.

O contato pessoal, ainda que freqüente, não 
significa participação em seus afazeres ocultos, muito 
menos aprová-los quando eles vierem à luz. 

Nesta Casa, sempre me opus ao jogo, votando 
contra todas as iniciativas de legalizá-lo. Portanto, atuei 
às claras no combate às causas costumeiramente tra-
tadas nos subterrâneos, 

Apesar do relacionamento de amizade, nunca tive 
negócios com Carlos Cachoeira. Já expus em algumas 
entrevistas nomes e fatos da intimidade de pessoas 
próximas, que não repetirei nesta tribuna até porque 
sua relevância se restringe a manchetes. Porém, as 
ligações telefônicas apontam para conversas triviais 
e tiveram sua frequência ampliada durante o período 
em que eu e minha mulher interferimos numa questão 
pessoal da amiga dela, esposa de Carlos Cachoeira. 
Um único episódio das gravações telefônicas direta-
mente ligado a mim é de ordem estritamente privada. 

No ano passado quando, segundo a imprensa, 
ocorria à dita operação, houve o meu casamento – fato 
do conhecimento do todos os senhores e de todas as 
senhoras. Na ocasião, recebemos diversos presentes, 
inclusive um fogão e uma geladeira ofertados pelo casal 
de amigos. A boa educação recomenda não perguntar 
o preço de um presente, muito menos recusá-lo. Foi o 
que fiz no caso desses objetos e de todos os demais 
que outros amigos generosamente me enviaram como 
demonstração de gentileza. 

Como também já disse a jornalistas, não coa-
duno com teorias conspiratórias. Contudo, segundo 
a mídia, já tive outras vezes conversas minhas gram-
peadas. Disse e repito: podem grampear à vontade. 
Não vão encontrar nada. Isso não vai me intimidar. 
As escutas legais realizadas conforme os ditames da 
Constituição se revelam excelentes objetos de inves-
tigação e por elas eu trabalhei muito aqui no Senado. 
Isso, entretanto, não dá o direito a ninguém de violar 
o sigilo telefônico, seja ele de autoridade ou não, pois 
assegurado constitucionalmente.

O fruto das apurações, como bem disse o juiz fe-
deral da Operação Monte Carlos, senhoras e senhores, 
deveria ter guardado discrição, ainda mais em relação 
a alguém que não é investigado nem acusado. A inves-
tigação está encerrada. E não chegaram a meu nome, 
e não poderiam chegar porque não há nada. Eu não 
era alvo. Mas agora eu é que exijo ser investigado na 
forma legal pelo foro adequado, o previsto na Consti-
tuição da República: o Supremo Tribunal Federal. 

Minha vida sempre foi um livro aberto, e conti-
nuará sendo.

Muito obrigado, Srªs e Srs. Senadores.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª 

me permite? 
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O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO. Fora do microfone) – Permito a V. Exª um aparte. 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Acho 
importante que V. Exª tenha aberto o seu coração, 
a sua alma, a sua palavra para todos nós que aqui 
convivemos com V. Exª há tantos anos. Aprendemos 
a respeitá-lo como um dos membros do Senado Fe-
deral que, sobretudo na área jurídica, na Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, que V. Exª pre-
sidiu, e como membro do Ministério Público, sempre 
demonstrou um conhecimento em profundidade da 
Constituição e das leis brasileiras. Eu me lembro que, 
ainda na legislatura passada, certo dia, V. Exª protes-
tou veementemente diante da revelação de um diálogo 
telefônico que tivera com, salvo engano, o então Pre-
sidente do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes. 
V. Exª insistiu que deveria ser considerada inadequa-
da a revelação de uma conversa como aquela. Hoje, 
V. Exª aqui transmite o conhecimento que teve de um 
número considerável de ligações telefônicas com esse 
Sr. João Cachoeira, assim conhecido, que de alguma 
maneira se envolveu com ações que contrariam a le-
gislação. Mas V. Exª aqui procura esclarecer, de uma 
maneira que me parece adequada, qualquer possível 
envolvimento e aqui esclarece que não teve qualquer 
ação que pudesse ser considerada como infringindo 
a lei e muito menos o seu comportamento do ponto 
de vista ético, como um Senador. Eu acredito que os 
esclarecimentos que V. Exª aqui nos transmitiu são 
muito importantes e que V. Exª tenha tido a iniciativa 
de aqui revelar o que é de conhecimento de V. Exª. 
Algo que é assunto de natureza privada, pessoal, 
não é propriamente o que precisa ser aqui objeto da 
apuração, porque não envolve qualquer infringência à 
legalidade. Eu quero transmitir a V. Exª o respeito que 
sempre caracterizou a minha relação com V. Exª aqui. 
Muitas vezes, tivemos divergências sobre alguns as-
suntos, mas eu quero lhe transmitir que considerei e 
considero muito importante o esclarecimento que aqui 
dá a todos os seus colegas Senadores e Senadoras 
e ao povo brasileiro, que certamente o está ouvindo 
com muita atenção num episódio como este. Há uma 
questão importante que é: por vezes, Senadores ou 
pessoas do Poder Executivo, quando envolvidos em 
certos aspectos, levaram Senadores da oposição a se-
rem quase que apressados em dizer “Olhem aí, essa 
pessoa está envolvida e tal”. Eu acho que hoje todos 
nós, que poderíamos ter uma atitude dessa natureza, 
avaliamos que é importante ouvi-lo com atenção e lhe 
dar toda a possibilidade de realizar o esclarecimento 
conforme V. Exª o fez. 

O Sr. Lobão Filho (Bloco/PMDB – MA) – Sena-
dor Demóstenes.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Agradeço a V. Exª, Senador Suplicy.

Concedo a palavra ao Senador Luiz Henrique.
O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – No-

bre Senador Demóstenes, quero saudar V. Exª como 
um verdadeiro homem público, de primeira qualidade. 
A minha solidariedade e a minha confiança em V. Exª.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Agradeço a V. Exª.

Concedo a palavra ao ilustre Senador Jarbas 
Vasconcelos.

O Sr. Jarbas Vasconcelos (Bloco/PMDB – PE. 
Com revisão do orador.) – Meu caro Senador Demós-
tenes, levantei o microfone de aparte, porque, embora 
houvesse um entendimento para não se apartear V. Exª, 
e já que foi feito um aparte, eu não poderia deixar de 
falar. V. Exª foi uma das boas surpresas que encontrei 
no Senado desde que aqui cheguei – e já vou exercendo 
o meu mandato há seis anos –, pela sua correção, pela 
sua coragem cívica, pela sua determinação e pela sua 
grandeza. V. Exª é uma pessoa de imensa grandeza. 
Talvez por isso mesmo tenha merecido destaque por 
parte da imprensa, que, notando seu nome em um in-
quérido vazado pela Polícia Federal, deu destaque a 
uma denúncia que não lhe envolve, diz respeito apenas 
à pessoa a que V. Exª já se referiu na tribuna. Primeiro, 
Senador, V. Exª foge hoje ao comum, ao tradicional. A 
classe política hoje, quando é acusada – um Senador, 
um Deputado Federal ou Estadual, um Vereador, um 
Prefeito ou um Governador de Estado –, a primeira 
coisa que faz é dizer que está sendo perseguida pela 
imprensa. Hoje, dificilmente, uma pessoa faz isto que 
V. Exª fez: ir à tribuna para esclarecer o assunto. Vos-
sa Excelência informa a esta Casa que tem amizade 
pessoal com o investigado, não nega – é um gesto de 
grandeza de V. Exª –, mas isso não significa que tenha 
qualquer envolvimento ilícito com o acusado, o Sr. Car-
los Cachoeira. De forma que V. Exª hoje esclarece – V. 
Exª não se defende; V. Exª esclarece – não só a seus 
companheiros, a seus amigos e amigas do Senado da 
República, como também ao seu Estado e à opinião 
pública, o que era completamente desnecessário para 
quem o conhece e sabe da sua correção, da sua al-
tivez. V. Exª não poderia cumprir o papel que cumpre 
aqui dentro do Senado e fora dele, se tivesse “rabo de 
palha”. V. Exª faz tudo que faz, porque sua vida é um 
livro aberto, como V. Exª reafirmou da tribuna. De for-
ma que eram desnecessários os apartes, como este 
meu, porque eu o conheço e sei que V. Exª representa 
uma exceção nesse quadro de profunda mediocrida-
de em que vive o Brasil dos dias de hoje. Por isso foi 
importante ter ido à tribuna. V. Exª pode contar – des-
necessário dizer – não só com a minha amizade, mas 

MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL618



05068 Quarta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012

também, e sobretudo, com a minha admiração e com 
meu profundo respeito pela sua atuação.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Agradeço a V. Exª, Senador Jarbas Vasconcelos.

Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon.
Senador Simon.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Senador Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Olha, 

vejo em V. Exª, ao longo de todo o primeiro mandato e 
deste, uma das pessoas mais competentes, que têm 
mais conhecimento em termos jurídicos – embora V. 
Exª tenha um colega, que é o Pedro Taques – e que 
atuou com a mais extraordinária bravura ao longo de 
toda a sua vida pública. Em todos os momentos, quer 
nas questões internas do Senado, quer nas questões 
mais graves, mais difíceis e mais escandalosas que 
apareceram nesta Casa, V. Exª sempre esteve firme, 
com argumentos, com conteúdos e com absoluta fir-
meza. Sinceramente, não me passa pela cabeça a 
imagem que querem fazer de V. Exª, que é totalmente 
contrária a toda a sua vida pública, que eu conheço e 
que aprendi a respeitar. Tenho a convicção de que V. 
Exª faz muito bem quando exige, pois não está sendo 
analisado, nem processado e nem coisa nenhuma. De 
repente seu nome veio à tona. V. Exª agora exige que 
as coisas sejam apuradas. É importante neste País 
que as coisas sejam apuradas e que não coloque um 
nome como foi colocado e não acontecer mais nada. 
Nós, Senadores, temos obrigação, apresentados fatos, 
que um colega nosso tenha o direito de ser julgado. É 
o que V. Exª pede e é o que esperamos que, um dia, 
exista neste País. Para um homem como V. Exª, com 
a sua biografia, não será um saco de pena lançado ao 
léu que haverá de tingir a sua dignidade.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Agradeço a V. Exª, Senador Pedro Simon.

Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos 
Valadares.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – 
SE) – Senador Demóstenes Torres, na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, atuando há vários 
anos, tenho acompanhado com muito interesse o tra-
balho desenvolvido por V. Exª seja como jurista, nas 
horas em que precisamos do seu aconselhamento, 
seja como Parlamentar atuante, eficiente, dedicado 
em todas as reuniões ali comparecendo para dar o 
seu recado de Senador da República e aqui também 
no plenário, um Senador aguerrido, um Senador que 
faz oposição, que não baixa a cabeça diante dos obs-
táculos para o exercício de missão tão relevante, que 
é o de fazer oposição com responsabilidade. Portanto, 
a minha palavra é de confiança de que a sua atuação 

aqui no Senado e fora do Senado é uma atuação que 
não compromete a sua honra, a sua dignidade e o seu 
passado. Parabéns pelo pronunciamento que aqui fez, 
sem, em nenhum momento, como aqui disse o Sena-
dor Jarbas Vasconcelos, atacar a mídia em relação à 
matéria que foi divulgada.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Agradeço a V. Exª.

Concedo a palavra ao Senador Eduardo Braga.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – Se-

nador Demóstenes Torres, como os demais Senadores 
que o apartearam anteriormente, inicialmente gosta-
ria de prestar a minha solidariedade ao Senador, ao 
homem público. Mas, para não ser repetitivo e fazer 
das palavras dos companheiros Senadores as minhas 
palavras, gostaria de dizer sobre outro aspecto desse 
enfoque. Todos nós, homens públicos, antes de sermos 
homens públicos somos seres humanos. E como seres 
humanos todos nós temos de ter um princípio básico: 
respeitar para ser respeitado. Eu gostaria de poder 
dar um testemunho e uma demonstração de que, em 
que pesem posições antagônicas, muitas vezes, neste 
plenário, V. Exª é daqueles que, quando erra, sabe re-
conhecer o erro e, com o espírito humano, chega até 
a pedir desculpas. Agora, quando fazem uma acusa-
ção a esse ponto, V. Exª vem à tribuna e diz: “Não, não 
apenas quero refutar as acusações, como me coloco 
para ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal”. 
Só assim agem aqueles que têm valores humanos ele-
vados, valores éticos elevados e um comportamento 
e uma conduta, na função pública, elevados. Portanto, 
quero cumprimentar V. Exª e congratulá-lo pela postura 
na tribuna do Senado no dia de hoje.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Agradeço a V. Exª.

Concedo o aparte ao Senador Waldemir Moka.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – Se-

nador Demóstenes Torres, quero dizer a V. Exª que eu 
não esperava outro comportamento que não fosse esse. 
Conheço a sua trajetória, a sua luta e a sua postura. 
Tenho certeza de que, nesta Casa, neste momento – 
e já é visível aqui no Senado –, V. Exª tem o respeito 
e, mais do que isso, goza de uma grande credibilida-
de entre seus Pares. V. Exª, com muita firmeza, traz 
o tema para o debate. Tenho certeza absoluta de que 
sairá desse episódio exatamente da mesma forma 
que fez em sua vida inteira. O importante é que V. Exª 
tem uma história de vida e uma luta inteira que, tenho 
certeza, não haverá de ser marcada por um episódio 
que certamente será esclarecido. A minha solidarie-
dade a V. Exª. 

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Muito obrigado, Senador.
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Concedo a palavra ao Senador Vital do Rêgo.
O Sr. Vital do Rêgo (Bloco/PMDB – PB) – Sena-

dor Demóstenes, cheguei a esta Casa nutrindo muito 
respeito por V. Exª, uma admiração a distância. A con-
vivência com V. Exª neste plenário, na Comissão de 
Justiça, vendo a sua grandeza, a sua coragem cívica, 
o seu espírito republicano, fez-me aumentar esse con-
ceito, esse respeito e essa admiração. Hoje, V. Exª se 
consolida para mim, quando, com a mesma coragem 
que tem no embate, no combate em favor das ideias 
que professa e que defende, V. Exª assume esta tribuna. 
Com o espírito que foi demonstrado agora há pouco 
por todos esses companheiros e colegas Senadores 
que usaram do microfone para aparteá-lo, de forma 
espontânea – estávamos combinado, inclusive, todos, 
como bem disse o Senador Jarbas, de não apartear V. 
Exª, mas abriu-se este momento –, eu me perfilo como 
mais um para dizer que os meus conceitos se conso-
lidaram a respeito da sua grandeza, da sua coragem. 
Assumir as suas relações pessoais sem as desmere-
cer quando, muitas vezes, provocado para tanto e, ao 
final de um pronunciamento detalhado e cioso de suas 
responsabilidades, colocar a sua vida e este episódio 
para quaisquer investigações que porventura devam 
aparecer, é, sem dúvida alguma, um momento que 
engrandece V. Exª neste plenário.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Agradeço a V. Exª, Senador Vital do Rêgo.

Concedo a palavra ao Senador Cristovam Bu-
arque.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Senador Demóstenes, feliz aquele que, quando é cri-
ticado, acusado, pode subir à tribuna e dizer que não 
tem nada a esconder, que não precisa usar subterfú-
gios, que não precisa dizer nem que o que está sendo 
dito é ou não verdade. Simplesmente diz: “Não tenho 
nada a esconder, investigue-me. E tudo isso é um fato 
do qual eu não preciso me envergonhar”. Feliz aquele 
que pode fazer como o senhor neste momento, em que 
usa a defesa sem subterfúgio nenhum; simplesmente 
dizendo: “Aconteceu isso e isso, e eu tenho a consci-
ência limpa”. Além disso, alguns não podem fazer pelo 
passado que têm, pelas marcas que têm. O senhor 
pode fazer isso pela imagem que tem nesta Casa, e 
mesmo aqueles que discordam, mesmo aqueles que 
divergem sabem que o senhor é o homem não apenas 
do DEM, mas do bem.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Agradeço a V. Exª.

Concedo a palavra ao Senador Alfredo Nasci-
mento.

O Sr. Alfredo Nascimento (PR – AM) – Sena-
dor Demóstenes, eu ouvi atentamente o que disse V. 

Exª. E serei rápido e breve, porque nós estamos dian-
te de um companheiro, de um colega do Senado, de 
um homem que tem passado e presente de retidão, 
de comportamento ilibado, e que, com todas as for-
ças, tem defendido os interesses do Brasil e do Esta-
do que representa. Tenho certeza de que V. Exª sairá 
fortalecido desse episódio e, mais uma vez, vai ser 
mostrado para o Brasil quem é o Senador Demóste-
nes. Parabéns pelos esclarecimentos e pela decisão 
de vir a esta Casa e, em primeiro plano, colocar a sua 
posição e dizer: “Eu quero ser ouvido, eu quero ser in-
vestigado”. Como disse o Senador Cristovam, pouca 
gente pode fazer isso, dizer que quer ser investigado, 
que quer que avaliem o seu comportamento. V. Exª tem 
passado, tem presente e, certamente, um futuro muito 
brilhante no nosso País.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Agradeço a V. Exª.

Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá.
O Sr. Romero Jucá (Bloco/PMDB – RR) – Caro 

Senador Demóstenes, quero também, como todas as 
vozes que estão se somando aqui, louvar o gesto de 
V. Exª e dizer, como foi dito aqui também, que não era 
necessário esclarecimento. Todos nós sabemos da 
sua seriedade, do seu compromisso, da sua honesti-
dade. Mas, sem dúvida nenhuma, essa palavra é uma 
palavra para toda a sociedade brasileira, tranquiliza a 
Casa, tranquiliza a sociedade brasileira, e faz justiça 
a V. Exª. Senador Demóstenes, V. Exª deu as expli-
cações necessárias, e todos nós estamos tranquilos, 
satisfeitos. Quero parabenizá-lo pela coragem e pela 
determinação.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Muito obrigado, Senador Romero Jucá.

Concedo a palavra ao Senador Lobão Filho.
O Sr. Lobão Filho (Bloco/PMDB – MA) – Senador 

Demóstenes, permita-me; eu gostaria de destacar a 
nota do jornalista Cláudio Humberto, que vou ler nesta 
ocasião, e eu a leio na íntegra:

Conversas de senador não têm indício 
de crime.

A Procuradoria-Geral da República não 
recebeu representação, ofício ou denúncia 
contra o Senador Demóstenes Torres (DEM-
-GO), cujas conversas com Carlos Cachoeira 
foram gravadas pela Polícia Federal durante 
o ano de 2011. Isso quer dizer que não foi 
encontrado, em quase trezentos telefonemas, 
qualquer indício de ato ilícito, do contrário, a 
investigação teria sido transferida para o Su-
premo Tribunal Federal.
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Senador Demóstenes, eu quero registrar, nesta 
oportunidade, que, como se vê, não é toda a impren-
sa que o ataca. Quero demonstrar, nesta oportunida-
de, minha absoluta, inamovível confiança na figura do 
Senador Demóstenes, na sua probidade, na sua mo-
ral inatacável. Diferente do que foi dito aqui anterior-
mente, eu não me considero um Senador medíocre. 
Não acredito que alguém nesta Casa seja medíocre, 
até porque eu acredito que o Brasil de hoje, que este 
momento espetacular que vive é consequência dos 
políticos que estão vivendo agora, do seu Executivo 
e do Legislativo. Mas, entre todos nós, V. Exª é uma 
figura que realmente merece ser destacada. Registro, 
mais uma vez, minha absoluta confiança em V. Exª e 
minha admiração irrestrita pelo seu papel como Se-
nador, como cidadão e como defensor do seu Estado.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Agradeço a V. Exª.

Concedo a palavra ao Senador Cyro Miranda.
O Sr. Cyro Miranda (Bloco/PSDB – GO) – Se-

nador Demóstenes Torres, eu tinha certeza de que o 
senhor não ia surpreender. Essa é a sua natureza. Mas 
eu tenho que lhe dizer que conheço mais ainda da 
sua vida, antes de o senhor adentrar este Parlamento. 
Conheço a sua probidade como promotor, como Se-
cretário da Justiça, quando ficou conhecido como “o 
grande justiceiro”, sempre aliado à lei. Melhor do que 
ser seu colega é ser seu amigo. Obrigado.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Agradeço a V. Exª, Senador Cyro Miranda.

Concedo a palavra à Senadora Lúcia Vânia.
A Srª Lúcia Vânia (Bloco/PSDB – GO) – Senador 

Demóstenes, cumprimento-o pelo discurso sucinto e 
objetivo. Todos nós, de Goiás, esperávamos de V. Exª 
uma conduta como essa. V. Exª assume a tribuna, faz 
as explicações com seriedade e responsabilidade. V. 
Exª sabe da admiração que o povo brasileiro, espe-
cialmente o goiano, tem por sua trajetória. Receba os 
meus cumprimentos e a minha solidariedade.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM 
– GO) – Agradeço a V. Exª, Senadora Lúcia Vânia, e 
concedo a palavra ao Senador Alvaro Dias.

O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Senador 
Demóstenes, V. Exª pode prescindir de defensores. Não 
precisa defender-se. Sua defesa está na sua trajetória, 
na sua história, na sua postura republicana de todos os 
momentos. Queremos manifestar, em nome do PSDB, 
nossa confiança absoluta em V. Exª, nossa crença no 
seu comportamento e dizer, sobretudo, da importância 
de V. Exª para o País na Oposição. Somos limitados 
numericamente na Oposição e sua presença tem ofe-
recido grandeza à tarefa de se opor. Infeliz do país que 
não tem uma Oposição responsável e competente. V. 

Exª, nesse episódio, se engrandece, porque enfrenta, 
e pode enfrentar, tudo de cabeça erguida. Meus cum-
primentos a V. Exª por ter comparecido à tribuna numa 
manifestação de respeito à Casa, aos seus colegas e, 
sobretudo, ao País. Essa manifestação é de respeito, 
de respeito ao povo brasileiro. Parabéns por isso!

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Agradeço a V. Exª Senador Alvaro Dias.

Concedo a palavra ao Senador Jayme Campos.
O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – Meu 

caro Senador líder do meu partido Demóstenes Torres, 
quero, não só em meu nome pessoal, como Senador 
desta Casa e seu colega, mas, sobretudo, em nome 
do meu partido, o Democratas, manifestar aqui a mi-
nha solidariedade, a minha admiração, o respeito que 
todos nós, democratas do Brasil, temos por V. Exª. A 
sua história, Demóstenes, a sua vida profissional e 
política falam por si só. V. Exª é um homem público 
sem mancha; V. Exª, indiscutivelmente, é exemplo de 
Parlamentar, é exemplo de homem público. Imagino 
que milhares de brasileiros espelham-se na pessoa de 
V. Exª. Nesse caso, não tenho dúvida alguma de que 
nem teria que haver grandes explicações, diante desse 
fato que, lamentavelmente, quer envolver o nome de 
uma pessoa de uma retidão de caráter invejável, não 
só para o povo goiano, mas para o povo brasileiro – e 
posso falar por ele. Particularmente, quero aqui, desta 
feita, dizer que V. Exª conta com a nossa admiração, 
como meu líder e, certamente, da maioria absoluta 
dos democratas no Brasil e, sobretudo, do povo goiano 
que lhe deu essa procuração para representá-los aqui 
no Senado Federal. V. Exª tem todo o nosso apoio. E 
essa conversa é aquela velha história de “chover no 
molhado”. Ninguém acredita nela; todo mundo sabe 
que V. Exª é um homem de retidão, de caráter inve-
jável, não só como promotor, mas, certamente, como 
Senador da República, que é exemplo para todos nós. 
Parabéns a V. Exª!

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Agradeço a V. Exª.

Concedo a palavra ao Senador Blairo Maggi.
O Sr. Blairo Maggi (PR – MT) – Senador Demós-

tenes, no dia de ontem, V. Exª me ligou, como deve ter 
ligado para vários outros colegas Senadores, fazendo 
algumas explicações do que havia saído na imprensa. 
Gostaria de dizer a V. Exª que, infelizmente, no nosso 
País, nós somos condenados pela notícia e não pelos 
procedimentos que vêm pela frente. Mas poucas pes-
soas têm o que V. Exª tem, a coragem de vir à tribuna 
e dizer: “Eu quero, eu desejo ser investigado por aquilo 
que foi colocado nas matérias que vazaram”. Eu não 
sei de que forma chegaram à imprensa. E não resta 
alternativa a todos nós, homens públicos – a mim tam-
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bém já aconteceu o mesmo –, a não ser chegar em 
determinado momento e dizer: “Estão aqui os meus 
sigilos fiscais, telefônicos, bancários, tudo o que qui-
serem, mas eu quero ser investigado. Eu desejo ser 
investigado”. Talvez seja o único caminho que temos 
de sair da condenação quando vem pela notícia. En-
tão, quero cumprimentar V. Exª. Disse-lhe, ontem, por 
telefone, quando conversamos, que não se abata com 
isso, porque todos nós, homens públicos, estamos su-
jeitos a esse tipo de situação. Portanto, é um período 
de turbulência, mas nenhum período de turbulência 
permanece para sempre. Ele passará e o senhor sairá 
vitorioso. Muito obrigado.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Agradeço a V. Exª, Senador Blairo Maggi.

Concedo a palavra ao Senador Pedro Taques.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Senador 

Demóstenes, eu o conheço desde 1996, nas barran-
cas do rio Araguaia, do rio Tocantins. Nós defendendo 
a parte lindeira dos nossos Estados. Nós dois fomos 
forjados na luta contra a criminalidade. O Senador 
Pedro Simon sempre diz que um Senador que foi do 
Ministério Público tem um olhar diferente; parece que 
não tem dó no coração. Mas nós fomos forjados nes-
sa lida. Eu tenho absoluta certeza de que V. Exª está 
tranquilo no tocante a isso. Conversei com V. Exª ontem 
à noite. Nós aprendemos a julgar fatos, aprendemos a 
trabalhar com fatos, e há a tranquilidade de V. Exª ao 
dar esclarecimentos nesta tribuna, sem atacar quem 
quer que seja, porque aquele que não tem argumen-
to ataca o argumentador. V. Exª inclusive falou dessa 
possibilidade de investigação. Eu quero cumprimentar 
V. Exª pela coragem de subir à tribuna. V. Exª não está 
sendo acusado, até porque a Constituição da Repúbli-
ca afirma que um Senador da República só pode ser 
investigado e acusado perante o foro competente, que 
é o Supremo Tribunal Federal, de acordo com o art.102 
da Constituição. Cumprimento V. Exª pela coragem de 
subir à tribuna e não de se defender, porque V. Exª não 
está sendo acusado.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Muito obrigado, Senador Pedro Taques.

Concedo a palavra ao Senador Inácio Arruda.
O Sr. Inácio Arruda (Bloco/PCdoB – CE) – Se-

nador Demóstenes, tive oportunidade também de con-
versar com V. Exª e já de dar a minha opinião, e uma 
opinião que nós temos discutido sistematicamente no 
nosso partido a respeito deste tipo de atitude: vaza-
mento de informação, tentativa de chantagear, de fa-
zer linchamento moral. Nós tivemos, há pouco tempo, 
um jovem, um garoto que faz política como o Ministro 
Orlando Silva, que foi objeto de um linchamento que 
envolveu o meu próprio partido. E nós tivemos também 

que fazer a mesma coisa: acionar judicialmente, querer 
que a investigação vá às últimas conseqüências, porque 
só assim você tem a oportunidade, ainda que a man-
chete não seja a mesma, porque não será a mesma, 
pelo menos no que nós temos como conhecimento na 
trajetória da nossa vida política, nos 90 anos do nosso 
partido. É sempre a manchete para querer incriminar, 
para querer manchar, macular a imagem daqueles que 
trabalham como V. Exª aqui, no Congresso Nacional. 
Nós atuamos em lados distintos, opostos. V. Exª com 
uma opinião, defendendo uma posição; nós defenden-
do outra. Mas eu quero associar-me àqueles que fala-
ram aqui da trajetória de V. Exª. Quando considera que 
cometeu qualquer ato que possa ter sido equivocado 
ou longe, distante daquilo que defende, prontamente 
V. Exª... Eu me lembro de um embate recente entre V. 
Exª e o Senador Valadares, que é testemunha da atu-
ação de V. Exª já por um tempo muito maior do que 
o meu, em que V. Exª disse: “Não, Valadares, vamos 
ouvir a sua opinião, porque eu acho que você tem uma 
alternativa melhor e a gente pode sair corretamente 
desse procedimento”. A atitude de V. Exª é correta, é 
importante, mas é importante que a gente compre-
enda bem o significado desses episódios na nossa 
vida política. Quase todos nós somos alvo desse tipo 
de meia chantagem, que é como vejo isso às vezes, 
para a gente entender do ponto de vista político, para 
a gente não perceber isso apenas do ponto de vista 
também moral. Não é apenas uma questão moral. Tem 
um fundo de natureza sempre política: “quem sabe a 
gente não mancha a imagem desse e tira-o do com-
bate, da posição e da opinião que ele defende?”. Eu 
vejo um pouco nesse sentido e, por isso, falei para V. 
Exª que tinha a minha solidariedade e posso dizer que 
também tem a solidariedade do meu partido, o Partido 
Comunista do Brasil.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Agradeço a V. Exª.

Concedo a palavra ao Senador Vicentinho.
O Sr. Vicentinho Alves (PR – TO) – Senador 

Demóstenes, amigo querido, não pude estar presente 
no pronunciamento de V. Exª, mas cheguei a tempo 
para poder ainda aparteá-lo. Senador Demóstenes, 
Goiás e Tocantins somos Estados irmãos. Conheço 
V. Exª ainda quando éramos Goiás, quando éramos 
todos goianos. Quando V. Exª ia, ainda muito jovem, 
à nossa cidade de Porto Nacional, ali nas praias do 
mês de julho, quando V. Exª tornou-se promotor, tra-
balhou na cidade de Arraias. Portanto, conheço-o há 
muito tempo, antes de V. Exª, inclusive, entrar na vida 
pública. V. Exª sempre teve uma conduta ilibada, uma 
retidão no comportamento. Portanto, confio em V. Exª. 
Vim aqui para registrar isso. Quero dizer também, Se-
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nador Demóstenes, que gratidão e lealdade devem 
ser a marca de um homem público. E, para que eu 
chegasse ao Senado Federal, V. Exª, com a credibili-
dade pública que construiu ao longo da vida púbica, 
gravou um programa eleitoral para mim, no Tocantins. 
Vim aqui dizer que lhe sou grato e um amigo leal. Por-
tanto, confio em V. Exª. Essa sua conduta de abrir ao 
Ministério Público, ao Supremo, não tenho nenhuma 
dúvida e tenho segurança de que não vão encontrar 
nenhum deslize da parte de V. Exª. Por isso, vim aqui 
de forma muito espontânea para dizer, aos colegas e 
ao Brasil que nos assistem, que nós, tocantinenses, 
temos por V. Exª o respeito e a admiração que os goia-
nos têm. Está aqui Ronaldo Caiado, outro brilhante 
líder de Goiás e amigo nosso do Tocantins, também 
trazendo a sua solidariedade. Os goianos, da mesma 
forma. Estou vendo ali o Deputado Sandes Júnior, outro 
amigo, Deputado Federal por Goiás – nascido na nossa 
cidade de Porto Nacional –, que veio também trazer a 
sua solidariedade. Portanto, é uma oportunidade que 
tenho, finalizando a minha fala, Senador Demóstenes, 
para registrar que, mais uma vez, por parte deste seu 
admirador e amigo, V. Exª tenha sempre em mim um 
amigo e um companheiro leal, que lhe é grato e confia 
em V. Exª. Muito obrigado. 

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Agradeço a V. Exª e concedo a palavra ao Se-
nador Aécio Neves.

O Sr. Aécio Neves (Bloco/PSDB – MG) – Ilustre 
Senador Demóstenes, para nós que o conhecemos e 
o conhecemos em profundidade talvez soasse des-
necessária sua presença hoje na tribuna do Sena-
do Federal para tratar dessa questão. Compreendo 
a iniciativa de V. Exª de falar ao Brasil, de prestar os 
devidos esclarecimentos aos brasileiros, em primeiro 
lugar, porque V. Exª é uma figura nacional; aos goia-
nos que, por duas vezes, o trouxeram a esta Casa; 
e, por último, a seus pares. A serenidade, Senador 
Demóstenes que V. Exª demonstra, acompanhada da 
clareza de seu pronunciamento e da firmeza com que 
se coloca perante seus Pares só confirmam o caráter 
de V. Exª e isso torna-se ainda mais relevante porque 
vem emoldurado pela unanimidade das manifesta-
ções dos seus Pares de todas as vertentes políticas. 
V. Exª é um homem digno, sempre agiu dessa forma 
em todos os cargos públicos que ocupou. E digo mais, 
V. Exª, Senador Demóstenes, é dos mais preparados 
e destemidos homens públicos deste País e, por isso 
mesmo, dos mais respeitados. Esteja seguro, V. Exª, a 
sua família, aqueles que como eu tanto o admiram, de 
que será desta forma que V. Exª continuará a ser visto 
pelos brasileiros, pelos goianos e pelos seus Pares: 
com respeito e enorme admiração.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Agradeço a V. Exª Senador Aécio e concedo a 
palavra ao Senador Roberto Requião.

O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) – Se-
nador Demóstenes, este Plenário é plural e V. Exª teve 
a manifestação de apoio de representantes dos mais 
diversos partidos, de ideologias diferenciadas. Eu diria 
que as insinuações de que V. Exª foi vítima funcionam 
como que um círculo, que alguém estivesse num jogo 
de quebra-cabeça, tentando colocar num receptáculo 
quadrado, não se compatibilizam com a sua história 
de vida e com as suas atitudes. Neste Plenário múlti-
plo, que funciona como uma espécie de júri, todas as 
insinuações foram rejeitadas. Portanto, recomendo-lhe 
tranquilidade. A sua história o deixa, neste momento, 
absolutamente imune às acusações, ou melhor, às ri-
dículas insinuações que lhe foram feitas.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Agradeço a V. Exª, Senador Requião.

Concedo a palavra ao Senador Mário Couto. 
O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PA) – Que-

ro pedir licença ao nobre Presidente para apartear o 
nobre Senador Demóstenes Torres de pé. Faço isso, 
Senador Demóstenes, primeiro para mostrar o respeito 
que tenho por V. Exª. Nos cinco anos que milito nesta 
Casa, foi o primeiro Senador a ir à tribuna não para se 
defender, mas para comentar o episódio, e que teve 
todas as fileiras de microfone levantadas. Olhei com 
bastante atenção, Srªs e Srs. Senadores, Pedro Simon. 
Todos tiveram a preocupação de falar a esse grande 
Senador. “Eita Demóstenes bom. Esse cabra é bom!” 
Ouvir o que V. Exª ouviu de cada um dos Senadores... 
Tenho certeza que a família de V. Exª está ouvindo 
ou pela televisão ou em algum lugar aqui nesta Casa 
e deve, neste momento – seus filhos e sua esposa – 
estar honrados com o caráter de V. Exª. V. Exª pode aí 
desta tribuna bater no peito e mandar verificar a sua 
vida pública, sem nenhum constrangimento e sem ne-
nhum receio. Quem dera, Senador Demóstenes Tor-
res, todos os políticos fossem iguais a V. Exª! Quem 
dera, Senador Demóstenes Torres, todos os políticos 
pudessem ter, cada um, o carinho que V. Exª recebeu 
deste Senado! Nunca tinha visto igual. V. Exª, no dia 
de hoje, teve uma demonstração do quanto cada um, 
Senador e Senadora, respeita e confia no seu trabalho, 
na sua formação, no seu caráter. V. Exª merece deste 
Senador que essas duas mãos se unam e batam pal-
mas para V. Exª, porque V. Exª é um grande Senador 
desta República e ajuda muito este País. Parabéns!

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Muito obrigado, Senador Mário Couto.

Concedo a palavra ao Senador Eunício Oliveira.
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O Sr. Eunício Oliveira (Bloco/PMDB – CE) – 
Senador Demóstenes Torres, acompanho a trajetória 
política de V. Exª há vários anos por ter negócios e uma 
propriedade no Estado de Goiás. Portanto, há vários 
anos, acompanho a trajetória de V. Exª como seu ad-
mirador. Como Presidente da Comissão de Constitui-
ção e Justiça, convivendo com V. Exª pessoalmente e 
quase diariamente, venho aqui à tribuna para dizer a V. 
Exª que esse convívio me permite dar o meu voto de 
solidariedade e de confiança a V. Exª no dia de hoje.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Muito obrigado, Senador Eunício.

Concedo a palavra ao Senador Rollemberg.
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF) 

– Prezado Senador Demóstenes, como Senador do 
Distrito Federal, vizinho do seu Estado, tenho oportu-
nidade de acompanhar o trabalho de V. Exª há muitos 
anos. Admiro V. Exª pela luta que desempenha. V. Exª 
é uma referência inclusive no respeito à lei. Muitas ve-
zes discordamos nesta Casa, mas sempre tive por V. 
Exª uma grande admiração. Quero elogiar o fato de V. 
Exª vir à tribuna desta Casa prestar os esclarecimen-
tos necessários. V. Exª o faz porque tem a consciên-
cia tranquila. Saiba que V. Exª tem a nossa confiança. 
Muito obrigado.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Agradeço a V. Exª, Senador Rollemberg.

Concedo a palavra ao Senador Cássio Cunha 
Lima.

O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco/PSDB – PB) – 
Sr. Presidente, Senador Demóstenes Torres, acredito 
que todos os oradores que me antecederam já foram 
pródigos na manifestação de confiança a V. Exª por toda 
uma trajetória de vida ilibada, honrada, digna, transpa-
rente, corajosa. Merece destaque a sua coragem pes-
soal para defender os seus pontos de vista e cumprir 
aqui o papel de oposição num País onde o debate está 
cada vez mais empobrecido sob vários aspectos. Mas 
o episódio que estamos assistindo hoje acredito que 
exige de todos nós uma reflexão. O volume das mani-
festações apresentadas até aqui, em solidariedade a 
V. Exª, em confiança a sua trajetória, já dita por mim, 
ilibada e honrada, esconde um debate que o Brasil pre-
cisa fazer no que diz respeito, em alguns momentos, à 
tentativa de criminalização de algumas atividades, que 
são realizadas com suas virtudes e os seus defeitos, 
e a política é uma delas. Parece-me um tanto quanto 
paradoxal que um homem da sua envergadura moral 
precise receber solidariedade da Casa que o conhece 
e do País que o respeita. Mas que seja feito assim, e 
sem que haja aqui qualquer iniciativa, como não houve 
por nenhum dos que se manifestaram anteriormente, 
de diminuir a importância do papel da imprensa no 

acompanhamento, na fiscalização, na investigação da 
vida de nós outros homens públicos. Mas que, também, 
não possamos achincalhar de forma vulgar trajetórias 
como a de V. Exª. Portanto, a minha palavra aqui é 
para não apenas trazer esta manifestação de apreço, 
de carinho, de admiração, de reconhecimento ao tra-
balho que V. Exª realiza, mas também manifestação 
a preocupação no que diz respeito a essa conjuntura 
que o Brasil vive; e nós congressistas somos respon-
sáveis diretos pela retroalimentação de um País que, 
muitas vezes, desvia o sentido central do debate para 
criminalizar determinadas atividades, dentre as quais 
uma das mais nobres do ser humano, que é a própria 
política. Por essa razão, para concluir este meu apar-
te, é que estarei, já na próxima semana, submetido à 
apreciação dos meus Pares, um projeto de emenda 
à Constituição para por fim à imunidade de fórum ou 
fórum privilegiado, que foi abrigado no nosso regime 
constitucional mais recentemente, em 1969. A história 
constitucional brasileira, a nossa história republicana 
não protegia e aí nós temos de ser precisos no que 
diz respeito ao art. 5º, da própria Carta Magna, para 
que nós possamos ter esse debate feito no Senado da 
República e, posteriormente, na Câmara dos Deputa-
dos em consonância à coerência de que todos somos 
iguais perante a lei. Para que não paire dúvidas sobre 
honras, para que não paire nenhum tipo de espaço a 
que ocorra o que está acontecendo com V. Exª, que 
tem uma trajetória inteira e vive o paradoxo de ter que 
receber a solidariedade dos seus pares, conhecendo 
o seu comportamento. Portanto, Senador receba não 
apenas o meu abraço, não apenas a minha solidarie-
dade, mas o reconhecimento de que o senhor é um 
dos melhores exemplos de que é possível, sim, se fa-
zer política com honra e com dignidade no nosso País.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Agradeço a V. Exª e concedo um aparte ao Se-
nador João Ribeiro.

O Sr. João Ribeiro (PR – TO) – Senador Demós-
tenes Torres, eu a exemplo dos demais Senadores... 
eu, um pouco mais porque sou goiano da cidade de 
Campo Alegre de Goiás, ali próximo de Catalão, e co-
nheço V. Exª pessoalmente de muitos e muitos anos, 
fui Deputado Estadual em Goiás, quando nós tocan-
tinenses éramos goianos, depois dividimos, criamos 
um Estado, mas não deixamos de ser amigos. Tenho 
falado muito com V. Exª, tenho conversado muito, até 
para pedir orientação jurídica, V. Exª é um dos juristas 
mais respeitados, não só desta Casa, mas do Brasil 
e conheço o Senador Demóstenes Torres. O Senador 
Ataídes, que é o meu primeiro suplente, que é seu 
amigo também, me ligou agora a pouco perguntando 
em que hora eu ia apartear o Senador Demóstenes 
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e para dizer que ele também estaria aqui em espíri-
to, porque o Senador Demóstenes é um dos homens 
mais corretos que eu conheço. Eu também comungo 
com ele, penso da mesma forma, Senador Demóste-
nes. V. Exª é um dos homens públicos mais corretos 
que eu conheço. Portanto, tenho a mais absoluta con-
vicção de que V. Exª, como disse o Senador Cássio, 
não precisaria de nenhuma solidariedade neste caso, 
porque V. Exª não deve, não há acusação contra V. Exª. 
Apenas fala-se de gravações que fizeram – o que é 
um absurdo – para ouvir algumas pessoas, e pegam 
o Senador na conversa, que não tem nada a ver, e a 
imprensa divulga e publica para deixar alguma coisa 
no ar, como se alguma coisa tivesse acontecido com V. 
Exª. Então, tenho a mais absoluta convicção de que o 
Senador Demóstenes, que pediu aqui para ser inves-
tigado, não deve e não tem com o que se preocupar. 
Sei que sua esposa Flávia, seus filhos, como disse o 
Senador Mário Couto, sua família está feliz por saber 
do prestígio que V. Exª tem, não só em Brasília, mas, 
sobretudo com os seus 80 colegas Senadores desta 
Casa, que, apesar das divergências políticas em al-
gumas matérias, não há situação ou oposição, pois 
todo mundo aqui está de acordo com V. Exª. Portanto, 
meu abraço, não digo de solidariedade, pois sabe que 
tem de minha esposa Cínthia e de mim, em qualquer 
assunto, a admiração e o respeito de todos que o co-
nhecem lá em casa. Sucesso, Senador Demóstenes! 
Tenho certeza de que V. Exª vai conseguir trazer a lim-
po toda e qualquer dúvida que houver contra V. Exª. 
Tenho certeza de que não existe nada contra V. Exª. 
Então, minha compreensão e entendimento de que V. 
Exª é um homem limpo, um homem público dos mais 
corretos que eu conheço.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Agradeço a V. Exª.

Concedo a palavra ao Senador Benedito de Lira.
O Sr. Benedito de Lira (Bloco/PP – AL) – Nobre 

Senador Demóstenes Torres, eu estava presidindo a 
Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, 
muito preocupado. Não preocupado com alguma coisa, 
mas porque desejava vir ao plenário enquanto V. Exª 
estivesse na tribuna do Senado. Quem conhece V. Exª 
não tem absolutamente nenhuma dúvida desse seu 
gesto grandioso de vir à tribuna do Senado para dar 
uma explicação para o Brasil e, particularmente, para 
seus Pares. Minha convivência com V. Exª é de pouco 
mais de um ano e três meses, mas eu já acompanhava 
sua história política, sua trajetória e suas manifestações 
quando Deputado Federal na Casa vizinha. O exercí-
cio da democracia é exatamente isso aí... O homem 
público tem de estar altamente preparado para todas 
e quaisquer demandas, e nós, homens públicos – eu 

conversava agora há pouco com o Senador Aloysio –, 
temos uma missão nobre: representar os Estados e o 
povo dos nossos Estados no Senado Federal com ab-
soluta dignidade. A sua história de vida, a sua trajetória 
política, as suas ações, como parlamentar, muito bem 
dizem da sua responsabilidade, da sua competência. 
Por isso, nobre Senador Demóstenes, queira receber 
do seu Colega mais jovem, não jovem biologicamente, 
mas jovem de Parlamento, não a minha solidariedade, 
porque não tem por que manifestar solidariedade, mas 
dizer a V. Exª que o Brasil o conhece e, particularmente, 
Goiás o conhece. Por essas razões é que V. Exª está 
recebendo solidariedade de todos os seus Pares, pelo 
que representa na política nacional, pelo que faz e é 
aqui na Casa, no Congresso Nacional. Por isso, nobre 
Senador, cumprimento V. Exª. Quero dizer muito obri-
gado a Goiás por tê-lo mandado para cá.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Agradeço a V. Exª. 

Concedo a palavra ao Senador Casildo Maldaner.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – 

Senador Demóstenes Torres, não podia ficar calado 
neste instante sem dizer que por onde ando no meu 
Estado, Santa Catarina, as pessoas me perguntam 
como que eles podem conseguir que V. Exª vá lá fazer 
uma palestra, para que eles o ouçam, e não só na área 
em que V. Exª é especialista, não só na área do Direi-
to, do Ministério Público, da OAB, em Santa Catarina, 
na magistratura, mas nos outros setores produtivos. 
Perguntam-me: que homem é esse? De onde vem, 
Maldaner, esse homem? Esse é o clamor, isso é o que 
a gente sente. Eu tinha de dizer isto a V. Exª, que Santa 
Catarina acompanha de pé a maneira, a coragem, a 
hombridade, o destemor, as linhas que tem adotado 
aqui no Senado e neste País. Eu tinha de trazer essas 
palavras a V. Exª. Fico muito grato.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Agradeço a V. Exª. 

Concedo a palavra ao ilustre Senador Randolfe 
Rodrigues.

O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Ca-
ríssimo Senador Demóstenes, V. Exª sabe muito bem 
que um dos princípios fundantes do Estado como nós 
o conhecemos, do pacto civilizatório que nos rege, é 
aquele da presunção da inocência. Todos são presu-
midamente inocentes até que se prove o contrário. 
Esse princípio em relação a nós, homens públicos, 
fica invertido. Para nós, homens públicos, para quem 
exerce o mandato público, para quem exerce, em es-
pecial, o mandato parlamentar no Senado, em qual-
quer câmara, em qualquer assembleia legislativa, tem 
que estar à disposição para ouvir as acusações que 
são assacadas contra nós e, até provar o contrário, a 
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presunção aí é do culpado. Porque o tempo que rege 
nossa vida é o tempo da política, não é o tempo do 
mundo jurídico, do pacto civilizatório, dos direitos in-
dividuais que nos regem. Então, qual a atitude de um 
homem público numa situação em que pesam sobre 
ele acusações? Parece-me que a atitude de V. Exª 
de se dirigir à tribuna... De todo pronunciamento de 
V. Exª há um aspecto que eu quero destacar, a parte 
em que V. Exª disse: “Eu quero ser investigado; estou 
à disposição da investigação”. É assim que se devem 
comportar pessoas públicas. Porque aqui é lógico que 
estabelecemos relações. Em particular, tenho a hon-
ra de estabelecer relação pessoal com V. Exª, com o 
querido Senador Pedro Taques. É lógico que estabe-
lecemos e é lógico que às vezes há uma dificuldade 
enorme em separar a relação do múnus público, do 
ofício para o qual fomos designados aqui no Senado 
da República. Por isso, mas separando e compreen-
dendo que é necessário separar em virtude do múnus 
público e em virtude de entendermos que o múnus pú-
blico está acima das relações pessoais aqui no nosso 
ofício. Porque, quando estamos aqui no nosso ofício, 
temos um dever não entre nós, porque aqui não é um 
clube de companheiros ou uma confraria, aqui é um 
espaço da representação da vontade do povo dos nos-
sos Estados e é, por desígnio constitucional, a Casa 
do equilíbrio da Federação. Então, o que se esperar 
de alguns de nós aqui quando sobre nós pesam acu-
sações? A atitude que V. Exª tomou: vir à tribuna e di-
zer... Tudo que V. Exª disse pode ser resumido numa 
expressão que ouvi de V. Exª: “Quero ser investigado; 
estou à disposição da investigação”. Parece-me que 
são essas atitudes que constituem uma República e 
homens republicanos.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Agradeço a V. Exª, Senador Randolfe.

Concedo a palavra ao Senador Mozarildo Ca-
valcanti.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Se-
nador Demóstenes, creio que quase tudo já foi dito, 
mas quero frisar alguns pontos que considero funda-
mentais. Geralmente um político, quando é acusado, a 
primeira coisa que faz é declarar que isso é armação 
dos seus inimigos políticos, ou que é uma conspiração 
da imprensa, ou que, por fim, está sendo caluniado. 
V. Exª, ao contrário, disse que quer ser investigado e, 
em nenhum momento, se disse vítima de algum tipo 
de conspiração. Não negou que conhece a pessoa 
que foi mencionada, o que demonstra – e isso todos 
nós conhecemos – o caráter e a postura ética e moral 
de V. Exª. Portanto, parabéns e a minha solidariedade.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Muito obrigado, Senador Mozarildo.

Concedo a palavra ao Senador Flexa Ribeiro.
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – Senador 

Demóstenes Torres, todos os Senadores e Senadoras 
que me antecederam já falaram, aqui, do respeito que 
têm por V. Exª. V. Exª tem, de todos nós, o reconheci-
mento da conduta ilibada. V. Exª subiu, hoje, à tribuna 
para dizer o que todos ouvimos: que quer ser inves-
tigado, abrindo a sua vida para que possa responder 
perante o Supremo, que é o órgão devido para isso. 
Com a investigação que vier a ser feita, V. Exª dará 
a comprovação de que nada teme. Eu disse a V. Exª 
que não precisaria ter nenhuma explicação por parte 
de V. Exª, porque o reconhecimento da sua conduta é 
de todos nós. O que nós vimos aqui, Senadores e Se-
nadoras, não só companheiros seus de oposição, mas 
da situação, do bloco do Governo, de reconhecimento 
pelo seu trabalho e pela sua conduta, é suficiente para 
que a Nação brasileira o tenha como uma das reser-
vas morais do nosso País. Parabéns a V. Exª, Senador 
Demóstenes Torres.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Agradeço a V. Exª e concedo a palavra ao Se-
nador Francisco Dornelles.

O Sr. Francisco Dornelles (Bloco/PP – RJ) – Se-
nador Demóstenes Torres, eu queria reiterar a V. Exª o 
meu maior respeito e a minha maior admiração, e ma-
nifestar a minha confiança ampla, geral e irrestrita na 
conduta e nos procedimentos de V. Exª. Muito obrigado.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Agradeço ao Senador Francisco Dornelles e 
concedo a palavra à Senadora Ana Amélia.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Caro Se-
nador Demóstenes Torres, confesso que, no final de 
semana, ao ler o noticiário sobre a divulgação das 
gravações de escutas telefônicas das conversas de V. 
Exª, fiquei perplexa, exatamente porque na política a 
versão importa mais que os fatos. Em seguida, tive a 
convicção de que não esperaria de V. Exª outra atitude 
pessoal, pela formação e pela responsabilidade como 
Líder da Oposição, que hoje, ou o mais cedo possí-
vel, estaria prestando os esclarecimentos. E veio-me 
a curiosidade: a quem interessa calar a voz mais dura, 
mais contundente, às vezes até ferina, às denúncias 
das mazelas da corrupção em nosso País? A quem 
interessa? Ademais, saber por que foi quebrado um 
sigilo telefônico nessas circunstâncias de ilegalidade? 
Quem responde por isso? E como fica a segurança do 
direito individual ao sigilo telefônico e aos demais? E, 
num momento de perplexidade, eu fico mais tranqui-
la agora com os esclarecimentos que V. Exª presta a 
este Plenário, aos seus Colegas que, aqui como eu, 
aprenderam a admirar essa firmeza e esse compromis-
so com a legalidade, com a responsabilidade e com o 
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trabalho comprometido com a ética na política. Tenho 
a convicção de que, ao expor a disposição de se sub-
meter a qualquer julgamento, V. Exª cumpre o dever e 
não deixa dúvidas a respeito das suas intenções. Eu, 
então, como Senadora que estou aqui convivendo e 
vendo a atuação de cada um, que o Líder da Oposição 
não vai se calar. Obrigada, Senador.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Agradeço a V. Exª.

Concedo a palavra ao ilustre Senador Paulo Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador De-

móstenes Torres, convivo com V. Exª há praticamente 
10 anos. Nem sempre defendemos as mesmas posi-
ções. Mas eu aprendi a respeitar V. Exª pela transpa-
rência. Estatuto do idoso: relato e defendo. Aprovado. 
Estatuto da Igualdade Racial: temos divergências, mas 
vamos construir o acordo. Aprovado, e é lei. Estatuto 
da Pessoa com Deficiência: defendo, está na Câmara 
dos Deputados. Cotas: aí, Paim, não há acordo. Aí va-
mos divergir sempre. Mas é legitimo que você defenda, 
vai para a comissão e quem tiver voto ganha. É esta 
transparência, é esta honestidade intelectual que eu 
aprendi a respeitar. Por isso, eu não esperava outra 
posição de V. Exª na tribuna neste momento e, por isso, 
recebeu o apoio de todos os partidos na Casa por sua 
posição. Meus cumprimentos a V. Exª.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Agradeço a V. Exª, Senador Paulo Paim.

Concedo a palavra ao Senador Aloysio Nunes 
Ferreira.

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP) 
– Ilustre Senador Demóstenes Torres, não é por acaso 
que a Casa hoje verifica esta interminável sucessão de 
apartes ao pronunciamento de V. Exª. É que todos nós 
aqui o conhecemos. Eu tenho o privilégio de conhecê-
-lo há muito tempo, já quando V. Exª era Secretário de 
Segurança do Estado de Goiás e eu era Ministro da 
Justiça. Depois, acompanhei a sua trajetória política e 
tenho agora o privilégio de ser seu colega no Senado, 
na Comissão de Justiça, de receber as suas lições, os 
seus conselhos, a sua amizade. Então, para quem o co-
nhece, evidentemente, não carecia nenhuma explicação 
de V. Exª. Agora, há quem não o conheça. Por isso é 
que V. Exª hoje veio à tribuna, para dar uma explicação 
absolutamente cabal, para dissipar qualquer dúvida, 
qualquer controvérsia a respeito dos acontecimentos 
noticiados pela imprensa. V. Exª não precisa do meu 
aval, mas considere este meu aparte uma manifestação 
de solidariedade, de amizade, porque eu sei o quanto 
esse rumor lhe causou em matéria de sofrimento, ao 
senhor e a sua família. Quero então que V. Exª receba 
este aparte como uma manifestação de solidariedade, 

de amizade, nesta hora difícil que V. Exª enfrenta com 
tanta galhardia. Muito obrigado.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Agradeço a V. Exª.

Concedo a palavra ao Senador Jorge Viana.
O Sr. Jorge Viana (Bloco/PT – AC) – Caro Sena-

dor Demóstenes, eu sou ainda recém-chegado nesta 
Casa. Já o conhecia por sua atuação como homem 
público, na gestão em Goiás, mas especialmente na 
sua luta, no seu trabalho no Ministério Público. Depois, 
eu o conheci também como Senador da República e 
agora tenho o privilégio da convivência, do aprendi-
zado diário aqui, no dia a dia, no contato com V. Exª. 
Inclusive nós temos uma reunião sempre às terças-
-feiras, do PT, e eu devo dizer que fiquei feliz de ter 
participado de uma reunião e visto tanta maturidade 
do meu partido, dos meus colegas, quando apreciá-
vamos algo que V. Exª, ontem, por telefone, não fez 
questão de esconder: “Olha, eu, amanhã, devo falar”. 
E eu, inclusive, no contato com V. Exª, falei: “Eu acho 
que é muito importante que possamos ouvi-lo, porque 
eu sei o quanto deve ser difícil para V. Exª passar por 
essa situação”, como bem disse o Senador Aloysio. 
Mas V. Exª hoje, aqui, foi muito tranquilo em suas co-
locações, como era de se esperar; separou as ques-
tões. Eu acho que uma questão central é que V. Exª 
também não acusou ninguém. V. Exª também não fez 
uma defesa sua, até porque não há acusação. V. Exª 
abriu a situação toda e explicou que há questões pes-
soais envolvidas. E, obviamente, há uma pessoa muito 
complicada no meio disso. Independentemente das 
relações pessoais e familiares que nós temos, é uma 
pessoa complicada, tanto é que está detida. Mas isso 
não pode ser elemento para julgamento precipitado ou 
coisa que o valha. E mais: V. Exª foi um pouco mais à 
frente. Se há dúvida, se essas escutas vieram somen-
te de um lado, V. Exª já falou: “Eu estou interessado”. 
Foi no ano passado que ocorreu esse episódio, e, se 
houvesse algum diálogo comprometedor, certamente, 
V. Exª, nesta hora, se estivessem agindo dentro da lei, 
já deveria ter algum processo aberto junto ao Supremo. 
Eu queria dizer que, neste País, todos nós – eu, parti-
cularmente, que estou chegando a esta Casa – temos 
a missão de combater a corrupção. É central fazer com 
que o País ganhe uma fama diferente da que, durante 
um período, o País carregou. Temos de ter uma atua-
ção baseada em princípios éticos. Eu devo dizer que 
V. Exª, onde atua... Dou o exemplo do próprio Código 
Florestal, quando tive sua colaboração importante e 
decidida, pois V. Exª não veio para facilitar para nin-
guém, V. Exª veio para dar mais poder para o Estado 
brasileiro, quando apresentou emendas, aumentando 
o poder dos órgãos de comando e de fiscalização. Vale 
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ressaltar isso. O nosso Líder, certamente, daqui a pou-
co, vai falar, até porque o entendimento era esse. Eu 
iria apartear o meu Líder, mas, como todos os colegas 
estão se posicionando, achei pertinente trazer aqui um 
gesto meu de solidariedade a V. Exª. Aqui, não estou 
fazendo juízo precipitado, mas eu, particularmente, e 
muitos dos colegas que estão aqui já fomos vítimas, 
em algum momento, de situações que entendemos que 
nos atingiram, mas que foram injustas. Existe, no País, 
um ambiente que em nada ajuda o combate à corrup-
ção, que em nada ajuda a fazermos uma limpeza dos 
malfeitos: o de tentar nivelar todos. Isso é muito ruim 
para o País. Em algumas situações, em muitos casos, 
um questionamento vira denúncia, a denúncia vira acu-
sação, e a acusação vira sentença. Não tenho pendên-
cias, mesmo tendo sido Prefeito e Governador, mas 
meu caso é raro. Na última eleição que disputei, uma 
indústria de pessoas que deveriam guardar a lei agiu 
fora da lei; houve uma indústria de denúncia anônima. 
Com base em denúncia anônima, quebraram o sigilo de 
quase cinquenta pessoas no Acre, quebraram o sigilo 
de quem queriam. Quebravam o sigilo, encontravam 
alguma conversa e, depois, diziam: “Está justificado, 
porque há uma denúncia anônima”. Combinada com 
um mesmo juiz? Ou seja, foram atitudes reconheci-
damente fora da Constituição, atitudes criminosas. E 
penso que, além de demonstrar confiança em V. Exª, 
passado esse período, temos de refletir, no Senado 
Federal, sobre como esses questionamentos, denún-
cias, julgamentos e condenações chegam rapidamente 
aos jornais, sem passar pelas mãos dos juízes, dos 
tribunais – tudo isso já vai diretamente para os jornais. 
Algumas figuras da República já são condenadas junto 
com o questionamento. Hoje, V. Exª tem a confiança 
desta Casa, porque a conquistou com seu trabalho, 
com sua postura, com suas atitudes. Espero que V. Exª 
atravesse esse período, como muitos de nós já tivemos 
de atravessar. Mas, certamente, V. Exª vai ajudar-nos 
a fazer com que este País fique um pouco melhor do 
ponto de vista do manuseio de processos inconclu-
sos, de acusações sem provas e, especialmente, de 
ilações. Houve relações pessoais e familiares, e V. Exª 
fez questão de dizer isso. Há questões absolutamente 
pessoais, que não se podem confundir com a postura 
pública de V. Exª. Presto minha solidariedade. E devo 
dizer que para mim é um prazer enorme poder contar 
com um colega como V. Exª nas Comissões e no ple-
nário desta Casa. Obrigado.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Agradeço a V. Exª, Senador Jorge Viana.

Concedo o aparte à Senadora Marta Suplicy.
A Srª Marta Suplicy (Bloco/PT – SP) – Prezado 

Senador Demóstenes, V. Exª é o maior opositor nesta 

Casa e o mais brilhante, na minha opinião. E, às ve-
zes, é o mais difícil de lidar também, quando estamos 
conduzindo os trabalhos aqui. Na Comissão de Justi-
ça, compartilho com V. Exª a presença, muitas vezes, 
na cadeira ao lado, e V. Exª também é – eu diria – o 
mais atuante e, certamente, o mais prestigiado, pela 
competência, pela firmeza, pela clareza de posições. 
Discordamos ferozmente frequentemente, mas tenho 
por V. Exª grande respeito. Quero dizer que sua atitude 
de vir aqui e de se posicionar levou toda esta Casa, 
pela sua trajetória pública e também pela maneira 
como está lidando com essas insinuações, a ter uma 
postura uníssona de situação e de oposição, o que é 
muito raro. E, para V. Exª, no meio de uma situação tão 
pesada, deve ser muito agradável perceber o respeito 
que seus companheiros e companheiras desta Casa 
têm pela sua pessoa e a presunção de inocência, o 
gesto que todos lhe fizeram. Então, quero dizer que 
foi muito importante no dia de hoje o que observamos 
aqui. Ao mesmo tempo, ressalto a seriedade do que 
aconteceu. Não vou repetir o que disseram os que me 
antecederam. A seriedade de acusações desse tipo, 
vazamentos, insinuações fazem com que o cidadão, 
no caso um Senador brilhante de oposição, passe por 
uma situação absolutamente constrangedora. Assim, 
sinto-me feliz por esta Casa, hoje, ter se solidarizado 
nesse processo.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM 
– GO) – Agradeço a V. Exª, Senadora Marta Suplicy.

Concedo o aparte à Senadora Kátia Abreu.
A Srª Kátia Abreu (PSD – TO) – Obrigada, Se-

nador. Eu gostaria de fazer coro com os colegas que 
ouvi neste momento. Senador Demóstenes Torres, 
do Estado de Goiás, meu conterrâneo, tivemos uma 
convivência maravilhosa durante todo esse período, 
fomos do mesmo Partido, aprendi a conhecê-lo. Sei da 
sua competência e da sua determinação, do quanto 
é estudioso e aplicado nas matérias do Senado, para 
orgulhar o seu Estado e o seu Partido. Tenho a certeza 
absoluta, a convicção de que tudo isso não vai passar 
de um grande dissabor e de que V. Exª vai provar sua 
inocência, como já está fazendo neste momento: com 
muita dignidade, sobe à tribuna, pede o apoio dos co-
legas, fala sua versão, trabalhando com transparên-
cia, como sempre fez no Senado Federal. Quero dizer 
ao Senador Demóstenes, ao amigo Demóstenes que 
conte com minha solidariedade. Estamos juntos, tor-
cendo sempre para que tudo seja esclarecido o mais 
rapidamente possível.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Agradeço a V. Exª, Senadora Kátia Abreu.

Concedo o aparte ao Senador Ricardo Ferraço.
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O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco/PMDB – ES) – 
Estimado Senador Demóstenes Torres, vou lembrar o 
Padre Antônio Vieira, um dos maiores teóricos da Igreja 
Católica, quando, em seu testemunho, afirmava que as 
pessoas que falam com palavras falam ao vento e que 
as pessoas que falam com obras tocam o coração. A 
obra de V. Exª como Promotor e como Secretário de 
Estado de Segurança Pública, com o combate deste-
mido ao crime organizado em Goiás, e a trajetória de 
V. Exª no Senado da República já me faziam ser seu 
admirador ainda a distância, quando, do meu Estado, 
eu admirava a forma destemida, com o coração aberto, 
com o peito aberto, com que V. Exª sempre exerceu 
suas convicções. Desse modo, este é o reconhecimen-
to que seus colegas trazem hoje ao Senado: de força, 
de fé e de possibilidade de continuarmos, com muita 
energia, superando nossa dificuldade. V. Exª está co-
lhendo no Senado aquilo que plantou não apenas ao 
longo de sua trajetória nesta Casa, mas também ao 
longo de sua vida pessoal e de sua vida profissional. 
Receba a minha solidariedade.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Agradeço a V. Exª.

Concedo um aparte ao ilustre Senador Arman-
do Monteiro.

O Sr. Armando Monteiro (PTB – PE) – Meu caro 
Senador Demóstenes Torres, quero dar um testemu-
nho do apreço que tenho por V. Exª, da admiração que 
tenho pelo seu conhecimento. A proximidade do con-
vívio me permitiu ser testemunha de sua atuação, do 
zelo e da seriedade no desempenho de seu manda-
to. Tudo isso me faz constatar, Senador Demóstenes, 
conhecendo-o antes de assumir aqui o meu mandato, 
que V. Exª é uma daquelas figuras que tem mais ou 
menos o tamanho da legenda. Há homens públicos 
que são bem menores do que a legenda, e, quando 
nos aproximamos, verificamos que eles são menores. 
V. Exª tem o tamanho da legenda, da marca da sua 
trajetória. Receba, portanto, o testemunho do meu 
apreço e a manifestação da minha confiança.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Agradeço a V. Exª.

Concedo um aparte ao ilustre Senador Antonio 
Russo.

O Sr. Antonio Russo (PR – MS) – Professor 
Demóstenes, eu queria agradecer-lhe os ensinamen-
tos que nos oferece neste momento. Afinal de contas, 
há pouco tempo na Casa, V. Exª me falava dos bônus 
e dos ônus de ser político. Com muita altivez, V. Exª 
paga um preço bastante pesado. E, com altivez, dando 
um ensinamento, o senhor dá um exemplo do que é 
a classe política, do quanto ela paga, de qual o preço 
que ela paga, injustamente às vezes. O senhor nos 

ensina – acredito que o senhor ensinou muita gente 
–, e eu, como aluno do senhor, quero agradecer-lhe 
pelo aprendizado obtido por meio de suas palavras. 
Parabéns!

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Agradeço a V. Exª.

Concedo um aparte ao ilustre Senador José 
Agripino Maia.

O Sr. José Agripino (Bloco/DEM – RN) – Se-
nador Demóstenes, no plenário, há o registro de 72 
presenças; dos 81 Senadores, 72 estão presentes, ou 
seja, 90% do Plenário estão presentes. Este Plenário 
costuma ser muito sábio. Quantos embates nós já tive-
mos aqui em torno de assuntos da maior importância, 
nos quais a matéria entrava de uma forma e saia de 
outra, sempre melhorada? É um Plenário composto por 
ex-Presidentes da República, por ex-Ministros, por ex-
-Governadores, figuras interessantes do País que têm 
a capacidade política de discernir. E este Plenário – V. 
Exª não sabe disso – não sabia o que V. Exª iria dizer 
em seu discurso escrito, mas os Líderes, num canto 
do plenário, haviam feito um entendimento no sentido 
de não apartear V. Exª, um entendimento prévio pluri-
partidário, independentemente de Governo e oposição. 
O entendimento era o de não apartear, porque não se 
conhecia o teor do pronunciamento de V. Exª. A cautela 
recomendava que as pessoas não fizessem qualquer 
tipo de aparte. Para surpresa do Plenário, quando V. 
Exª ia descer da tribuna, o Senador Suplicy pediu um 
aparte. O Senador Suplicy é uma figura queridíssima 
do Plenário, é um homem com defeitos e com virtudes, 
mas é um homem que tem um traço característico: não 
tem papas na língua e não livra a pele de ninguém. O 
Senador Suplicy fez a primeira manifestação, que o 
Plenário ouviu. Em seguida, falaram todos do Plenário, 
acho que se manifestaram todos os partidos políticos. E 
a conclusão a que eu chego, como Presidente do Par-
tido de V. Exª, como seu amigo, é que o discurso de V. 
Exª e os apartes do Plenário reduziram a questão, ou 
a acusação de que V. Exª é alvo, à sua real dimensão. 
V. Exª é acusado de ter feito 198, creio, ligações telefô-
nicas para uma pessoa sua amiga, reconhecidamente 
sua amiga, que lhe deu um presente de casamento 
valioso e que está presa. Qual é o seu crime? V. Exª 
desafia. Ao final, fala claramente que quer que o Su-
premo o investigue. O crime é o de ter feito as ligações, 
é o de ter recebido o presente? Eu me casei e recebi 
presentes. Onde é que está o crime? É porque V. Exª 
é o Senador Demóstenes Torres. Então, como há a fi-
gura emblemática de um homem que não convive com 
a ética, potencializa-se, magnifica-se o fato, e V. Exª é 
trazido à tribuna. Mas este Plenário, sábio como é, pela 
voz dos seus líderes, dos seus integrantes, reduziu o 
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fato à sua real dimensão. O fato é que ocupou alguns 
espaços da imprensa. V. Exª não cometeu nenhuma 
afronta à ética! V. Exª não cometeu nenhuma afronta à 
ética! V. Exª não está denunciado à Procuradoria-Geral 
da República, porque não há fato que o justifique, nem 
ao Supremo Tribunal Federal, porque não há fato que 
o justifique. V. Exª deu telefonemas e aqui trouxe sua 
palavra de esclarecimento aos seus Pares, que reco-
nheceram a lisura do seu comportamento e que lhe 
passaram atestado de reconhecimento de probidade 
e de que V. Exª não cometeu nenhum pecado mortal. 
Quero, portanto, manifestar, com esta minha opinião, 
o apreço que lhe tenho no plano pessoal e o respeito 
que lhe tenho no plano político. O nosso Partido con-
tinua a se orgulhar do Líder Demóstenes Torres.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Agradeço a V. Exª.

Concedo o aparte ao Senador Ivo Cassol.
O Sr. Ivo Cassol (Bloco/PP – RO) – Fico grato, 

Senador Demóstenes. Quero aqui ser solidário a V. 
Exª. Há uma frase que eu sempre dizia – e continuo 
dizendo – especialmente quando fui Governador de 
Rondônia: cada cidadão responde pelo seu CPF. Por-
tanto, tenho certeza absoluta de que o senhor ocupou, 
nesta tarde, essa tribuna, para, mais uma vez, colocar-
-se à disposição da imprensa, da sociedade e desta 
Casa, para que se possa separar o joio do trigo. Por-
tanto, não é uma ligação telefônica para um compadre, 
para uma comadre, para um amigo, para um primo 
ou para um parente... De repente, alguém de dentro 
da família, infelizmente, no meio da caminhada, pode 
seguir um caminho torto, e o restante da família não 
se pode sacrificar. Portanto, sou solidário ao senhor. 
Cada um responde pelo seu CPF. Não é uma ligação 
só de amizade que vai atrapalhar o trabalho que V. Exª 
faz nesta Casa e no Brasil.

O SR. DEMOSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Agradeço a V. Exª.

Agradeço a todas as Srªs Senadoras e a todos 
os Srs. Senadores.

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

– MA) – 

ORDEM DO DIA
Item 1:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 3, DE 2012

(Proveniente da Medida Provisória nº 545, de 2011)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei de Conversão nº 3, de 2012, que 
altera as Leis nºs 10.893, de 13 de julho de 

2004, que dispõe sobre o Adicional ao Fre-
te para a Renovação da Marinha Mercante 
– AFRMM e o Fundo da Marinha Mercan-
te – FMM, 11.434, de 28 de dezembro de 
2006, 11.196, de 21 de novembro de 2005, 
10.865, de 30 de abril de 2004, 8.685, de 20 
de julho de 1993, 12.249, de 11 de junho de 
2010, 11.775, de 17 de setembro de 2008, e 
11.491, de 20 de junho de 2007, e a Medida 
Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 
2001;; revoga outros dispositivos da Lei nº 
9.432; de 8 de janeiro de 1997, e 10.925, de 
23 de junho de 2004; altera a incidência da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contri-
buição para o Financiamento da Segurida-
de Social – COFINS na cadeia produtiva do 
café; institui o Programa Cinema Perto de 
Você; e dá outras providências (provenien-
te da Medida Provisória nº 545, de 2011).

Concedo a palavra ao Senador Eunício Oliveira, 
Relator revisor da matéria, para proferir parecer.

PARECER Nº 87, DE 2012–PLEN
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 

Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes da leitura 
do meu relatório, eu gostaria de fazer algumas con-
siderações. 

Venho hoje, mais uma vez, a esta tribuna, gra-
ças à generosidade de V. Exª e do meu Partido, para 
relatar uma medida provisória que, entre outras te-
máticas, permite avançar na questão cultural nacional 
com a criação do Programa Cinema Perto de Você e 
procura ampliar os espaços e as condições de ofertas 
e serviços de exibição, buscando aproximar o público 
brasileiro do cinema, além de oferecer incentivos à 
criação de salas de cinema em pequenos Municípios 
brasileiros. Mediante essa iniciativa, buscaremos tirar 
as crianças e os adolescentes da marginalização, da 
criminalidade e das drogas. 

Quero dizer também, Sr. Presidente, que, mais 
uma vez, tenho a oportunidade de defender um texto 
que, com certeza, vai beneficiar milhares de peque-
nos agricultores do meu querido Ceará, do Nordeste 
brasileiro e do Brasil.

Tive a honra de, ainda na Câmara dos Deputados, 
ser o Relator da Medida Provisória nº 285, que gerou 
a Lei nº 11.332, de 13 de julho de 2006. Foi através 
dessa lei que mais de 340 mil famílias de produtores 
tiveram suas dívidas renegociadas, e, agora, V. Exª 
me concede uma nova oportunidade de relatar uma 
proposta que vai dar a muitas famílias de agricultores 
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brasileiros pobres deste País a condição de continuar 
gerando e produzindo renda para sua família.

Sr. Presidente, a Medida Provisória nº 545, de 
2011, traz no seu bojo, como se pode ver, quatro te-
mas, a saber: alteração da competência para admi-
nistrar atividades relativas à cobrança, fiscalização, 
arrecadação, rateio, restituição e concessão de incen-
tivos relativos à AFRMM; contribuição para o PIS/Pa-
sep e Cofins, incidentes na cadeia produtiva do café; 
imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro 
ou relativas a títulos e valores imobiliários (IOF), inci-
dente sobre operações com derivativos; e o Programa 
Cinema Perto de Você.

Do Adicional ao Frete para a Renovação da Ma-
rinha Mercante (AFRMM). 

Quanto ao primeiro tópico, o objetivo da MPV 
é transferir, para a Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (RFB), o controle das atividades relativas à co-
brança, fiscalização, arrecadação, rateio, restituição e 
concessão de incentivos do AFRMM, hoje atribuído ao 
Ministério dos Transportes (MT). Para tanto, seu art. 1º 
elimina as referências ao MT, que permeiam inúmeros 
dispositivos da Lei nº 10.893, de 2004, substituindo-
-as por menções à RFB. Além disso, submete à sis-
temática adotada pela legislação tributária federal os 
procedimentos de pagamento e fixação de multas e 
juros de mora, em substituição ao esquema hoje pra-
ticado pelo MT.

O art. 1º estabelece ainda que a Taxa de Utilização 
do Sistema de Controle da Arrecadação do Adicional 
ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante, de 
que trata o art. 37 da Lei nº 10.893, de 2004, não in-
cidirá sobre as cargas destinadas ao exterior nem so-
bre aquelas isentas do pagamento do AFRMM. Essa 
taxa, ademais, por ser paga ao agente arrecadador, 
deixa de pertencer ao MT, passando a integrar o Fun-
do Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento 
das Atividades de Fiscalização (Fundaf).

O art. 2º introduz novo dispositivo (art. 52-A) no 
corpo da Lei nº 10.893, de 2004, para trazer para essa 
norma a questão do ressarcimento, às empresas brasi-
leiras de navegação, das parcelas isentas do AFRMM 
antes tratadas no parágrafo único do art. 17 da Lei nº 
9.432, de 8 de janeiro de 1997 , em seu art. 2º.

Finalmente, o art. 3º altera os arts. 4º e 6º da Lei 
nº 11.434, de 2006, para substituir a referência ao pa-
rágrafo único do art. 17 da Lei nº 9.432, de 1997, pela 
menção ao novo art. 52-A, introduzido na Lei nº 10.893, 
de 2004, pelo art. 2º da medida provisória em comento.

No mais, a MPV nº 545, ora relatada, mantém 
inalteradas as demais características do AFRMM, 
tais como a destinação dos recursos arrecadados e 
as isenções atualmente concedidas às mercadorias 

que tenham como destino porto da Região Norte ou 
Nordeste do Brasil.

Da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, 
incidentes na cadeia produtiva do café.

Prossegue o texto, em seus arts. 4º a 7º, suspen-
dendo a incidência da contribuição para o PIS/Pasep e 
da Cofins sobre as receitas decorrentes da venda do 
café não torrado e do moído, entre outras modalidades 
do produto, classificadas na Tabela de Incidência do 
Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi). (Decreto 
nº 6.006, de 28 de dezembro de 2006). 

A inovação proposta tem como objetivo explici-
tar, para o setor cafeeiro, um benefício já positivado 
na Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004, porém de 
difícil interpretação para os operadores do direito, 
como reconhece a própria Exposição de Motivos que 
acompanha a MPV.

Do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio 
e Seguro ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários 
(IOF) incidente sobre operações com derivativos.

O art. 8º altera o período de apuração do IOF nas 
operações com derivativos de decendial para mensal. 
A nova sistemática propõe apurar o IOF uma única vez 
em cada mês, e não mais três vezes, de forma a re-
duzir custos e simplificar procedimentos. A alteração 
legislativa se dá mediante nova redação do art. 8º, II, 
da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005.

Do Programa Cinema Perto de Você.
O art. 9º da MPV nº 545, de 2011, trata da insti-

tuição do Programa Cinema Perto de Você, destinado 
à ampliação, diversificação e descentralização do mer-
cado de salas de exibição cinematográfica no Brasil, 
com a instituição de linhas de crédito e investimentoa 
(arts. 10 e 11). Os arts. 12 a 15 instituem, como estí-
mulos complementares, o Regime Especial de Tribu-
tação para Desenvolvimento da Atividade de Exibição 
Cinematográfica (Recine), tendo como beneficiária a 
pessoa jurídica detentora do projeto de exibição ci-
nematográfica aprovado pela Agência Nacional de 
Cinema (Ancine). 

O art. 14 prevê a suspensão, por cinco anos, da 
exigência da contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins, 
do IPI e do Imposto de Importação, nas aquisições ou 
importações, pelos beneficiários do regime de máqui-
nas, aparelhos, instrumentos e equipamentos novos 
para incorporação ao ativo permanente e utilização em 
complexos de exibição ou cinemas itinerantes, bem 
como de materiais para sua construção.

O art. 16 reduz a zero as alíquotas da contribui-
ção para o PIS/Pasep e da Cofins relativamente aos 
projetores para exibição cinematográfica e suas par-
tes e acessórios.
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O segundo conjunto de providências da MPV, 
no que diz respeito ao Programa Cinema Perto de 
Você, é a instituição do Projeto Cinema da Cidade, 
destinado à implantação de salas pertencentes ao 
Poder Público, conforme o art. 17. Para se beneficia-
rem dos incentivos, Municípios, Estados ou Distrito 
Federal poderão contar com recursos originários da 
União, conforme as disponibilidades previstas pela 
Lei Orçamentária Anual.

O art. 19 introduz modificações à chamada MP 
do Cinema – MPV nº 2.228-1, de 6 de setembro de 
2001. Redefine obras cinematográficas ou videofono-
gráficas publicitárias estrangeiras, como preceitua o 
art. 1º. Em referência à Ancine, são tratadas as com-
petências desta para zelar pela distribuição de obras 
audiovisuais, promover a interação com o Mercosul, 
tratar da reciprocidade da exibição de obras brasileiras 
no estrangeiro, conforme preceitua o art. 7º. Outras 
alterações, nos arts. 25, 28, 36 e 39 da MP do Cine-
ma, tratam da obrigatoriedade de obras publicitárias 
estrangeiras serem adaptadas para o português e do 
pagamento da Contribuição para o Desenvolvimento 
da Indústria Cinematográfica Nacional (Condecine). 
Ainda em referência à MPV nº 2.228-1, de 2001, 
introduz-se parágrafo único ao art. 58, para tratar 
da fiscalização feita pela Ancine, tipificar infrações e 
cominar penalidades.

Na sequência, a MPV nº 545, de 2011, promove 
alterações no art. 59 da MPV nº 2.228-1, de 2001, para 
tratar de penalidades no caso de descumprimento da 
obrigatoriedade de exibição de obras cinematográficas 
brasileiras de longa metragem. 

Por fim, no parágrafo único do art. 19 da MPV 
nº 545, de 2011, são propostos novos valores para as 
tabelas constantes do Anexo I da Medida Provisória 
no 2.228-1, de 2001, relativas a seu art. 33, II.

O art. 21 da medida provisória (atual art. 20 do 
PLV) modifica critérios para transferência para o Fundo 
Setorial do Audiovisual de recursos, oriundos de dedu-
ção do imposto de renda devido pelos contribuintes, 
relativos a investimentos feitos na produção de obras 
audiovisuais cinematográficas de produção indepen-
dente e não utilizados nos prazos legais.

Das emendas e do Projeto de Lei de Conversão.
No prazo regulamentar, foram apresentadas 

setenta emendas à MPV 545, de 2011. As Emen-
das nº 24, 48, 54 a 57, 61 e 62 foram retiradas ou 
rejeitadas liminarmente pela Mesa da Câmara dos 
Deputados. Foram rejeitadas ainda as Emendas nº 
1 a 23, 25 a 30, 32 a 34, 36 a 43, 45 a 47, 49 a 53, 
58 a 60 e 63 a 70. 

A Emenda nº 31 foi parcialmente acolhida pelo 
Relator, e as Emendas nº 35 e 44 foram aprovadas em 
plenário da Câmara dos Deputados.

A Emenda nº 31 trata de alterações promovidas 
no art. 7º da Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de 
setembro de 2001, versando atribuições da Ancine.

A Emenda nº 35 preconiza que, nas salas cine-
matográficas atendidas pelo Programa Cinema Perto 
de Você deverá ser priorizada a exibição de filmes 
nacionais.

A Emenda nº 44 propõe que as especificações 
técnicas definidas pelo Programa Cinema Perto de 
Você levem em conta a acessibilidade dos espaços.

A Câmara dos Deputados aprovou a Medida Pro-
visória nº 545, de 2011, na forma do Projeto de Lei de 
Conversão (PLV) nº 3, de 2012.

Das emendas do Relator.
Por iniciativa do Relator, o PLV incorporou, além 

das emendas acolhidas, as seguintes alterações, em 
relação à MPV nº 545, de 2011:

a) o art. 20 da Medida Provisória, o qual 
alterava a Medida Provisória n° 540, de 2 de 
agosto de 2011, não foi incluído no Projeto 
de Lei de Conversão, pois o conteúdo integral 
desse dispositivo constitui-se nos §§ 1º e 2º 
do art. 6º da Lei nº 12.546, de 14 de dezem-
bro de 2011;

b) no art. 17, que institui o Projeto Cine-
ma da Cidade, foi acrescentado o § 3º, para 
autorizar que, excepcionalmente, poderão ser 
contemplados projetos de modernização de 
complexos municipais existentes;

c) no art. 19, foi incluído o acréscimo de 
um inciso IV ao art. 40 da MPV n° 2.228-1, 
de 2001, para reduzir o valor da Condecine a 
10% (dez por cento), quando se tratar de obra 
publicitária brasileira realizada por microem-
presa ou empresa de pequeno porte e custo 
não superior a dez mil reais;

d) também no art. 19, foi dada nova re-
dação ao inciso II do parágrafo único do art. 
58 da MPV nº 2.228-1, de 2001, para carac-
terizar como embaraço à fiscalização da An-
cine o não atendimento, pelos exibidores, da 
requisição de arquivos e documentos compro-
batórios do cumprimento das cotas legais de 
exibição e das obrigações tributárias relativas 
à Condecine;

e) ainda no art. 19, foi acrescentado o 
inciso XII ao art. 39 da MPV nº 2.228-1, de 
2001, criando mais uma hipótese de isenção 
da Condecine; 
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f) foram acrescentados no PLV os arts. 
21 a 23, com a finalidade de introduzir algu-
mas alterações na legislação que regula ope-
rações de financiamento do setor agrícola, as 
quais objetivam:

1 – a concessão de rebate para liquidação, até 
29 de março de 2013, das operações de crédito rural 
que tenham sido renegociadas nos termos do art. 2º 
da Lei nº 11.322, de 13 de julho de 2006, assim como 
a suspensão das execuções judiciais e dos respectivos 
prazos processuais referentes às operações de crédito 
rural de que trata o art. 70 da Lei n° 12.249, de 11 de 
junho de 2010; 

2 – a concessão de rebate para liquidação, até 
29 de março de 2013, das operações de crédito ru-
ral do Grupo B do Pronaf, de valor original até R$1,5 
mil, contratadas entre 2 de janeiro de 2005 e 31 de 
dezembro de 2006, e, da mesma forma, a suspensão 
das execuções judiciais e dos respectivos prazos pro-
cessuais referentes às operações de crédito rural de 
que trata o art. 72 da Lei no 12.249/2010;

3 – a individualização das operações de crédito 
rural individuais, grupais ou coletivas, efetuadas com 
aval, enquadradas nos Grupos A, A/C e B do Prona, 
inclusive aquelas realizadas com recursos do FAT, con-
tratadas até 30 de junho de 2011, com risco da União 
ou dos Fundos Constitucionais de Financiamento;

4 – a individualização dos contratos de finan-
ciamento celebrados pelos beneficiários do Fundo 
de Terras e da Reforma Agrária – Banco da Terra, 
instituído pela Lei Complementar nº 93, de 4 de feve-
reiro de 1998, e do Programa Cédula da Terra, insti-
tuído no âmbito do Acordo de Empréstimo 4147-BR, 
aprovado pela Resolução do Senado Federal nº 67, 
de1997, desde a sua origem até 30 de junho de 2011, 
podendo os custos do processo de individualização 
serem incluídos nos respectivos contratos de finan-
ciamento, ainda que ultrapassem o teto de financia-
mento do programa; e

5 – a ampliação do prazo estabelecido no art. 
7º da Lei Complementar n° 93/1998, nos casos de 
renegociação ou prorrogação de dívidas oriundas 
de financiamentos destinados à compra de imóveis 
rurais, ao amparo do Fundo de Terras e da Reforma 
Agrária – Banco da Terra e do Programa Cédula da 
Terra, instituído no âmbito do Acordo de Empréstimo 
4147, aprovado pela Resolução do Senado Federal 
n° 67/1997, nos termos estabelecidos pelo Conselho 
Monetário Nacional;

g) foi incluído o art. 24, acrescentando 
o § 4º ao art. 1º da Lei nº 11.491, de 20 de 
junho de 2007, para autorizar a aplicação de 

recursos do Fundo de Investimento do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço (FI-FGTS), 
em projetos associados à Copa do Mundo e 
às Olimpíadas, nas cidades sedes desses 
eventos, assim considerados os projetos de 
infraestrutura aeroportuária, de transporte e 
mobilidade urbana, e de empreendimentos 
hoteleiros, que, direta ou indiretamente, sejam 
necessários para garantir a realização desses 
eventos, bem como para as atividades de petró-
leo e gás, vinculadas à exploração do pré-sal.

II – ANÁLISE
Da admissibilidade

O ilustre Relator da matéria na Câmara dos De-
putados, Deputado Júnior Coimbra, assim se manifes-
tou quanto à observância dos critérios de relevância 
e urgência:

“Inicialmente, impende registrar que a 
presente Medida Provisória (MP) atende aos 
pressupostos constitucionais de urgência e 
relevância, exigidos pelo caput do art. 62 da 
Constituição Federal.

A transferência da administração do 
AFRMM para a Secretaria da Receita Fede-
ral do Brasil constitui medida relevante e ur-
gente, pois racionaliza gastos com pessoal, 
adota visão sistêmica sobre a arrecadação 
tributária, centraliza a fiscalização de tributos 
e reduz o tempo bruto do despacho aduaneiro. 
O contribuinte beneficiar-se-á de diminuição 
considerável de tempo e recursos despendi-
dos no atendimento às exigências de controle 
dos órgãos intervenientes no comércio exte-
rior brasileiro. 

Por sua vez, a relevância e a urgên-
cia das modificações na tributação do café 
pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela 
Cofins decorrem da necessidade de aperfei-
çoamento da legislação, a qual vinha susci-
tando muitas dúvidas de interpretação em 
seus operadores.

A admissibilidade da mudança do perío-
do de apuração do IOF devido nas operações 
com contratos de derivativos, de decendial 
para mensal, justifica-se pela simplificação 
de procedimentos operacionais, que acarreta 
redução nos custos de arrecadação do tributo 
para as partes envolvidas.

Segundo o Poder Executivo, o programa 
Cinema Perto de Você constitui-se em iniciati-
va que “renova os compromissos de estímulo 
aos empreendimentos de exibição de cinema, 
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assumidos pela União junto à população, em 
particular aos agentes econômicos dessa ati-
vidade”. Ainda segundo o Executivo, “o que se 
propõe é o incremento do apoio governamen-
tal para a área de exibição cinematográfica. 
Com a medida, é possível e viável a conse-
cução de metas como a inclusão de todos os 
Municípios com mais de 100 mil habitantes 
no circuito de exibição de cinema, a abertura 
de algumas centenas de salas, inclusive nas 
periferias das grandes cidades hoje desassis-
tidas, e o aumento significativo do número de 
espectadores, especialmente de filmes brasi-
leiros. Para isso, o programa proposto procura 
integrar instrumentos e ações de várias áreas 
do Governo e induzir a participação dos Esta-
dos e Municípios e novos investimentos dos 
agentes privados”.

As alterações da legislação da Condecine 
e da atividade audiovisual têm como base a 
necessidade de proteção e fortalecimento das 
empresas brasileiras e de defesa da igualdade 
de competição entre os agentes econômicos, 
bem como a necessidade de aperfeiçoar os 
meios de fiscalização da referida taxa e de 
atualizar os valores desse tributo.

A urgência dessas medidas é justificada, 
pois, pela necessidade de se evitar o atraso de 
investimentos no setor, risco que não se pode 
correr dada a relevância da matéria.”

Da adequação orçamentária e financeira

Releva notar, ainda que a matéria passou pelo 
crivo de adequação financeira e orçamentária, como 
assinala o Relator:

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Senador Eunício, somente para prorrogar a 
sessão pelo tempo necessário para que V. Exª possa 
concluir o seu parecer, possamos ouvirmos os enca-
minhamentos e façamos a votação.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Obrigado, Sr. Presidente.

“No que tange ao exame da compatibili-
dade e adequação orçamentária e financeira 
da Medida Provisória e das emendas a ela 
apresentadas, há que se proceder à análise 
da repercussão sobre a receita ou a despe-
sa pública da União e da implicação quanto 
ao atendimento das normas orçamentárias e 
financeiras vigentes, em especial a conformi-
dade com a Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF) – Lei Complementar no 101, de 4 de 
maio de 2000 —, a Lei do Plano Plurianual, a 

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei 
Orçamentária Anual (LOA).

De acordo com a Exposição de Motivos 
que acompanha a MP, as alterações relativas 
à tributação no setor cafeeiro não acarretam 
renúncia fiscal, uma vez que o montante de 
crédito presumido a ser aproveitado pelas pes-
soas jurídicas do setor “será de valor inferior 
ao total dos créditos ordinários hoje apurados 
por deficiência da legislação”.

Ainda segundo o referido documento, “o 
impacto relativo ao Programa Cinema Perto de 
Você para o ano-calendário de 2011 será ab-
sorvido pela estimativa de acréscimo de receita 
de R$2,8 bilhões (dois bilhões e oitocentos e 
três milhões de reais), advinda das alterações 
de alíquotas do Imposto sobre Operações de 
Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Tí-
tulos ou Valores Mobiliários (IOF), incidente 
sobre as operações de câmbio realizadas por 
investidor estrangeiro para ingresso de recur-
sos destinados aos mercados financeiro e de 
capitais, promovidas pelo Decreto nº 7.323, 
de 4 de outubro de 2010, e pelo Decreto nº 
7.330, de 18 de outubro de 2010.

Para os anos-calendário de 2012 e se-
guintes, a renúncia fiscal será considerada 
na elaboração do Projeto de Lei Orçamentá-
ria Anual, de forma a não afetar as metas de 
resultados fiscais, previstas no anexo próprio 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias”.

Vale ressaltar que as demais medidas do ato le-
gislativo em análise não têm impactos orçamentários 
e financeiros, visto que veiculam matéria eminente-
mente normativa.

Assim sendo, é de se concluir que houve a devida 
apuração do montante da renúncia fiscal e apresenta-
ção de medidas compensatórias.”

Comungamos com as assertivas do eminente 
Relator da Câmara dos Deputados. Estão, pois, confi-
guradas a admissibilidade da MPV e a sua adequação 
orçamentária e financeira.

Da constitucionalidade e juridicidade
Quanto à constitucionalidade e juridicidade, não 

resta dúvida de que:
h) a União é competente para legislar 

sobre todas as matérias sobre que versam a 
MPV e o PLV;

i) a iniciativa presidencial é legítima, uma 
vez que as matérias veiculadas não estão no 
rol daquelas que não podem ser objeto de 
medida provisória;
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j) a medida provisória e a lei dela decor-
rente darão concretude ao ditame do art. 215 
da Constituição Cidadã que insta o Estado a 
garantir a todos o pleno exercício dos direitos 
culturais e acesso ás fontes da cultura nacio-
nal, mediante o apoio e o incentivo às mani-
festações culturais, entre as quais o cinema e 
o audiovisual ganham notório relevo.

Da técnica legislativa.
As regras relacionadas à técnica legislativa, pre-

conizadas pela Lei Complementar n° 95, de 26 de 
fevereiro de 1998, foram respeitadas tanto pela MP 
quanto pelo PLV.

Do mérito.
No mérito, Sr. Presidente, não há como dissentir 

da deliberação da Câmara dos Deputados, não apenas 
quanto ao teor original da medida provisória quanto 
à versão que a matéria tomou no PLV n° 3, de 2012.

Na parte relacionada à legislação tributária, as 
medidas são benéficas para o contribuinte porque di-
minuem tempo e recursos despendidos no atendimento 
às exigências de controle dos órgãos intervenientes no 
comércio exterior brasileiro, dirimem dúvidas relativas 
à aplicação da legislação federal que cuida da tributa-
ção do café e simplificam os procedimentos necessá-
rios para apuração e recolhimento de IOF. Enfim, elas 
tomam o sistema tributário mais eficiente.

Na parte relacionada à área cultural, merecem re-
levo as medidas de ampliação, descentralização e mo-
dernização do parque exibidor cinematográfico brasileiro, 
ao mesmo tempo em que promove a universalização do 
acesso ao cinema a segmentos sociais, sobretudo os 
da classe C, que representam cerca da metade da po-
pulação brasileira. Elas, inclusive, atendem a uma clara 
necessidade de se ampliar e descentralizar o parque 
exibidor cinematográfico do Brasil, bem como consolidar 
a indústria do audiovisual no nosso País.

A política cultural, caracterizada pela decisão 
do país de possuir uma indústria cinematográfica e 
de provê-la com recursos públicos ou mobilizados por 
incentivo fiscal, precisa ser complementada com me-
didas destinadas a viabilizar sua fruição pelo público, 
em todos os seus estratos sociais. O Brasil tem pro-
duzido e lançado anualmente cerca de 80 filmes, em 
regra realizados com alguma participação financeira 
oficial. O Programa Cinema Perto de Você procura am-
pliar os espaços e as condições de oferta de serviços 
de exibição destinados aos públicos mais próximos ao 
cinema brasileiro.

Dessa forma, o conjunto de medidas proposto 
constitui, Sr. Presidente, uma ação de sentido inte-
grado e sistêmico, amarrado às condições atuais da 
economia do segmento de exibição.

Como assinalou o ilustre Relator, até a década 
de 70 o Brasil contava com inúmeras salas de cinema 
espalhadas no interior de todo o País. As estatísticas 
dão conta hoje de cerca de 3.276 salas em 1975, sen-
do que 80% delas estavam localizadas no interior. Em 
grande parte, o fechamento dessas salas foi ocasionado 
pelo fluxo migratório do campo para a cidade ocorrido 
nas últimas décadas. Segundo Nilson Rodrigues, que 
também é autor de um dos capítulos do livro Teatro 
Mágico da Cultura: Crise Global e Oportunidades do 
Brasil, “[...] de mais de três mil salas em um Brasil de 90 
milhões de habitantes na década de 1970, passamos 
para pouco mais de duas mil em 2008, agora com 180 
milhões de brasileiros”. E acrescenta: [...] “enquanto no 
Brasil temos a proporção de uma sala para cada grupo 
de 86 mil habitantes, no México e na Argentina, a mé-
dia é de uma para cada 30 mil habitantes. Na França 
e nos Estados Unidos, essa média é de uma sala para 
cada 10 mil habitantes.” (...) Segundo publicação do 
Ministério da Cultura, intitulada Cultura em números: 
anuário de estatísticas culturais, cerca de 90% dos 
Municípios brasileiros não possuem sequer uma sala 
de cinema, dificultando, assim, ainda mais, o acesso 
da população brasileira à produção audiovisual.

Ademais, não há quem possa negar o alcance 
social da medida em exame, pois, em última instância, 
a ampliação, descentralização e modernização do par-
que de exibição cinematográfica objetivam promover o 
acesso da população ao cinema, sobretudo, como já 
disse, a nossa classe emergente, a classe C.

Os dispositivos acrescentados ao teor original 
da medida provisória merecem amplo apoio. Dizem 
respeito à renegociação das dívidas do setor rural e 
destinam-se a produzir importantes efeitos micro e 
macroeconômicos justamente no setor da economia 
que tem apresentado a característica do dinamismo 
capaz de assegurar o crescimento do produto bruto.

Dizem respeito, também, à autorização de apli-
cação de recursos do Fundo de Investimento 

Dizem respeito, também, à autorização de apli-
cação de recursos do Fundo de Investimento do Fun-
do de Garantia por Tempo de Serviço em projetos de 
infraestrutura aeroportuária. 

O voto, Sr. Presidente.
Em face do exposto, votamos pelo atendimento 

dos pressupostos de urgência e relevância da Medida 
Provisória n° 545, de 29 de setembro de 2011, e sua 
constitucionalidade, juridicidade, adequação financeira, 
adequação orçamentária e técnica legislativa.

No mérito, Sr. Presidente, sou pela aprovação do 
Projeto de Lei de Conversão n° 3, de 2012. 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
É o seguinte o parecer na íntegra:

635ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 7 05085MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL636



05086 Quarta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012637ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 7 05087MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL638



05088 Quarta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012639ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 7 05089MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL640



05090 Quarta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012641ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 7 05091MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL642



05092 Quarta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012643ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 7 05093MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL644



05094 Quarta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012645ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 7 05095MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL646



05096 Quarta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012647ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 7 05097MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL648



05098 Quarta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012649ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 7 05099

Durante o discurso do Sr. Eunício Oli-
veira, o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Mozarildo Cavalcanti.

Durante o discurso do Sr. Eunício Oli-
veira, o Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a ca-
deira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Anibal Diniz.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Obrigado, Senador Eunício.

O parecer preliminar do Relator revisor, Senador 
Eunício Oliveira, é pelo atendimento dos pressupostos 
constitucionais de relevância e urgência, e pela ade-
quação financeira e orçamentária da medida provisó-
ria, nos termos do art. 8º da Resolução nº 1, de 2002, 
do Congresso Nacional.

No mérito, pela aprovação do Projeto de Lei de 
Conversão nº 03, de 2012.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

Quero me inscrever para discutir o mérito.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Em votação os pressupostos de relevância e 
urgência, e adequação financeira e orçamentária.

Para o encaminhamento da votação dos pres-
supostos constitucionais de relevância e urgência 
da matéria, o primeiro inscrito é o Senador Jayme 
Campos.

Também estão inscritos os Senadores Kátia 
Abreu, Randolfe Rodrigues, Alvaro Dias, Lúcia Vânia 
e José Agripino.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Inscreveu-me para o mérito?

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – O Senador Mário Couto, quando for a discus-
são do mérito.

Para encaminhar, o Senador Jayme Campos.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 

Quantos minutos são para o encaminhamento, Sr. 
Presidente?

Presidente, quantos minutos se tem para se en-
caminhar?

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT 
– AC) – São cinco minutos para o encaminhamento.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – E 
para se discutir o mérito?

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Para discutir o mérito, 10 minutos.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do ora-

dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a 
exemplo das matérias antecedentes que chegam a 
este plenário resultantes das incontáveis medidas 
provisórias editadas por atacado e em proporções 
industriais, num atropelo cada vez mais sem crité-
rio nem respeito ao processo legislativo, o Projeto 
de Conversão n° 3, de 2012, proveniente da MPV 
545, de 2011, objeto da presente análise, não passa 
nem de longe pelo crivo dos pressupostos básicos 
para sua admissibilidade.

Além da incontestável abundância dos distintos e 
desconexos temas por ela tratados, a proposição peca 
ainda por outros vícios insanáveis, razão pela qual esta 
liderança se limita a tal advertência, independentemen-
te do exame de mérito ou do julgamento, objetivo de 
seu conteúdo, por melhores que possam ter sido os 
propósitos que o inspiraram.

O fato é, Presidente, que o projeto ora em dis-
cussão, relatado pelo valoroso e competente Senador 
Eunício Oliveira, versa sobre o adicional ao frete para 
a renovação da Marinha Mercante. Porém, versa tam-
bém sobre PIS, Pasep e Cofins, na cadeia produtiva do 
café; sobre IOF em operações com derivativos; sobre 
redução de IPI, vinculada a acordos internacionais para 
o setor automotivo; sobre a implantação do Programa 
Cinema Perto de Você, projetos de modernização de 
complexos municipais e isenção da Condecine.

Como se esta farta salada não bastasse, o pro-
jeto trata ainda, Senadora Vanessa, de prorrogações 
e descontos para liquidação de dívidas renegociadas 
de crédito rural no Nordeste, envolvendo Pronaf e 
recursos do FAT, além de ampliar o âmbito de aplica-
ção do Fundo de Investimento do FGTS para projetos 
associados à Copa do Mundo e às Olimpíadas, bem 
como para as atividades de petróleo e gás, vinculadas 
à exploração do pré-sal.

Ou seja, com uma canetada só se pretende re-
solver dezenas de assuntos sem nenhuma ligação 
entre si, que guardam apenas como identidade co-
mum a precipitada e questionável conveniência de 
terem sua regulação aprovada de afogadilho, sem a 
necessidade de aprofundamentos; sem que maiores 
explicações precisem ser dadas à sociedade nem a 
seus representantes.

Havemos forçosamente de concordar, como de 
costume, que tamanha gama de temas tão complexos 
e peculiares deveria merecer, no mínimo, mais tempo 
de reflexão e debate.

Neste caso específico, para além do deliberado 
descumprimento da Lei Complementar n° 95, de 1998 
– que, há muito virou letra morta, em se tratando de 
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medidas provisórias –, podemos notar também dois 
outros vícios bastante evidentes: um deles se refere 
à majoração dos valores da Contribuição para o De-
senvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional, 
prevista no parágrafo único do art. 19 e no Anexo I 
da MPV 545, que não pode produzir efeitos a partir 
da data da publicação da lei como estatui o inciso III 
de seu art. 25, posto que tal vigência fere o princípio 
da anterioridade de 90 dias exigida pelo art. 150 da 
Constituição Federal.

O outro vício, Sr. Presidente, diz respeito à altera-
ção que se faz com o acréscimo do § 4º ao art. 1º da Lei 
n° 11.491/2007, para se autorizar, excepcionalmente, 
a ampliação do âmbito de aplicação dos recursos do 
Fundo de Investimento do FGTS, porque dispositivo 
idêntico foi vetado pela Presidente da República no 
PLV n° 29, de 2011, proveniente da Medida Provisória 
540, do mesmo ano.

Então, em evitando nos alongarmos argumentan-
do o óbvio, para finalizar o presente encaminhamento, 
fica mais uma vez a advertência formulada...

(Interrupção do som.)

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Estou concluindo, Sr. Presidente.

E fica também a esperança de muito em breve 
podermos nos ver livres destes monstrengos disformes 
e dos malabarismos legislativos que nos afrontam a 
inteligência e solapam a dignidade parlamentar.

Possamos nós, muito em breve, acabar de uma 
vez por todas com a farra das medidas provisórias 
sem pé nem cabeça, mediante a adequada regula-
mentação de seu rito e consequente moralização 
de seu uso.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Obrigado, Senador Jayme Campos.
Agora, para encaminhar, a Senadora Kátia Abreu.
A SRA. KÁTIA ABREU (PSD – TO. Para encami-

nhar a votação. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, 
Sr. Presidente. 

Eu gostaria de fazer comentários apenas sobre 
dois pontos da medida provisória, Sr. Presidente, no 
que diz respeito à questão do adicional ao frete para 
renovação da Marinha Mercante e com relação ao PIS/
Pasep e PIS/Cofins do café.

Eu quero louvar essa iniciativa de desonerar 
alimentos. Alimento é desonerado no mundo inteiro. 
A carga tributária na cadeia alimentícia nos Estados 
Unidos talvez não chegue a 1%; na Europa, varia em 

torno de 5%. A média no mundo todo, na verdade, é 
de 5% sobre a cadeia de alimentos. Aqui, no Brasil, a 
cadeia de alimentos tem uma carga tributária de 19% 
– todas as cadeias. Portanto, eu fico alegre, mas triste 
ao mesmo tempo de ver que essa desoneração vem 
apenas para o café, mas não vem para as outras ca-
deias importantes e sofridas deste País, como o leite, 
a pecuária de corte, os grãos, as frutas, os pequenos 
animais, a cana. Tenho certeza de que, um dia, che-
garemos lá. Que não sejam zerados todos os impos-
tos, mas que pelo menos possamos nos aproximar 
da média mundial, para que o Brasil não perca a sua 
competitividade. 

Com relação ao adicional para renovação da Ma-
rinha Mercante, que o AFRMM, que resumidamente 
chamamos de Fundo da Marinha Mercante, como ele 
é arrecadado, Sr. Presidente? Todo o frete de navio de 
longa distância, ou seja, de um porto brasileiro para 
um porto estrangeiro, é onerado com 25% do seu valor 
para o Fundo da Marinha Mercante. Na cabotagem, 
que é de porto brasileiro para porto brasileiro, cobram-
-se 10% do valor do frete para o Fundo Nacional da 
Marinha Mercante. O que se faz com esse dinheiro? 
Ele é para financiar a indústria naval brasileira. Até 
aí, tudo bem, pois a indústria naval brasileira merece 
a nossa atenção, mas onerarmos um setor produtivo 
em favor de outro setor produtivo me parece alguma 
coisa estranha. Por que a Marinha Mercante brasileira, 
os industriais interessados em fabricar navios não se 
dirigem ao BNDES, como todo mundo faz? Por que 
não vão atrás dos juros, das suas garantias, de dinhei-
ro disponibilizado para todos os empresários do País 
que quiserem? Por que precisa haver isso, onerando 
e tirando a competitividade do Brasil, porque as taxas 
portuárias brasileiras são o dobro de todas as taxas 
mundiais. E isso, quando a formação do preço é feita, 
Sr. Presidente, quer seja em Chicago, quer seja em 
Nova York, quer seja no Japão, quer seja em Hong 
Kong, ninguém quer saber se tem fundo de marinha 
mercante no Brasil, não! O preço é um só mundialmente. 
Por isso a indústria brasileira, os produtores rurais não 
conseguem ter uma rentabilidade adequada – não só 
por conta dessas taxas portuárias, mas também por 
toda a deficiência da logística deste País. 

Estou aqui lembrando que duas emendas foram 
protocoladas: a emenda do Deputado Reinhold Ste-
phanes e a do Senador Waldemir Moka. As duas, ma-
ravilhosas emendas. E eu até já tinha protocolado no 
passado, já tinha conseguido aprovar a matéria uma 
vez, no governo Lula – mas ela foi vetada –, para isen-
tar do Fundo da Marinha Mercante toda a compra de 
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fertilizantes do País. Quase 80% de todo o fertilizan-
te da grande agropecuária brasileira são importados. 
Portanto, quando todo esse fertilizante chega ao porto 
brasileiro, vindo de outros países, tem-se de pagar 25% 
do valor de frete para a Marinha Mercante.

O que acontece com essa situação, Sr. Presiden-
te? Se tivéssemos uma Marinha Mercante próspera, 
autossuficiente, ainda valeria a pena e seria, quem 
sabe, até um alento para aqueles que estão finan-
ciando um segmento produtivo. Mas, ao contrário, os 
navios brasileiros, fabricados aqui, são mais caros, 
têm o dobro do preço dos navios fabricados na China 
e também na Coreia.

Portanto, quando a Petrobras precisou comprar 
navios e quis usar o Fundo da Marinha Mercante, teve 
de fazer joint venture de empresas brasileiras com em-
presas internacionais, porque não conseguiriam fabri-
car competitivamente e não conseguiriam cumprir os 
prazos da Petrobras.

Não é nenhuma crítica destrutiva, é apenas a 
realidade. Agora, de todo esse Fundo da Marinha 
Mercante que foi arrecadado, no último ano – mais de 
R$1,5 bilhão –, de todos os segmentos, R$500 milhões 
vêm dos fertilizantes. 

O senhor acha que quem paga esse fertilizante...
(Interrupção do som.)

A SRA. KÁTIA ABREU (PSD – TO) – O senhor 
acha que quem paga esse imposto, essa taxa são os 
vendedores de adubo? Ou são os produtores de soja, 
de arroz, de milho, que produzem lá no Mato Gros-
so, no meu Tocantins, no Estado de Goiás, em Mato 
Grosso do Sul, a uma distância de quase dois mil qui-
lômetros do porto? Como se não bastassem as taxas 
portuárias, as esperas, com quase US$150 milhões 
de multas por hora parada e demurrage dos navios do 
Brasil em Paranaguá e Santos, Sr. Presidente, apenas 
no item “fertilizantes”?

Estamos vivendo um apagão portuário. E essas 
emendas do Senador Waldemir Moka e do Deputado 
Reinhold Stephanes, grande ex-Ministro da Agricultura 
eram para isentar do Fundo da Marinha Mercante os 
fertilizantes do País. Seria uma forma de desonerar. 
Temos alguns casos em alguns produtos que não pa-
gam esse Fundo da Marinha Mercante. Então...

(Interrupção do som.)
A SRA. KÁTIA ABREU (PSD – TO) – Apesar de 

já ter sido lido o relatório pelo Senador Eunício Oliveira, 
gostaria de deixar registrada essa questão para uma 
nova oportunidade. Por que beneficiar a Marinha Mer-
cante brasileira, os industriais da Marinha Mercante, 

em detrimento de produtores rurais, em detrimento de 
tantos outros empresários, pequenos, médios, grandes 
deste País? Não é justo!

O dinheiro do BNDES é igual para todos. Cada 
um que vá ao banco e financie legitimamente com to-
dos os seus direitos.

Sr. Presidente, só para constatar. Se isentásse-
mos os fertilizantes de Fundo da Marinha Mercante, 
teríamos uma diferença de preço entre 5% a 10% nos 
preços dos insumos. O que ocorre? Como importamos 
80% dos fertilizantes, com essa taxa de Fundo da Ma-
rinha Mercante, os outros 20% que são explorados e 
comercializados aqui dentro do Brasil, produto nacio-
nal, não ficam mais baratos do que aqueles que vêm 
de fora. É óbvio...

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Para encerrar mesmo, Senadora Kátia Abreu. 
Já são oito minutos.

A SRA. KÁTIA ABREU (PSD – TO) – Obrigada, 
Sr. Presidente. Mas o impacto em cima dos insumos 
– dos nitrogenados, do potássio, do fósforo, do glifo-
sato, da amônia... São 22 mil toneladas de fertilizan-
tes todos os anos que nós importamos, num total de 
R$15 bilhões, ainda computando o Fundo da Marinha 
Mercante, as horas paradas nos portos, principalmente 
Paranaguá, as estradas deficitárias que temos até o 
Centro-Oeste brasileiro, e não só o Centro-Oeste, mas 
em todo o Brasil, no Rio Grande do Sul, no Paraná, 
em Santa Catarina, tudo tem frente, tudo tem custo. O 
Centro-Oeste é o mais prejudicado pelas distâncias, 
como o meu Estado do Tocantins.

Então, Sr. Presidente, gostaria de deixar esta 
mensagem aos colegas para que, em um próxima 
oportunidade, se não pudermos modernizar definitiva-
mente, acabando com esse privilégio, que, pelo menos, 
possamos isentar setores mais sensíveis que têm uma 
rentabilidade muito baixa, como arroz...

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Com a palavra o Senador Alvaro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, mais 
uma medida provisória absolutamente inconstitucio-
nal. É evidente que, em relação ao mérito, há pontos 
positivos. Não queremos impedir que determinados 
benefícios a setores da sociedade sejam concedidos, 
mas não podemos deixar de denominar essa medida 
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provisória, mais uma vez, como uma medida provisória 
Frankenstein. Ela trata de vários assuntos. 

Chegou ao Congresso tratando de vários as-
suntos, entre eles o adicional ao frete para renova-
ção da Marinha Mercante, a suspensão de tributos 
da cadeia produtiva do café, IOF sobre operações 
com derivativos, alterações na legislação que tra-
ta da indústria cinematográfica nacional. Portanto, 
uma seleção de assuntos diversos. E, na Câmara 
dos Deputados, foram incluídos dois novos assun-
tos: um, tratando de operações de crédito rural e o 
outro, o uso do FGTS em obras associadas à Copa 
do Mundo e às Olimpíadas. 

Esse item é mais grave, porque a Presidente 
Dilma vetou-o em medida provisória anterior, e nós 
alertamos – além de tentarmos rejeitar aqui – que 
a Presidente deveria vetá-lo. E ela efetivamente 
vetou a utilização de recursos do FGTS, recursos 
do trabalhador em obras da Copa do Mundo e das 
Olimpíadas. 

Eu não entendo como esse assunto pode voltar, 
o que seria importante que a Liderança do Governo 
nos explicar. Por que esse tema voltou? Houve uma 
mudança de posicionamento da Presidente Dilma? 
O Governo alterou a sua posição em relação a essa 
questão? A inclusão desse item foi autorizada pelo 
Governo? A Presidente vai vetar novamente ou vai 
sancionar? Há alguma esperteza nisso aqui? Há al-
guma “pegadinha” nessa matéria? É preciso que isso 
seja esclarecido.

Mais uma vez, o Governo insiste na prática ilegal 
de tratar de diversos temas, sem qualquer conexão, em 
uma única proposição legislativa. Não teríamos dificul-
dade alguma em apresentar itens dessa matéria, se o 
Governo os apresentasse ao Congresso Nacional da 
forma legal, constitucional e regimental. No entanto, o 
Governo teima em afrontar a Constituição. 

Além disso, essa MP também não apresenta um 
dos requisitos constitucionais para sua edição. Apesar 
de sua relevância, a medida provisória não contém 
matéria urgente que autorize a sua excepcionalidade, 
tendo em vista que os diversos assuntos tratados por 
ela poderiam ter sido encaminhados ao Congresso 
por projetos de lei, o que propiciaria um estudo mais 
aprofundado sobre os temas.

A edição de medidas provisórias sem os devidos 
requisitos constitucionais de existência tem diminuído 
a representatividade do Poder Legislativo e acentua-
do o conflito entre os poderes. Esse tema é repetitivo, 
não há necessidade de voltar a ele, é uma subtração 
de prerrogativas do Congresso reiterada. Portanto, os 
nossos protestos. 

Não vamos pedir verificação de votação porque 
sabemos que não chegaremos a lugar algum com essa 
solicitação, criaríamos apenas constrangimentos, sem 
nenhum resultado positivo. Portanto, não vamos pedir 
verificação de votação, mas reiteramos que a medida 
provisória é absolutamente inconstitucional.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Obrigado, Senador Alvaro.

Concedo a palavra à Senadora Lúcia Vânia.
Prorrogamos a sessão pelo tempo necessário 

para a conclusão dos trabalhos.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Para 

encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estamos discutindo, 
nesta sessão plenária, o Projeto de Lei de Conversão 
n° 13, de 2012, proveniente da Medida Provisória n° 
545, de 2011, que institui o Programa Cinema Perto 
de Você; dispõe sobre administração de receita de-
corrente da cobrança do adicional ao frete para a re-
novação da Marinha Mercante; estabelece incentivos 
fiscais sobre produtos da cadeia de café; altera prazos 
de cobrança de IOF em derivativos financeiros; entre 
outros assuntos.

Resumidamente, a matéria, que tinha 23 artigos 
inicialmente, foi alterada na Câmara dos Deputados 
para comportar, agora, 26 artigos, versando, desde 
sua origem, sobre os mais variados assuntos.

Para justificar a edição de tantas matérias des-
conexas, o Governo Federal informa, em sua Expo-
sição de Motivos, serem essas “medidas de extrema 
importância em sua implementação”, dada a natu-
reza estratégica do setor envolvido e dos impactos 
e sinergias positivas sobre toda a atividade econô-
mica no País.

Ao justificar a urgência da edição da Medida Pro-
visória, a Casa Civil alegou “necessidade de cumpri-
mento de acordos internacionais” assumidos pelo Brasil. 
Se, por um lado, não houve modificações significativas 
na estrutura e no conteúdo do PLV, por outro lado, fica 
evidenciada a inconstitucionalidade da matéria desde 
sua origem. Isso porque, uma vez mais, estamos dian-
te de uma proposição legislativa que versa sobre os 
mais diversos assuntos, sem absolutamente nenhuma 
conexão entre si, o que revela, quando menos, a insa-
ciável vontade do Poder Executivo.

Pergunto-me, Sr. Presidente, como pode o Gover-
no Federal pretender legislar, em uma única lei, sobre 
tantos assuntos, senão vejamos:

– transferência de competência para 
administração de cobrança, fiscalização, 
arrecadação, rateio, ressarcimento e con-
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cessão de incentivos do Adicional ao Frete 
para a Renovação da Marinha Mercante, do 
Ministério dos Transportes para o Ministério 
da Fazenda;

– suspensão da incidência da PIS e da 
Cofins sobre as receitas decorrentes da venda 
de produtos da cadeia do café;

– alteração do prazo para recolhimento 
do IOF no caso de operações com derivativos 
financeiros;

– criação do Programa Cinema Perto de 
Você, por meio do qual se pretende fixar cri-
térios para suas linhas financeiras, criar um 
regime tributário especial para investimentos 
no setor, reduzir a zero as alíquotas do PIS e 
da Cofins incidentes, incentivar a abertura de 
salas municipais e estaduais;

– atualização da tabela de valores de um 
tributo denominado Contribuição para o De-
senvolvimento da Indústria Cinematográfica 
Nacional (Condecine), incidente sobre obras 
publicitárias;

– disciplina competências da Ancine;
– redução do IPI para veículos originá-

rios de países integrantes de acordos espe-
cíficos do setor automotivo dos quais o Brasil 
seja signatário; 

– por fim, modifica critérios para transfe-
rência para o Fundo Setorial do Audiovisual de 
recursos decorrentes de dedução do imposto 
de renda pelos contribuintes que investem na 
produção de obras cinematográficas brasileiras.

Na Câmara, ainda, foram incluídos dispositivos 
que, juntos, tratam de diversas operações de financia-
mento do setor agrícola, em especial operações de 
microcrédito e do Pronaf, beneficiando o setor.

Ora, Sr. Presidente, essa pluralidade de assuntos 
tão díspares não poderia jamais ser tratada em uma 
única proposição, pois fere, como já dito aqui incontá-
veis vezes, a Lei Complementar n° 95, que cuida da 
forma e da redação de todas leis. 

Ao permitirmos a adoção desse procedimento 
pelo Poder Executivo, estamos debilitando o processo 
legislativo e fragilizando o Poder Legislativo.

Sr. Presidente, é preciso resgatar o valor desta 
Casa. Não basta aqui contestarmos apenas o exíguo 
prazo que temos tido para discutir matérias. Temos 
de ir além. 

Fiz questão de ler todas as matérias para que 
aqueles que nos ouvem e nos veem neste momento 
saibam quantas matérias estão sendo discutidas neste 

momento e a profundidade que usamos para discuti-
-las, uma vez que os prazos são exíguos. É impossível 
aprofundar cada uma delas aqui.

Já disse nesta tribuna e volto a repetir: estamos 
sendo escanteados do processo legislativo. O Con-
gresso Nacional não é mero carimbador de projetos 
do Governo Federal. 

Vejam que a profusão de assuntos desconexos 
dessa matéria evidencia a mais completa ausência 
dos requisitos constitucionais da relevância e, sobre-
tudo, da urgência.

Lamentavelmente, esta não é – e, pelo visto, não 
será – a última vez que viremos a esta tribuna insurgir-
mo-nos contra a violação que se tem praticado contra 
a Constituição Federal.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Aníbal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Conclua, Senadora.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) – 

Mas, ainda assim, mesmo não tendo maioria, nem 
condições de virar o jogo legislativo, não deixaremos 
de registrar nossa posição contrária. Contrária não 
ao mérito, mas à forma. Não à matéria em si, mas 
ao procedimento.

Por isso, por não concordamos com os penduri-
calhos, os “jabutis”, por sermos invariavelmente contra 
as medidas provisórias “guardas-chuvas”, somos contra 
a sua admissibilidade e constitucionalidade.

Não obstante a relevância de alguns temas aqui 
tratados, temos o dever – e o fazemos com a cons-
ciência limpa e tranquila – de votar contrariamente à 
admissibilidade desta matéria.

Portanto, somos pelo não atendimento dos pres-
supostos constitucionais e pela inadmissibilidade da 
matéria.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Obrigado, Senadora Lúcia Vânia.
Com a palavra o Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Para 

encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu diria que essa 
medida provisória, aliás muito bem relatada pelo Sena-
dor Eunício Oliveira, é a “MP da cavilação”. O Senador 
Eunício, como eu, é nordestino e sabe o que significa 
cavilação: o que é caviloso, esperto. No meio de coi-
sas muito boas, entram coisas que não têm grande 
sentido, e nem há justificativa para votar. 

Essa medida provisória, por exemplo, jamais 
poderia ter a minha oposição, em se tratando de 
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uma medida provisória que prorroga por três anos o 
prazo para negociação dos débitos, do crédito rural na 
Região Nordeste, que é uma das minhas bandeiras. A 
agricultura nordestina não sobrevive com os débitos 
que carrega e com a produtividade que consegue ter. 

Essa MP oferece uma cenourinha, prorroga por 
três anos o prazo para repactuação dos débitos do 
crédito rural. Eu jamais poderia votar contra ela, por-
que ela é uma luz no fim do túnel para agricultores 
desesperados, injustiçados, heróis na resistência da 
sobrevivência. 

Outra, o meu Estado é o maior produtor de sal do 
Brasil. E o sal do Rio Grande do Norte é transportado 
todo ele na cabotagem por navios de bandeira brasi-
leira quase sempre e que competem com navios que 
transportam sal do Chile, que não paga adicional de 
frete para a Marinha Mercante. Em não pagando, como 
o sal do Chile é sal de mina, não há praticamente cus-
to nenhum de extração, se o frete marítimo não paga 
o adicional de frete da Marinha Mercante, e os navios 
que transportam sal do Rio Grande do Norte para São 
Paulo, Rio Grande do Sul, para Paranaguá, pagam 
esse adicional de frete, um dos trunfos da economia 
do meu Estado vai falir, porque, em muitos dos casos, 
vale mais, no caso do sal, o frete do que o produto. 

Essa medida provisória prorroga uma luta que 
foi nossa por cinco anos: a isenção na cabotagem do 
Adicional ao Frete da Marinha Mercante para o sal 
nordestino.

Eu não poderia nunca votar contra essa medi-
da provisória, até porque está dito que a cobrança ou 
administração do AFRMM, Adicional ao Frete para a 
Renovação da Marinha Mercante, sai da competência 
do Ministério dos Transportes para a Receita Federal, 
respeitadas as providências legislativas concernentes 
ao fato – leia-se a prorrogação por cinco anos da isen-
ção do adicional de frete para o sal do Rio Grande do 
Norte. Eu não poderia nunca votar contra!

Também não é de se votar contra a concessão 
do regime de crédito presumido para a venda do café, 
algo que interessa muito aos produtores de café de 
Minas Gerais, de São Paulo etc.. 

Aí, entram duas questões discutíveis. Uma é a 
questão do Programa Cinema Perto de Você. Essa 
medida provisória, num dispositivozinho caviloso, guar-
dado, fala da possibilidade de a União, que, Senador 
Eunício, não tem dinheiro para duplicar a fundamental 
estrada Natal-Fortaleza, não tem dinheiro para fazer 
as obras fundamentais que o Brasil exige, dispor de 
dinheiro para financiamento de cinemas em alguns lu-
gares do Brasil. Ótimo, mas com dinheiro público? Não 
tem o menor cabimento isso, mas está dentro da MP.

E a pior delas todas é a volta de algo que julgo 
excrescência: o uso do dinheiro do trabalhador, do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, para a rea-
lização de obras da Copa. As obras da Copa têm que 
ser realizadas, e o dinheiro está priorizado, mas não 
o dinheiro do fundo de garantia. 

Então, eu, com essas observações todas, que-
ro fazer um registro: se o projeto de lei relatado pelo 
Senador Aécio, já aprovado pelo Senado e parado 
na Câmara, estivesse aprovado, não estaria andando 
aqui, Senador Eunício, essa medida provisória cavilo-
sa, tratando de cinco ou seis assuntos diferentes. Seria 
um assunto só. Mais do que um, não. Como não está 
aprovado, somos obrigados a engolir, por conta de 
coisas boas, uma série de coisas incorretas. 

Agora, há algo que pactuo com o Senador Cyro 
Miranda. Ele já destacou a retirada do uso do fundo 
de garantia como fonte de financiamento para obras 
da Copa. Eu vou ser obrigado a votar, em nome das 
coisas boas que esta MP encerra, a favor; mas votarei 
a favor do destaque...

(Interrupção do som.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – 

...para que seja votado em separado o não uso de re-
cursos do fundo de garantia para obras da Copa, que 
devem ser feitas com recursos orçamentários, com 
fonte própria, com fontes do PAC, com fontes garanti-
das, não com o dinheiro do trabalhador. 

É a nossa opinião e a opinião do meu partido. 
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz .Bloco/PT – 

AC) – Encerrada a discussão dos pressupostos cons-
titucionais.

As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam os 
pressupostos de relevância e urgência, adequação 
financeira e orçamentária permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

Aprovado.
Em discussão o projeto de lei de conversão...
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr. 

Presidente, apenas para registrar o voto contrário da 
oposição quanto à constitucionalidade.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – A Mesa registrará os votos em contrário.

Discussão do projeto de lei de conversão, da me-
dida provisória e das emendas, em turno único.

Com a palavra, como primeira oradora inscrita, a 
Senadora Kátia Abreu, para discutir o mérito. (Pausa.)

Senador Avaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós já 
fizemos referência à seleção de assuntos desconexos 
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que essa medida provisória apresenta. E fica sempre 
a impressão de que há, em determinados momentos, 
na própria Câmara dos Deputados, um trabalho de 
lobbies, que faz com que determinados setores da 
economia nacional sejam beneficiados. 

A revista Época, por exemplo, faz uma denúncia 
da maior gravidade. Eu cito a reportagem da revista 
Época, que, no último dia 5 de março, sob o título 
“Lobby, trambiques e cafezinho”, destaca o tráfico de 
influência na Receita Federal, mostrando que um di-
retor do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil 
admitiu que um auditor da Receita trabalhou dentro do 
fisco em favor das mudanças na legislação. Segundo a 
Receita, a alteração na legislação seguiu parâmetros 
essencialmente técnicos, com o propósito de combater 
a sonegação fiscal. Ora, se o objetivo era o combate 
à sonegação, seria muito mais eficiente e abrangente 
criar mecanismos de controle e reforçar o sistema de 
fiscalização. Assim, não haveria benefício específico 
para um setor. A abrangência seria total.

Além do mais, o que se observa é a falta de uma 
verdadeira política agrícola que realmente mereça esse 
nome, inserida em um grande projeto nacional.

É o Governo, mais uma vez, expondo incom-
petência gerencial, incompetência de planejamento. 
O que falta é projeto e o que sobra é a sucumbência 
às pressões exercidas por grupos específicos mais 
organizados, que muitas vezes abrem caminho para 
conveniências discutíveis, como se viu na reportagem 
da revista Época.

Na mesma linha de concessão de benefícios 
específicos, a medida provisória cria mais um regime 
especial de tributação. Quando a medida provisória 
confere benefícios pontuais, que atendem especifica-
mente determinados setores, quase sempre afronta 
um princípio essencial, que é o da isonomia.

Agora, chegou a vez do REcine, novo regime es-
pecial para o desenvolvimento da atividade de exibi-
ção cinematográfica. Portanto, estamos colocando no 
mesmo balaio o cinema, atividades cinematográficas, 
o café, o FGTS dos trabalhadores para investimentos 
em obras da Copa e das Olimpíadas.

Já fizemos referência a essa providência. Essa 
providência vem da Câmara dos Deputados. A Presi-
dente Dilma já vetou em uma medida provisória. Qual 
é a justificativa para a retomada desta tentativa de se 
utilizar recursos do Fundo de Garantia em projetos 
associados à realização da Copa e das Olimpíadas?

O trabalhador brasileiro, que é o verdadeiro dono 
do FGTS, não admite que utilizem sua contribuição 
para financiar eventos dessa natureza. Além do mais, 

com essa manobra, o Governo dificultaria ainda mais 
a fiscalização dos recursos públicos investidos nas 
obras da Copa e das Olimpíadas.

Aliás, ontem, ainda se divulgou que dos recur-
sos utilizados no projeto Copa do Mundo 2014 apenas 
8,8% têm origem na iniciativa privada. Quase que a 
totalidade dos recursos destinados à Copa do Mundo 
são recursos públicos. Boa parte, recursos repassados 
via BNDES, com transferências generosas do Tesouro 
Nacional. Recursos que têm origem no FAT e no FGTS 
dos trabalhadores brasileiros. 

Portanto, nós vamos aguardar o posicionamento 
da Presidente Dilma. Vetou em outra medida provisó-
ria. Esperamos que esse veto seja repetido, na pre-
servação do patrimônio dos trabalhadores brasileiros, 
recursos que devem ser aplicados exclusivamente em 
benefício deles. Esse é o nosso desejo.

Esperamos que esse item, embora tenhamos o 
pedido de destaque, não haverá aprovação neste ple-
nário. A maioria governista certamente manterá o texto 
da Medida Provisória que vem da Câmara. Temos es-
perança que a Presidente Dilma possa vetar esse item. 

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Com a palavra a Senadora Lúcia Vânia. (Pausa.)

Não estando presente, o Senador Cyro Miranda.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Fora 

do microfone.) –...depois dele.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Exatamente, Senador Mário Couto.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, mais uma vez, subo a esta tribuna 
para um assunto tão repetitivo: entre os vários “contra-
bandos” incluídos na MP 545, um, em especial, chama 
a atenção, que é o art. 24, que autoriza a aplicação de 
recursos do Fundo de Investimento do Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço , em projetos associados 
à Copa do Mundo e às Olimpíadas.

Os projetos considerados são de infraestrutura 
aeroportuária, de transporte e mobilidade urbana, e 
de empreendimentos hoteleiros, que, direta ou indi-
retamente, sejam necessários para garantir a realiza-
ção desses eventos, bem como – frise-se – para as 
atividades de petróleo e gás, vinculadas à exploração 
do pré-sal.

Ora, Sr. Presidente, a própria Presidente da Re-
pública já vetou dispositivo. Não entendemos o porquê 
que o mesmo volta novamente.

É um absurdo os trabalhadores do Brasil contri-
buírem para a construção de equipamentos de infra-
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estrutura para a Copa do Mundo, quando, na prática, 
essas obras só beneficiarão as cidades-sede.

A MP 540, aprovada no fim do ano passado, mo-
dificava o FGTS e autorizava, em caráter excepcional, 
a aplicação dos recursos do Fundo de Investimentos 
do Fundo de Garantia.

A exigência era que, direta ou indiretamente, as 
obras fossem necessárias para garantir a realização 
dos eventos da Copa em consonância com os requi-
sitos de conforto e segurança estabelecidos pelas au-
toridades competentes.

Ora, Srªs e Srs. Senadores, o teor do atual projeto 
de conversão, aprovado na Câmara dos Deputados, é 
praticamente o mesmo, mas traz algo ainda mais gra-
ve: querem ampliar as possibilidades de aplicação dos 
recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 

Além da realização dos eventos da Copa, incluí-
ram as atividades de petróleo e gás, vinculadas à ex-
ploração do pré-sal.

Parece que há um desejo de se permitir um ver-
dadeiro assalto ao FGTS, que virou uma fonte de re-
cursos a custo baixo para o Governo financiar projetos 
na área de habitação.

Vejam que, embora o Fundo tenha obtido R$5,4 
bilhões de lucro em 2011, os trabalhadores serão re-
munerados negativamente em suas contas.

Os 3% de juros ao ano, mais a variação da TR, não 
cobrem sequer a inflação. No ano passado, as contas 
renderam aos trabalhadores em torno de 4,5%, o que 
significa perdas de R$21 bilhões apenas em um ano.

Aí não precisa de muita reflexão para ver o rombo 
que vai ser feito no FGTS se esse projeto de conver-
são for aprovado na íntegra e permitir que os recursos 
desse patrimônio do trabalhador sejam utilizados de 
forma tão ampla.

Ora, a gente se espanta com esta verdadeira 
desordem no cumprimento da agenda da Copa do 
Mundo, que prejudica a imagem do Brasil no contexto 
internacional e afronta a Presidência da República, 
que já vetou por uma vez.

Como se tudo isso não bastasse, querem finan-
ciar a festa com os recursos do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço de trabalhadores!

Na verdade, há um duplo equívoco na medida. 
De um lado, o PLV nº 3 amplia perigosamente o leque 
de projetos que podem ser financiados pelo FGTS. De 
outro, pune os trabalhadores das cidades que não se-
rão sede da Copa do Mundo.

O Senado trará um imenso benefício ao traba-
lhador brasileiro se rejeitar essa emenda à MP 545.

Francamente, não há mérito na inclusão do art. 
24, razão pela qual requeremos o destaque para a 
votação em separado desse dispositivo.

Mas há outro aspecto que merece igualmente 
atenção deste Plenário.

Sem dúvida, é meritória a iniciativa de instituir o 
“Programa Cinema Perto de Você”, destinado à am-
pliação, diversificação e descentralização do mercado 
de salas de exibição cinematográfica no Brasil, com a 
instituição de linhas de crédito e investimento.

Todavia, Sr. Presidente, a majoração dos valores 
da Condecine não pode produzir efeitos, a partir de 
30 de setembro de 2011, como pretende o art. 22, de 
acordo com o ordenamento jurídico em vigor.

A vigência imediata afronta o princípio da an-
terioridade anual, o que poderá acabar no Supremo 
Tribunal Federal.

Nosso apelo é para que o Senado aprove o desta-
que que propomos e, posteriormente, rejeite a emenda 
que inclui o art. 24 no PLV nº 3. Se, em último caso, 
o dispositivo for aprovado, rogamos à Presidente da 
República que, mais uma vez, vete o artigo, como já 
o fez na MP 540.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Concedo a palavra ao Senador Mário Couto. 
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, a Medida Provisória que se 
discute..

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC) 
– Por favor, vamos ouvir o orador que está na tribuna.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Se-
nador Flexa Ribeiro, se V. Exª pudesse me ouvir, eu 
agradeceria.

Esta medida, senhoras e senhores, eu já falei 
dela antes que ela chegasse aqui. Falei que o Governo 
não respeita este Senado, que o Governo sabe que 
ele tem o Senado em suas mãos, que o Governo sabe 
que ele manda neste Senado, que o Governo sabe 
que este Senado é submisso ao Governo, que o Go-
verno sabe que ele dá emendas ao Orçamento para 
Senadores votarem como ele manda. O Governo sabe 
que ele oferece cargos públicos aos seus Senadores 
para poder mandar em seus Senadores. E o Gover-
no mente. E o Governo mente, Brasil. O Governo diz 
que tudo está certo. O Governo diz que não rasga a 
Constituição. O Governo diz que não desmoraliza o 
Senado. O Governo diz que os Senadores não são 
submissos a ele, que os Senadores não se ajoelham 
aos pés do Governo. E o Governo mente. O Governo 
mente ao povo brasileiro.

Eu vejo o esforço de cada Senador. Eu me decep-
ciono porque cada um aqui representa o seu Estado e o 
seu povo; não representa o Governo. Quantas medidas 
provisórias irregulares o Governo já mandou para este 
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Senado? Que Senador, meu caro Romero Jucá, que 
olha para mim neste momento, teria coragem, aque-
le Senador do Governo, de votar contra essa medida 
provisória, sabendo que ela é inconstitucional? Saben-
do que ela é uma desmoralização para este Senado; 
sabendo que este Senado, na sua quase totalidade, 
presta obediência ao Governo por intermédio de uma 
moeda de troca, a chamada emenda no Orçamento.

O Governo diz, e aí, meu caro Romero Jucá, eu 
gostaria que o Governo fizesse, e aí eu ia aplaudir o 
Governo da Dilma, se ela mandasse uma medida pro-
visória para cá para combater a inflação. Amanhã vai 
chegar aqui nesta mesa, Senador, a criação de mais 
uma diretoria da Petrobras. V. Exª sabe quanto vai 
ganhar este diretor? São R$70 mil, Senador. É uma 
vergonha para o nosso País. O Governo mente, Se-
nador, quando diz que neste País a inflação é peque-
na, de 3% a 4%. Olhem para mim, donas de casa, me 
olhem, donas de casa deste País, digam-me quanto 
é que está o quilo do feijão, a comida básica do bra-
sileiro? Digam-me. 

Sabe quanto cresceu o feijão, meu Presidente, a 
comida básica do brasileiro? Sessenta e três por cento.

O Governo mente, diz que somente cresceu 4%!
Nação, meu querido Pará, sabe quanto cresceu 

o preço do leite, alimentação básica do brasileiro? 
Quase 20% somente nesses dois últimos meses, Na-
ção brasileira!

O preço da laranja cresceu 31%, e esse não é 
dado do Mário Couto, mas é dado da Fundação Getú-
lio Vargas (FGV) e do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).

O Governo mente e diz que não é verdade. O 
Governo diz que não há inflação no País. A dona de 
casa vai ao supermercado e sente no bolso a tacada!

O Brasil virou uma Argentina! A Argentina enga-
nou seu povo nesses últimos anos, dizendo que lá não 
havia inflação. E a Argentina cai aos pedaços hoje, a 
Argentina não tem controle da sua economia.

Presidenta, mande para este Senado uma medida 
provisória para combater a inflação, que é galopante!

Não mintam para o povo brasileiro, digam o que 
acontece neste País!

“Ah, o PIB brasileiro vai ser mais de 5%, o País 
vai crescer mais de 5%!” Mentiram. Este é estilo pró-
prio do Partido dos Trabalhadores: a mentira. Sempre 
foram assim, antes e depois que assumiram o poder.

O PIB chegou a dois pontos não sei o quê, mas, 
talvez, amanhã, o Governo venha à imprensa para 
dizer que houve erro do IBGE, que houve um erro de 
cálculo de alguma coisa, e para dizer que o PIB não 
foi somente de 2%, não, mas foi de 5%, como fez em 
outras vezes anteriores.

É isso, Brasil! É isso o que o povo brasileiro sofre, 
é isso o que o aposentado sofre, porque o Governo 
brasileiro não tem a coragem de mandar para cá uma 
medida provisória dando aumento real do salário míni-
mo ao aposentado brasileiro. A Dilma sabe que, hoje, 
o aposentado brasileiro morre à míngua, morre des-
graçadamente neste País. O aposentado passa fome, 
Dilma! O aumento de 14% do salário mínimo e de 6% 
do salário dos aposentados brasileiros... Ela sabe que 
o aposentado brasileiro, hoje, passa fome. Ela faz que 
não vê isso, ela faz que não sente! E manda a este 
Senado medida provisória...

(Interrupção de som.)

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Obri-
gado, Sr. Presidente.

Dizia um caboclo do meu Marajó: “Eu não sou 
doido para falar sozinho”. Sem microfone, ninguém me 
escuta, não é, Presidente?

Às vezes, dói escutar o que falo, mas temos de 
falar a verdade. Por isso, fomos mandados para cá.

Dilma, manda para cá medidas provisórias para 
combater a inflação! Manda para cá medida provisó-
ria corrigindo o aumento do salário dos aposentados! 
Manda-a para cá, Dilma! Tu preferes mandar para cá 
aquilo que é inconstitucional!

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Não havendo mais oradores inscritos, vamos à 
votação.

Há, sobre a mesa, requerimentos de destaque. 
São dois requerimentos de destaque para o art. 

24 e um para a Emenda nº 65. (Pausa.)

São os seguintes os requerimentos:

REQUERIMENTO Nº 108, DE 2012
(PLV nº 3, de 2012)

Requeiro, nos termos do art. 312 II do Regimento 
Interno do Senado Federal, destaque para votação em 
separado do art. 24, constante do PLV nº 3, de 2012.

Sala das Sessões, – Senador Cyro Miranda.

REQUERIMENTO Nº 109, DE 2012
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 312, inciso II do Regimento 

Interno do Senado Federal, requeiro Destaque para a 
Votação em Separado do artigo 24 do Projeto de Lei 
de Conversão nº 3, de 2012, proveniente da Medida 
Provisória nº 545, de 2011.

Sala das Sessões, 6 de março de 2012. – Sena-
dor Alvaro Dias.
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REQUERIMENTO Nº 110, DE 2012
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 312, inciso II do Regimento 

Interno do Senado Federal, requeiro Destaque para a 
Votação em Separado da Emenda nº 65, de autoria do 
Deputado Antonio Carlos Mendes Thame, oferecida à 
Medida Provisória nº 545, de 2011.

Sala das Sessões, 6 de março de 2012. – Sena-
dor Alvaro Dias.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Rejeitados.

Passamos à votação.
Passamos à votação do projeto de lei de conver-

são, que tem preferência regimental.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que a 

aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção presidencial e à publica-

ção. (Palmas.)

É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. MAGNO MALTA (PR – ES) – Peço a pa-
lavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC) 
– Pela ordem, tem a palavra o Senador Magno Malta.

O SR. MAGNO MALTA (PR – ES. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Quero fazer um registro 
muito importante, Sr. Presidente, Senador Eunício, 
Senador Raupp. Viemos agora da Embaixada do Irã, 
Senador Lauro...

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT 
– AC) – Peço-lhe somente um minutinho, Senador 
Magno Malta.

É que há requerimentos, sobre a mesa. A Mesa 
consulta se aprovamos esses requerimentos neste 
momento.

Sr. Líder, Senador Romero Jucá, há requerimen-
tos sobre a mesa. A Mesa consulta se a gente os vota 
ou os deixa para a sessão de amanhã.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Quais são os requerimentos, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – São requerimentos de desapensamento, de tra-
mitação conjunta, de retirada de requerimento.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Vou 
encaminhar contrariamente ao Requerimento nº 46.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – O Requerimento nº 46...

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – E 
votaremos contra o Requerimento nº 38. Vamos rejei-
tar os Requerimentos nºs 46 e 38. Podemos votá-los, 
mas vamos rejeitá-los.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Vamos votá-los agora? (Pausa.)

Então, começamos pelo...
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 

Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. MAGNO MALTA (PR – ES) – Sr. Presi-

dente, V. Exª me concedeu a palavra pela ordem, e 
eu estava falando.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Vamos dar prioridade à votação desses requeri-
mentos. Em seguida, passaremos a palavra ao Senador 
Magno Malta e ao Senador Sérgio Souza.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 
Sr. Presidente, eu gostaria de solicitar à Presidência, 
à Mesa, a inclusão na votação de hoje de um reque-
rimento de minha autoria que solicita a tramitação do 
Estatuto da Juventude também na Comissão de Meio 
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e 
Controle (CMA).

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Exatamente. Esse requerimento está sobre a 
mesa e, não havendo objeção do Plenário, irá à votação.

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

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Item 2:

REQUERIMENTO Nº 38, DE 2012

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 38, de 2012, do Senador Marcelo 
Crivella, solicitando o desapensamento de 
matérias que alteram o Código de Trânsito 
Brasileiro, da seguinte forma: – para tramitar 
autonomamente: Projetos de Lei da Câma-
ra nº 103, de 2007, e nºs 135, 165 e 172, de 
2008; Projetos de Lei do Senado nºs 192, 
222 e 462, de 2007, e 280, de 2008; – para 
tramitar em conjunto agrupados da seguinte 
forma: Projetos de Lei do Senado nºs 594 
e 613, de 2007, e 19, de 2008; Projetos de 
Lei do Senado nºs 401, 550 e 383, de 2007, 
e 253, de 2008; Projetos de Lei do Senado 
nºs 71 e 201, de 2007; Projetos de Lei do 
Senado n°s 202 e 426, de 2008; Projeto de 
Lei da Câmara nº 99, de 2007, e Projeto de 
Lei do Senado nº 257, de 2007; Projetos de 
Lei da Câmara nºs 128, de 2007, e 74, de 
2008; e Projetos de Lei da Câmara nºs 198, 
de 2008, e 48, de 2009.

Em votação o requerimento.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Fora 

do microfone.) – Somos contrários.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – O requerimento foi rejeitado.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Passa-se à apreciação do Item 3:

REQUERIMENTO Nº 46, DE 2012

Votação, em turno único, do Reque-
rimento nº 46, de 2012, da Senadora Kátia 
Abreu, solicitando que, sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 237, de 2008 (tramitando 
em conjunto com o Projeto de Lei do Sena-
do nº 114, de 2009), seja dispensado, nos 
termos do art. 119 do Regimento Interno, o 
parecer da Comissão de Assuntos Econô-
micos (isenção do Adicional ao Frete para 
a Renovação da Marinha Mercante).

Em votação o requerimento. (Pausa.)
Rejeitado.
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Passa-se ao Item 4 da pauta.

REQUERIMENTO Nº 47, DE 2012

Votação, em turno único, do Reque-
rimento nº 47, de 2012, do Senador Ran-
dolfe Rodrigues, solicitando que, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara nº 87, de 2011 
(tramitando em conjunto com o Projeto de 
Lei do Senado nº 329, de 2011), além das 
Comissões constantes do despacho inicial 
de distribuição, seja ouvida também a de 
Direitos Humanos e de Legislação Partici-
pativa (armas de fogo).

O Senador Randolfe Rodrigues apresentou um 
requerimento de adiamento dessa votação por 30 dias.

É o seguinte o requerimento:

REQUERIMENTO Nº 111, DE 2012

Adiamento da votação para determi-
nado dia.

Nos termos do art. 315, combinado com o inciso 
III do art. 279 do Regimento Interno, requeiro adia-
mento da votação do Requerimento nº 47, de 2012, a 
fim de ser feita na sessão de 18 de abril de 2012 (30 
dias úteis).

Sala das Sessões,

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Em votação o requerimento de adiamento do 
Senador Randolfe Rodrigues. (Pausa.)

Aprovado o requerimento.
A matéria sai da Ordem do Dia e volta na data 

solicitada pelo Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Agora, o requerimento proposto pelo Senador 
Sérgio Souza.

Item extrapauta:

REQUERIMENTO Nº 91, DE 2012

Votação, em turno único, do Reque-
rimento nº 91, de 2012, do Senador Sérgio 
Souza, solicitando que sobre o Projeto de 
Lei da Câmara nº 98, de 2011, além das Co-
missões constantes do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a Comis-
são de Meio Ambiente e Defesa do Consu-

midor e Fiscalização e Controle (políticas 
públicas de juventude).

Votação do requerimento. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 

Sem revisão do orador.) – Excelência, quero só regis-
trar o nosso voto contrário em relação a esse último 
requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – A Mesa registra o voto contrário do Senador 
Randolfe Rodrigues.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT 
– AC) – A Presidência comunica às Srªs e aos Srs. 
Parlamentares que está convocada sessão solene 
conjunta do Congresso Nacional a realizar-se no dia 
13 de março do corrente, terça-feira, às 10 horas, no 
plenário do Senado Federal, destinada a comemorar o 
Dia Internacional da Mulher e a entregar às agraciadas 
o diploma de Mulher-Cidadã Bertha Lutz.

Serão agraciadas as seguintes personalidades: 
Senhora Presidenta da República, Dilma Rousseff; 
Srª Ana Alice Alcântara da Costa; Srª Eunice Mafalda 
Michiles; Srª Maria Prestes; e Srª Rosali Scalabrin. 

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

Sr. Presidente, já que nós votamos as matérias 
que tinham sido combinadas, nós deixaríamos para a 
Ordem do Dia de amanhã as autoridades e os outros 
projetos que fazem parte da pauta.

Portanto, por entendimento das lideranças, nós 
encerraríamos, agora, a Ordem do Dia e não votaría-
mos mais nenhuma matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Perfeitamente, Senador Jucá. 

A Ordem do Dia já está encerrada. 
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC) 

– Com a palavra, pela ordem, o Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (PR – ES. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senado-
res, Senador Raupp, Senador Gim Argello, eu acabo, 
juntamente com o Senador Lauro, Senador Randolfe, 
de chegar da Embaixada do Irã. O Senador Petecão 
também esteve comigo e alguns Deputados Federais. 

O embaixador do Irã, prontamente, aceitou o 
meu pedido de audiência e nos recebeu, para que nós 
pudéssemos tratar do assunto do pastor Yousef, que, 
segundo ONGs do mundo inteiro, algumas ONGs de 
direitos humanos, dão conta de que ele está condena-
do à morte, condenado à forca por ser apóstata, por 
causa da apostasia. Ele abriu mão da sua fé islâmica 
e se converteu ao cristianismo e, ao se converter ao 
cristianismo, foi condenado à morte.
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Alguns discursos eu fiz aqui. Na Comissão de 
Direitos Humanos, votamos um convite, eu, o Sena-
dor Lauro, juntamente com o Senador Paim, para que 
o embaixador viesse à nossa Comissão de Direitos 
Humanos explicar essa questão que, para nós, é em-
blemática, até porque somos um país laico, Senador 
Raupp, respeitamos todas as confissões de fé aqui 
neste País. Os mulçumanos, nós os tratamos como 
irmãos e respeitamos a confissão de fé deles, respei-
tamos a roupa, a vestimenta, o que a França não faz 
e parte do mundo. Nós, aqui, não somos intolerantes. 
Então, nós estamos a cavaleiros, até porque somos um 
País cristão para poder pedir esse tipo de explicação.

Fomos recebidos educadamente pelo cônsul, 
pelos seus assessores e ao indagar o embaixador, Sr. 
Presidente, a respeito dessa questão, e fazendo todas 
essas colocações, até porque o Irã é parceiro comer-
cial deste País, ele disse-me o seguinte: que há aí um 
problema de verdade. Há uma inverdade jogada na 
mídia, que para o Yousef ainda não saiu condenação 
nenhuma. Ele está preso, mas nunca saiu nenhuma 
condenação. Ele não está condenado à morte. O pro-
cesso dele não é concluso. E diz que a lei civil do Irã 
não prevê pena de morte para ninguém. Até porque o 
parlamento, agora, votou que até 18 anos não tem mais 
pena de morte e também morte por apedrejamento 
foi banida agora com uma lei no parlamento, que eles 
avançaram, e que não é questão religiosa. Ele disse 
que o Yousef não é reconhecido como pastor. Ele está 
preso não por ser cristão, porque eles têm 200 mil cris-
tãos vivendo em Israel, dentro do Irã, onde trabalham 
e estudam, e que eles não fazem esse tipo de coisa 
porque o sujeito tem uma confissão de fé. Mas ele está 
preso, disse-nos o embaixador, porque foi pego rou-
bando, por roubo e por prostituição, Senador Raupp.

Bom, ficamos meio estatelados com a informação, 
com a notícia e perguntamos o que poderíamos fazer. 
Ele nos disse que ele tem dois advogados, mas que, 
através do Itamaraty, o Brasil pode ter acesso a esses 
advogados. E o vice-presidente do judiciário do Irã é 
aquele que trata das questões de direitos humanos e 
está à disposição para vir ao Brasil, caso seja convidado 
para falar na Comissão de Direitos Humanos. E, num 
segundo momento, uma sugestão que nós fizemos, eles 
acham também interessante que uma comissão vá ao 
Irã e que vá ao judiciário até para ter oportunidade de 
conhecer os avanços do país e as suas relações com 
o Brasil e essa questão que diz respeito aos direitos 
desse cidadão, desse ser humano, seja pastor ou não.

Então a Embaixada do Irã, que tão educadamen-
te nos recebeu e nos deu a informação – e eu quero 
acreditar, por isso, eu estou antecipando, Sr. Presidente 
– de que, amanhã, eles vão emitir uma nota dizendo 

que o Sr. Yousef não está condenado à morte. Ele ain-
da não foi condenado, não tem condenação. O judici-
ário não concluiu o processo dele. O processo não é 
por apostasia; é um processo de roubo, segundo ele, 
e prostituição no país. Ele tem dois advogados e fala 
com a família constantemente, no local onde está preso.

E aí faz uma solicitação, dizendo que há um ira-
niano preso no Brasil, que a diplomacia do Irã gostaria 
de ter acesso a esse iraniano e que até hoje não teve 
resposta se pode falar com ele. Eu acho justo. Tem um 
iraniano preso aqui e há uma embaixada iraniana aqui. 
Por que não? O Consulado aqui precisa dar resposta 
ao povo lá, como nós estamos querendo resposta a 
respeito desse cristão que, segundo as informações 
que chegaram pelas redes sociais e por denúncias 
de ONGs do mundo inteiro, está condenado à morte.

Eu saí de lá aliviado, dando esse crédito, porque 
não vi mentira nos olhos do Embaixador. Há disposição 
de fazer essa nota amanhã dizendo que o Sr. Yousef 
não está condenado à morte, que não há condenação 
de forca, que o processo dele não foi encerrado no 
judiciário, que ainda há um processo investigativo em 
julgamento, que não há sentença de morte.

Nós saímos de lá e recebemos essa informação. 
Tenho obrigação de informar ao País, de informar ao 
Brasil. E nós ainda vamos ficar monitorando a vida 
desse cidadão, até porque se é pastor, se é padre ou 
deixa de ser, ou se é doutor... Diz-se, inclusive, que 
ele é da construção civil. É ajudante de pedreiro esse 
cidadão, lá no Irã. Não importa se é letrado ou se é 
iletrado, ninguém pode ser condenado à morte.

Esta é a nossa posição com relação à tomada 
de posição desse cidadão enquanto direitos humanos. 
Por isso relato ao País, Sr. Presidente.

Agradeço pela oportunidade, Senador Raupp, 
porque era uma preocupação do coração do País in-
teiro esse cidadão ser sentenciado à morte.

Vamos esperar. Eu quero agradecer a educação 
do Embaixador, juntamente com a Embaixada aqui, 
de ter nos recebido e ter nos dado essa informação, 
bem como da posição dele de que amanhã emitirá 
uma nota dizendo exatamente isto: não existe pena 
de morte para o Sr. Yousef.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Com a palavra o Senador Valdir Raupp.
O Senador Eunício pede pela ordem?
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Pela ordem, Sr. 
Presidente, rapidamente, com a anuência do Senador 
Valdir Raupp e com a paciência de V. Exª.

Apenas para registrar que, na noite de hoje, o 
Senado da República transformou a Medida Provisória 
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nº 545 em algo que me deixou profundamente feliz, 
primeiro, porque fui autor da medida provisória que per-
mitiu a renegociação de 340 mil contratos de famílias 
do Nordeste brasileiro que estavam endividadas com 
os bancos. Esse projeto de conversão, de quando eu 
era ainda Deputado, se tornou a Lei nº 11.322. Hoje, 
tive oportunidade de ser o relator da medida provisória 
que novamente permite a renegociação das dívidas 
dos pequenos e dos microagricultores do Nordeste 
brasileiro.

Portanto, eu quero aqui deixar registrada a mi-
nha alegria por ter sido novamente relator, nesta Casa, 
dessa matéria tão importante que vai aliviar o coração, 
o sentimento, a tristeza de muitos nordestinos, muitos 
cearenses que estavam em condições ruins em matéria 
de crédito, em matéria de responsabilidade, Senador 
Valdir Raupp, para com os bancos, pois, por ser mui-
to pequena a produtividade, não foi permitida a eles a 
liquidação dessas dívidas. Portanto, as dívidas serão 
renegociadas até 2013, de acordo com o que foi apro-
vado e relatado por mim nesta Casa, no dia de hoje.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC) 

– Os cumprimentos da Mesa pelo competente relatório.
Líder Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu pedi a palavra 
pela liderança. Não sei se o Senador Raupp vai falar.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – É porque começamos pelos inscritos.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Eu 
aguardo, então, o Senador Raupp.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Com a palavra o Senador Raupp.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Se 
o Senador Raupp pudesse inverter, eu falaria apenas 
dois minutos. Vou apenas fazer um registro. Se pudes-
se inverter a ordem... (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Concedido. Por favor.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Agradeço ao Sena-
dor Valdir Raupp. Eu vou ter de sair para uma reunião.

Pedi a palavra, Sr. Presidente, porque, nesta se-
mana, aqui, no Senado, estamos comemorando o Dia 
Internacional da Mulher.

No Senado e na nossa luta política também, pes-
soalmente, temos trabalhado sempre pela igualdade 
do homem e da mulher. É fundamental que os direitos 
das mulheres sejam conquistados a cada dia.

E gostaria de registrar hoje um projeto que foi 
aprovado, de caráter terminativo, aqui, no Senado, que 

garante mais um passo no direito de igualdade entre 
o homem e a mulher.

O Senado aprovou, nesta terça-feira, projeto que 
multa as empresas que pagarem às mulheres salários 
inferiores aos pagos a um homem na mesma atividade. 
Ou seja, criou-se um mecanismo de fiscalização e até 
de coerção para que se pague o mesmo salário em 
determinadas funções idênticas ao homem e à mulher. 
É mais um passo, é mais uma ação, é mais uma expli-
citação política que se faz da igualdade, nesta semana 
do Dia Internacional da Mulher.

Então, quero louvar aqui a aprovação desse pro-
jeto pela Comissão de Direitos Humanos e dizer que 
o apoiamos. É um projeto importante, de igualdade, 
de justiça às mulheres brasileiras. Portanto, estamos 
felizes com essa aprovação.

Era esse o registro que queria fazer, agradecen-
do a gentileza do Senador Raupp por ter invertido a 
ordem da fala.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Obrigado, Senador Jucá.
Agora, com a palavra, finalmente, o Senador 

Valdir Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente Anibal, Srªs e Srs. Senadores, subo, 
mais uma vez, a esta tribuna para falar de dois temas, 
dois assuntos que têm perturbado muito a população 
de Rondônia.

Vou iniciar pelo mais grave, que é a nossa BR-
364, que serve também ao Estado do Acre, ao Esta-
do do Mato Grosso e – por que não dizer – a todo o 
Brasil. Cargas de todo o Brasil vão para Mato Grosso, 
para Rondônia, para o Estado do Acre, para o Estado 
do Amazonas, para o Estado de Roraima e até para 
o país vizinho, o Peru, porque está pronta – está aqui 
no plenário o ex-Governador e Senador Jorge Viana, 
que tanto lutou pela nossa BR bio-oceânica –, já está 
concluída no lado peruano. 

Tenho certeza, Sr. Presidente, de que, se pe-
garmos um carro hoje, em qualquer ponto do Brasil, 
dirigirmo-nos, em uma rodovia federal ou até estadual, 
ao Estado do Mato Grosso e, passando pelo Estado de 
Rondônia e pelo Estado do Acre, formos até o Peru, até 
os portos do Peru, o pior trecho de rodovia do nosso 
País vai estar no meu Estado, o Estado de Rondônia. 
É a BR-364, de Vilhena até Porto Velho.

O volume de cargas é tão grande, Senador Pete-
cão... V. Exª também é do Estado do Acre, e o seu povo, 
assim como o do Senador Tião Viana, usa diariamente 
a BR-364. Quando se chega à divisa do Estado de Ron-
dônia... Já ouvi de motoristas, conversando em postos 
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de gasolina no Estado de Rondônia, que eles vão bem 
de qualquer parte do Brasil até a entrada de Rondônia. 
Quando chegam a Rondônia, parece que entraram em 
outro país, um país que não cuida das suas rodovias. 
E não é culpa do Estado, porque é uma rodovia federal.

Mas não adianta neste momento buscarmos cul-
pados; temos de encontrar a solução. E a solução está 
sendo encontrada. 

Nós já nos reunimos, na semana passada, com o 
Diretor-Geral do Dnit, numa audiência pública aqui, no 
Senador Federal, na Comissão de Agricultura, convidado 
por mim e pelo Senador Acir Gurgacz, num requerimen-
to aprovado na Comissão, e ele ali já deu algum alento 
dizendo que, em breve, a rodovia será recuperada e, 
em segundo momento, não muito distante, restaurada. 

O que é a restauração? É a reconstrução daque-
la rodovia que tem quase 30 anos de pavimentação 
e nunca foi feita uma restauração, uma reconstrução 
adequada.

Hoje, novamente, estivemos com o Ministro dos 
Transportes, Dr. Paulo Sérgio Passos, que chamou para 
audiência com a Bancada de Rondônia – lá estavam a 
Deputada Federal Marinha Raupp, que é a coordenadora 
da bancada; o Senador Ivo Cassol, o Deputado Nilton 
Capixaba, o Deputado Moreira Mendes, o Deputado 
Mauro Nazif, o Deputado Natan Donadon, o Deputado 
Marcos Rogério, que representava, na oportunidade, o 
Senador Acir Gurgacz, que não pôde ir à reunião; e o 
Deputado Carlos Magno, enfim, toda a bancada fede-
ral estava lá representada – o Diretor-Geral do Dnit, o 
General Fraxe, e também o Diretor de Obras do Dnit. 

Segundo o Diretor-Geral, o Diretor de Obras já 
está com passagem comprada para Rondônia, Senador 
Jorge Viana, Senador Sérgio Petecão, a fim de que, se 
necessário for – e tenho certeza de que será necessário 
–, contratar emergencialmente, em caráter emergencial, 
empresas para recuperar a BR-364, até que saia a li-
citação dos quatro lotes, visto que já está praticamen-
te em curso o primeiro lote para a restauração da BR.

Concedo, com muito prazer, um aparte ao nobre 
Senador Jorge Viana.

O Sr. Jorge Viana (Bloco/PT – AC) – Senador 
Valdir Raupp, faço questão e agradeço o privilégio de 
poder fazer este aparte, porque não tive a oportunidade 
de cumprimentá-lo, já que além de ser um Senador da 
nossa região, que tão bem representa o povo de Rondô-
nia, V. Exª demonstrou muito amor e uma sensibilidade 
que todos nós devemos carregar para não cairmos na 
frieza que a vida, às vezes, nos impõe. Eu não estava 
presente, mas pude assistir, o Senador Anibal, que hoje 
preside a sessão, comentou comigo que ouviu – estava 
no carro –, quando da audiência com o Diretor-Geral 
do Dnit, que V. Exª fez um questionamento em defesa 

dessa BR-364, relatando os dramas, não só do ponto 
de vista econômico, pelos quais todos nós que depen-
demos da BR-364 passamos, isso porque a BR-364, 
em Rondônia, aparentemente é para atender Rondônia, 
mas ela também atende ao Acre, faz a ligação com o 
Pacífico, com o Peru. Então, quando está com problema 
em Rondônia, há problema para os acreanos também, 
enfim, para todos nós. Estamos juntos nessa luta. Mas 
V. Exª, naquele dia, deu-nos demonstração daquilo que 
sempre procuro ver, enquanto eu estiver me emocionan-
do naquilo que defendo, naquilo que eu acredito, vou 
seguir na política. No dia em que a frieza me dominar 
– espero que esse dia não chegue –, estarei bem lon-
ge da luta de uma causa que seja de todos. E V. Exª se 
emocionou quando lembrou, no local, sentindo a perda 
de assessor direto, de pessoas queridas, de amigos, de 
políticos, no mesmo trecho da estrada. Ou seja, quando 
temos uma crise em uma estrada, essa crise é expres-
sa nos prejuízos econômicos. Mas faz muitos anos que 
a BR-364 superou essa parte do prejuízo material; ela 
está levando vidas embora, uma atrás da outra. Não 
escolhe nem dia, nem hora. Qualquer período de chu-
va intensa, V. Exª sabe e tem repetido, como eu repito 
isso na Amazônia, é um risco: quem está na estrada e 
vai morrer nessa chuva? Por conta dos problemas exis-
tentes. Também participei juntamente com a bancada...
Aqui está o Senador Petecão, o Senador Anibal. A pon-
te do rio Madeira não sai e fica na mesma BR-364. Já 
fizemos a estrada para o Peru! Já está pronta a estra-
da para o Pacífico. Fizemos todas as pontes dentro do 
Estado do Acre. E essa ponte, próxima da divida entre 
Acre e Rondônia, não sai. V. Exª tem razão: os preços 
das mercadorias, no Acre, estão um absurdo, aumentam. 
Se há mais custo no transporte, se há mais danos no 
transporte, tudo fica mais caro e mais difícil. E aqueles 
que trabalham nos caminhões, aqueles que precisam 
fazer uma viagem de carro para levar sua família – e 
eles têm o direito de conhecer o Brasil –, todos estão 
no prejuízo. Então, concluindo, queria dizer que V. Exª, 
com propriedade e, mais ainda, com sentimento, com 
emoção, tem defendido isso que é fundamental para o 
Brasil. Não tem sentido o Brasil, sendo a sexta economia 
do mundo, tendo tantos recursos...E faço, neste aparte, 
um apelo ao Ministro Paulo César Passos, uma pessoa 
que tem sensibilidade – mas passou do ponto, passou 
da hora, as vidas já foram embora e não voltam mais 
–, que imediatamente se comece essa recuperação. E 
aí não tem jeito, a reconstrução tem de ser feita. Nem 
mesmo o Crema vai dar para se fazer, do jeito que as 
coisas estão indo, porque já tivemos um exemplo entre 
Porto Velho e Manaus da perda de uma rodovia, a 319. 
Ela desapareceu, e não queremos que a mesma coisa 
aconteça com a 364, sob pena de o Acre e Rondônia 
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ficarem completamente isolados do restante do Brasil. 
O Governador Tião Viana preocupa-se com a mesma 
coisa. A 364 está ficando pronta, está interligada, mas, 
se todo ano, não tiver R$50 milhões ou R$60 milhões 
para investir na recuperação dos danos causados pela 
chuva, nós vamos ter a estrada perdida em dois ou três 
anos. Parabéns a V. Exª. Que este simples aparte se 
some a essa luta para que tenhamos de volta a nossa 
BR-364, para que ela pare de vitimar nossos irmãos 
por conta do péssimo estado em que ela se encontra. 
Parabéns, Senador.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – 
Obrigado. Tenha certeza V. Exª de que seu aparte é 
muito importante para o meu pronunciamento. Peço, 
portanto, sua incorporação à minha fala, principalmente 
por ser de autoria de V. Exª, que tão bem conhece a re-
gião Norte, o Estado de Rondônia e o Estado do Acre.

Concedo, com muito prazer, um aparte ao nobre 
Senador Petecão, do Estado do Acre também.

É uma satisfação muito grande, Senador Pete-
cão, ter sido aparteado pelo Senador Jorge Viana, do 
Estado do Acre, ser aparteado agora por V. Exª, do 
Estado do Acre, e ter a sessão presidida também por 
um Senador do Estado do Acre, o Senador Anibal.

O Sr. Sérgio Petecão (PSD – AC) – Senador Val-
dir Raupp, eu ouvi atentamente o seu pronunciamento e 
também o aparte do Senador Jorge Viana. Eu conheço 
um pouco essa BR – nasci e me criei no Acre, tenho 50 
anos, já fiz muitas viagens –, de Vilhena, na divisa com 
o Mato Grosso, até Extrema. Eu, sinceramente, quando 
o senhor falava... Eu diria que poucos podem falar so-
bre o assunto com tanta propriedade como o senhor, 
porque o senhor já foi Governador do Estado, fez muito 
pelo Estado. Conheço a Deputada Marinha, que é uma 
pessoa que também tem um trabalho maravilhoso ali 
naquela BR, naqueles Municípios que estão às margens 
da BR-364. Nós, lá no Acre, como disse o Senador Jorge 
Viana, não podemos viver sem essa BR. A propósito, na 
semana passada, eu participei da posse do presidente 
da Associação Comercial do meu Estado. Conversei 
com alguns empresários, e este era um dos questiona-
mentos que eles faziam: o que é que nós, o que é que 
a bancada do Acre, junto com a bancada de Rondônia, 
poderia fazer para melhorar as condições da BR-364? 
Esse não é um problema de Rondônia, esse é um pro-
blema de Rondônia e do Acre. A nossa ponte, que liga o 
rio Madeira ao Abunã, que é um sonho de todo acreano...
Na semana passada, eu encaminhei um expediente ao 
Dnit, que me respondeu que, em 2013, vai ter que ser 
feita uma nova licitação por conta de algumas alterações 
no projeto, e em abril de 2015 existe perspectiva dessa 
obra ser concluída. Então eu faço um apelo a V. Exª, ao 
Senador Anibal, que está presidindo a sessão, ao Se-

nador Jorge Viana e a todos os membros da bancada. 
Nós temos que nos unir, porque o problema da BR-364 
não é um problema do Senador Valdir Raupp, não é um 
problema dos parlamentares de Rondônia. Esse é um 
problema que atinge tanto o povo de Rondônia quanto 
o povo acreano. Eu queria aqui parabenizar V. Exª pelo 
pronunciamento e também por ser um Senador que não 
luta só por Rondônia, mas que luta pela nossa região, a 
região amazônica. Eu queria que V. Exª incorporasse ao 
seu discurso este meu humilde aparte e pode ter cer-
teza de que aqui tem o sentimento de uma pessoa que 
tem um carinho muito especial pelo seu Estado e eu te-
nho certeza de que a recíproca é verdadeira, que V. Exª 
também tem pelo Estado do Acre. Obrigado, Senador.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – 
Obrigado a V. Exª. O aparte de V. Exª foi muito valioso 
e enriquecerá o nosso pronunciamento nesta noite aqui 
no Senado Federal. V. Exª que tão bem conhece a re-
gião Norte, também o Estado de Rondônia, o Estado do 
Acre, e tanto tem lutado pelos interesses do seu povo.

Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quan-
do o Senador Petecão fala que essa ponte – que cha-
mamos de ponte do Abunã; é no rio Madeira, mas é 
na Vila de Abunã, ali próximo da divisa com o Estado 
do Acre, próximo de Vista Alegre, Extrema, Nova Ca-
lifórnia – ainda vai ser licitada em 2013. Nós estamos 
batendo nessa tecla há quanto tempo? A bancada do 
Acre e de Rondônia já foi ao Ministro dos Transportes, 
ao Ministério dos Transportes, ao Dnit há um ano. Já 
passaram por ali dois, três Ministros. E a conversa é 
que logo, logo vai ser licitada, que se está readequando 
o projeto, adequando o projeto, porque houve proble-
ma no projeto anterior. Porque já tinha projeto. Essa 
ponte já foi licitada, Senador Anibal, essa ponte já foi 
licitada uma vez, foi cancelada a licitação, porque havia 
problema no projeto, e o projeto tinha que ser refeito. 
Será que demora dois anos para refazer um projeto? 

Este País padece da falta de engenharia, da falta 
de técnicos, e é por isso que o nosso PIB, que cresceu 
7,5% em 2010, cresceu apenas 2,7% em 2011. 

E a expectativa é de um crescimento de 4,5%, em 
2012, e não deve crescer mais; deve crescer uns 3%, 
3,5%. E de 5%, em 2013. Mas não vai crescer 5%; só 
3,5% ou 4%. E a previsão era de 6%, em 2014, mas 
dificilmente vai crescer esse percentual. Sabe por quê? 
Por falta de infraestrutra, por esses gargalos que nós 
temos hoje nas rodovias, nos portos, nos aeroportos, 
nas ferrovias. Então, um País, como disse o Senador 
Jorge Viana, que é a sexta economia do mundo e que 
caminha para ser a quinta, Senador Tomás Correia, 
tem que ter mais infraestrutura.

Senador Tomás Correia, V. Exª é meu primeiro su-
plente no Senado. Já foi Prefeito da Capital, Porto Velho, 
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Deputado Estadual, Procurador de Justiça. O Senador 
Pedro Taques está, hoje, no Senado. Um dia, certamente, 
V. Exª virá para cá também. Está presente ainda o Se-
cretário de Administração do Estado de Rondônia, Rui 
Vieira; o Secretário do meu Partido em Rondônia, Dr. José 
Lenzi. Eles estão acompanhando este pronunciamento, e 
tenho certeza de que milhares e milhares de pessoas no 
Brasil e em Rondônia o estão acompanhando também.

Então, Sr. Presidente, com todo respeito, é um 
Governo que nós apoiamos, do qual o PMDB foi alia-
do por oito anos e continua sendo aliado neste novo 
Governo. Mas há muitas coisas que têm que mudar. Já 
bati muito nessa tecla. No início do ano passado, subi 
à tribuna para dizer que o País estava travado, que a 
infraestrutura não estava avançando, e que isso ia ter 
reflexos na economia. E teve. Graças a Deus, o Brasil 
ainda cresceu 2,7%, porque vivemos uma crise mun-
dial. Mas poderia ter crescido mais. Se tivéssemos uma 
infraestrutura satisfatória, teria crescido muito mais; e 
vai penar ainda por falta de infraestrutura. 

Então, não dá para admitir – e eu encerro essa parte 
da BR para entrar logo num outro projeto polêmico do Es-
tado de Rondônia – que um País que é a sexta economia 
do mundo continue com uma BR nas condições em que 
está a BR-364, na qual morrem 200 pessoas por ano. 

Emocionei-me, Senador Jorge Viana, porque eu 
comecei a me lembrar de um Deputado Federal do PP 
que morreu na BR. Um Deputado que foi coordenador 
da nossa Bancada aqui, Deputado Eduardo Valverde; 
um prefeito da cidade de Alto Alegre; um vereador da 
cidade de Cacoal, meu contemporâneo, porque fui Ve-
reador em Cacoal também. Famílias inteiras morreram 
na BR. Dezesseis pessoas morreram num ônibus, que 
incendiou ao bater numa carreta. Um único acidente 
vitimou essas pessoas, perto de Ouro Preto. Só este 
ano, em dois meses – estavam dando a estatística hoje 
–, dezenove pessoas morreram em Rondônia na BR-
364. E, se não recuperarem logo a BR, vai-se chegar 
logo à cifra de 200, como aconteceu no ano passado. 
Então, não dá mais para continuar assim. Isso é motivo 
de indignação, de vergonha. Por isso me emocionei, 
quando comecei a falar das vítimas da BR-364. 

Mas, graças a Deus, eu acho que o pior está 
passando. O General Fraxe já determinou ao diretor de 
obras do Denit que contrate emergencialmente, para 
recuperar, e vão colocar logo em curso as licitações 
dos quatros lotes: de Vilhena a Pimenta, de Pimenta a 
Ouro Preto, de Ouro Preto a Ariquemes, de Ariquemes 
a Porto Velho. Mas que não se esqueçam também da 
ponte do Rio Madeira, lá em Abunã, cuja licitação es-
tamos esperando há mais de três anos.

Então, entro agora, rapidamente, Sr. Presidente, 
no tema transposição. Mas não é a transposição do 

rio São Francisco, que é muito comentada no Brasil 
também; é a transposição dos servidores do ex-terri-
tório de Rondônia – hoje, Estado de Rondônia – para 
os quadros da União. Beneficio esse, Senador Tomás 
Correia, que o Estado do Amapá, do nosso compa-
nheiro Randolfe Rodrigues, já recebeu há mais de 20 
anos; há 23 anos. Ainda há alguns resíduos que tem 
que ser resolvidos. Estão com outra PEC para resolver 
algumas pendências do Estado do Amapá e do Esta-
do de Roraima e, talvez, ainda um restinho do Estado 
de Rondônia, mas o grosso desse benéfico já foi con-
cedido aos Estados de Roraima e Amapá, na Consti-
tuição de 1988. Ao aprovar a Constituição de 1988, já 
colocaram a transposição dos servidores de Roraima 
e Amapá; e Rondônia ficou de fora. Talvez, por uma 
falha da bancada da época, Rondônia ficou de fora. E 
só 23 anos depois estamos conseguindo colocar es-
ses servidores no quadro da União.

Mas é tanta barrigada! O Dr. Duvanier, que, la-
mentavelmente, nós sentimos muito, era um homem 
bom, era um homem puro, era um grande servidor 
público, era um grande homem público e muito aju-
dou Rondônia, preparando tudo: a comissão em Ron-
dônia, a Comissão aqui, a regulamentação da lei. A 
Presidente foi a Rondônia, e ele foi junto, para regu-
lamentar a lei da transposição. Já faz uns seis meses 
ou mais que a Presidente Dilma esteve em Rondônia, 
dando um presente ao Estado, deixando todo muito 
feliz, alegre, quando assinou a regulamentação dessa 
lei. Agora, para assinar a instrução normativa, que é o 
último documento, isso nunca acaba. A burocracia é 
tão grande! Vem uma coisa, vem a aprovação da lei, 
vem a promulgação, vem a sanção presidencial, vem 
a regulamentação, e ainda tem a tal de instrução nor-
mativa, para poder dar andamento no projeto. E essa 
instrução normativa não sai, e não sai, e passa semana, 
e vem semana, e passa mês, e vem mês, e ela não sai. 

(Interrupção do som.)
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – Eu 

estou cobrando todos os dias, todos os dias, no gabi-
nete da Ministra Miriam Belchior, que é uma pessoa 
também dedicada, trabalhadora, uma grande mulher, 
que tem ajudado o País, mas ela tem que orientar a 
sua equipe para resolver logo isso. Eu não aguento 
mais, a população não aguenta mais, a bancada não 
aguenta mais, os servidores não aguentam mais. Eu 
acho também que já morreram algumas pessoas de 
ansiedade. Nesses últimos três anos, devem ter morrido 
alguns servidores, prestes a se aposentar, por causa 
da ansiedade, pela esperança de terem a transposição 
e por não estarem conseguindo.
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Então, eu peço à Ministra Miriam Belchior que 
determine à sua equipe resolver logo essa questão da 
instrução normativa, para que assine juntamente com 
o governador, com a bancada, com os sindicatos, e co-
mece a funcionar a comissão de transposição, a fim de 
que, até o final do ano, seja resolvida essa pendenga.

Não sei se o Senador Randolfe deseja um bre-
ve aparte.

O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Será 
breve mesmo, Senador Raupp. 

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

O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Real-
mente, precisamos saber o que emperra o andamento 
das questões relativas aos servidores dos ex-territórios 
federais no Ministério do Planejamento. Se V. Exª de-
nuncia aqui uma situação, no Amapá temos situação 
semelhante em relação à Gratificação Específica de 
Atividade Docente, dos professores federais daquele 
Estado, que já foi acordada com a Advocacia-Geral da 
União. Basta apenas a resolução por parte do Ministério 
do Planejamento, que não sai. Realmente, há algo que 
parece que barra a viabilização desses justos benefí-
cios aos servidores federais dos ex-territórios federais 
do Amapá, de Rondônia e de Roraima.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – 
Obrigado a V. Exª. 

Espero, muito rapidamente, muito em breve, a jus-
tiça, mesmo que tardia. Antes tarde do que nunca. Es-
pero essa justiça para com os servidores de Rondônia.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Obrigado, Senador Raupp.
Temos que aproveitar o quórum ainda instalado 

para votar alguns requerimentos que estão sobre a mesa.
O Senador Eduardo Suplicy apresentou o Reque-

rimento n° 53, de 2012, por meio do qual solicita, nos 
termos do art. 40 do Regimento Interno, autorização 
para participar, entre os dias 9 e 11 de março do cor-
rente, da 38a Conferência Anual da Eastern Economic 
Association, em Boston, Estados Unidos, e comunica, 
nos termos do art. 39, inciso I, do Regimento Interno, 
sua ausência do País durante o período de 7 a 10 de 
março de 2012.

A matéria depende de parecer da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional.

Nesse sentido, nos termos do §4o do art. 40 do 
Regimento Interno, encontra-se sobre a mesa parecer 
favorável oferecido à matéria, pela Comissão de Rela-
ções Exteriores e Defesa Nacional, que será publicado 
na forma regimental.

É o seguinte o parecer:

PARECER Nº 88, DE 2012

Da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, sobre o Requerimento 
nº 53, de 2012, do Senador Eduardo Su-
plicy, que “requer, nos termos regimentais, 
autorização para representar o Senado Fe-
deral na 38ª Conferência Anual de Eastern 
Economic Association, que ocorrerá em 
Boston, Estados Unidos, e comunica, em 
cumprimento ao disposto no art. 38, inciso 
I, do Regimento Interno do Senado Federal, 
que se ausentará do País no período de 7 
a 10 de março de 2012.

Relatora: Senadora Ana Amélia

I – Relatório
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa 

Nacional é chamada a pronunciar sobre o Requeri-
mento nº 53, de 2012, de autoria do Senador Eduardo 
Suplicy, que requer, “requer, nos termos regimentais, 
autorização para representar o Senado Federal na 38ª 
Conferência Anual de Eastern Economic Association, 
que ocorrerá em Boston, Estados Unidos, e comuni-
ca, em cumprimento ao disposto no art. 39, inciso I, do 
Regimento Interno do Senado Federal, que se ausen-
tará do País no período de 7 a 10 de março de 2012.

II – Análise
O art. 13 do Regimento Interno do Senado Federal 

expressa às situações em que o Senado não será consi-
derado ausente, quais sejam “se estiver em licença, ou em 
representação a serviço da Casa ou, ainda, em missão 
política ou cultural de interesse parlamentar, previamen-
te aprovada pela Mesa, obedecido o disposto no art. 40.

O art. 40, do Regimento Interno do Senado Fe-
deral, por sua vez, prevê que “a ausência do Senador, 
quando incumbido de representação da Casa ou, ain-
da, no desempenho de missão no País ou no exterior, 
deverá ser autorizada mediante deliberação do Plená-
rio, se houver ônus para o Senado”, estabelecendo, 
ainda, em seu parágrafo 4º, a necessidade de que seja 
ouvida a Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, ou a Comissão que tiver maior pertinência.

Em cumprimento ao disposto no art. 39, inciso 
I, do Regimento Interno, o Requerente comunica que 
estará ausente do País no período de 7 a 10 de março 
de 2012, para desempenhar a referida missão.

III – Voto
Diante do exposto, e em vista da importância da 

missão, meu voto é pela aprovação do Requerimento 
Nº 53, de 2012.

Sala da Comissão, 1º de março de 2012.  – Sena-
dor Fernando Collor, Presidente – Senador  , Relator 
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Em votação o Requerimento n° 53, de 2012.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Aníbal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – O Senador Luiz Henrique apresentou o Reque-
rimento n° 55, de 2012, por meio do qual solicita, nos 
termos do art. 40 do Regimento Interno, autorização 
para participar, entre os dias 02 a 05 de abril do cor-
rente ano, de encontros entre parlamentares tchecos 
e brasileiros, que serão realizados no Parlamento da 
República Tcheca; e comunica, nos termos do art. 39, 
inciso I, do Regimento Interno, sua ausência do País 
durante o referido período.

A matéria depende de parecer da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional.

Nesse sentido, nos termos do §4o do art. 40 do 
Regimento Interno, encontra-se sobre a mesa parecer 
favorável oferecido à matéria pela Comissão de Rela-
ções Exteriores e Defesa Nacional, que será publicado 
na forma regimental.

É o seguinte o parecer

PARECER Nº 89, DE 2012

Da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, sobre o Requerimento nº 
55, de 2012, do Senador Luiz Henrique, que 
“requer, nos termos do art. 55, III, da Cons-
tituição Federal, combinado com o art. 39, 
inciso I, e o disposto no art. 40, § 1º, inciso 
I, do Regimento Interno do Senado Fede-
ral, autorização para ausentar-se do País, 
no período de 2 a 5, de abril de 2012, para 
participar de encontros entre parlamentares 
tchecos e brasileiros, que serão realizados 
no Parlamento da República Tcheca” .

Relator: Senador Paulo Bauer

I – Relatório
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa 

Nacional é chamada a se pronunciar sobre o Reque-
rimento nº 55, de 2012, de autoria do Senador Luiz 
Henrique, que “requer, nos termos do art. 55, III, da 
Constituição Federal, combinado com o art. 39, inciso 
I, e o disposto no art. 40, § 1º, inciso I, do Regimento 
Interno do Senado Federal, autorização para ausentar-
-se do País, no período de 2 a 5 de abril de 2012, para 
participar de encontros entre parlamentares tchecos 
e brasileiros, que serão realizados no Parlamento da 
República Tcheca”.

II – Análise
O art. 13 do Regimento Interno do Senado Fe-

deral expressa as situações em que o Senador não 
será considerado ausente, quais sejam: “se estiver 
em licença, ou em representação a serviço da Casa 
ou, ainda, em missão política ou cultural de interesse 
parlamentar, previamente aprovada pela Mesa, obe-
decido o disposto no art. 40”.

O art. 40, do Regimento Interno do Senado Fe-
deral, por sua vez, prevê que “a ausência do Senador, 
quando incumbido de representação da Casa ou, ain-
da, no desempenho de missão no País ou no exterior, 
deverá ser autorizada mediante deliberação do Plená-
rio, se houver ônus para o Senador”, estabelecendo, 
ainda, em seu parágrafo 4º, a necessidade de que seja 
ouvida a Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, ou a Comissão que tiver maior pertinência.

Em cumprimento ao disposto no art. 39, inciso 
I, do Regimento Interno, o Requerente comunica que 
estará ausente do País no período de 2 s 5 de abril de 
2012, para desempenhar a referida missão.

III – Voto
Diante  do exposto, e em vista da importância da 

missão, meu voto é pela aprovação do Requerimento 
nº 55, de 2012.

Sala da Comissão, 1º de março de 2012. – 
Senador Fernando Collor, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Aníbal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Em votação o Requerimento n° 55, de 2012.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC) 

– O Senador Jarbas Vasconcelos apresentou o Reque-
rimento n° 56, de 2012, por meio do qual solicita, nos 
termos do art. 40 do Regimento Interno, autorização 
para participar, entre os dias 02 e 05 de abril do cor-
rente ano, de encontros entre parlamentares tchecos 
e brasileiros, que serão realizados no Parlamento da 
República Tcheca e comunica, nos termos do art. 39, 
I, do Regimento Interno, sua ausência do País durante 
o referido período.

A matéria depende de parecer da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional.

Nesse sentido, nos termos do §4o do art. 40 do 
Regimento Interno, encontra-se sobre a mesa parecer 
favorável oferecido à matéria pela Comissão de Rela-
ções Exteriores e Defesa Nacional, que será publicado 
na forma regimental.

É o seguinte o parecer:

PARECER Nº 90, DE 2012

Da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, sobre o Requerimento 
nº 56, de 2012, do Senador Jarbas Vascon-
celos, que “requer, nos termos do artigo 
55, III, da Constituição Federal, combinado 
com o art. 39, inciso I, e o disposto no art. 
40, § 1º, inciso I, do Regimento Interno do 
Senado Federal, autorização para se au-
sentar do País, em missão política de inte-
resse parlamentar, no período de 2 a 5 de 
abril de 2012, para participar de encontros 
entre parlamentares tchecos e brasileiros, 
na República Tcheca, conforme convite ex-
pedido pela Embaixada daquele país”.

Relator: Senador Cristovam Buarque

I – Relatório
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa 

Nacional é chamada a se pronunciar sobre o Reque-

rimento nº 56, de 2012, de autoria do Senador Jarbas 
Vasconcelos, que “requer, nos termos do artigo 55, 
III, da Constituição Federal, combinado com o art. 39, 
inciso I, e o disposto no art. 40, § 1º, inciso I, do Re-
gimento Interno do Senado Federal, autorização para 
se ausentar do País, em missão política de interesse 
parlamentar, no período de 2 a 5 de abril de 2012, para 
participar de encontros entre parlamentares tchecos 
e brasileiros, na República Tcheca, conforme convite 
expedido pela Embaixada daquele país”.

II – Análise
O art. 13 do Regimento Interno do Senado Fe-

deral, expressa as situações em que o Senador não 
será considerado ausente, quais sejam: “se estiver 
em licença, ou em representação a serviço da Casa 
ou, ainda, em missão política ou cultural de interesse 
parlamentar, previamente aprovada pela Mesa, obe-
decido o disposto no art. 40”.

O art. 40, do Regimento Interno do Senado Fe-
deral, por sua vez, prevê que “a ausência do Senador, 
quando incumbido de representação da Casa ou, ain-
da, no desempenho de missão no País ou no exterior, 
deverá ser autorizada mediante deliberação do Plená-
rio, se houver ônus para o Senado”, estabelecendo, 
ainda, em seu parágrafo 4º, a necessidade de que seja 
ouvida a Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, ou a Comissão que tiver maior pertinência.

Em cumprimento ao disposto no art. 39, inciso 
I, do Regimento Interno, o Requerente comunica que 
estará ausente do País no período de 2 a 5 de abril de 
2012, para desempenhar a referida missão.

III – Voto
Diante do exposto, e em vista da importância da 

missão, meu voto é pela aprovação do Requerimento 
nº 56, de 2012.

Sala da Comissão, 1º de março de 2012. – Se-
nador Fernando Collor, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Em votação o Requerimento n° 56, de 2012.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – O Senador Aloysio Nunes Ferreira apresentou 
o Requerimento n° 57, de 2012, por meio do qual 
solicita, nos termos do art. 40 do Regimento Interno, 
autorização para participar, entre os dias 02 e 05 de 
abril do corrente ano, de encontros entre parlamentares 
tchecos e brasileiros, que serão realizados no Parla-
mento da República Tcheca e comunica, nos termos 
do art. 39, I, do Regimento Interno, sua ausência do 
País durante o referido período.

A matéria depende de parecer da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional.

Nesse sentido, nos termos do §4o do art. 40 do 
Regimento Interno, encontra-se sobre a mesa parecer 
favorável oferecido à matéria pela Comissão de Rela-
ções Exteriores e Defesa Nacional, que será publicado 
na forma regimental.

É o seguinte o parecer:

PARECER Nº 91, DE 2012

Da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, sobre o Requerimento 
nº 57, de 2012, do Senador Aloysio Nunes 
Ferreira, que “requer, nos termos do artigo 
55, III, da Constituição Federal, combinado 
com o artigo 39, inciso I, e o disposto no 
art. 40, § 1º, inciso I, do Regimento Interno 
do Senado Federal, autorização para au-
sentar-se do país, no período de 2 a 5 de 
abril de 2012, para participar de uma série 
de encontros entre parlamentares tchecos 
e brasileiros, que serão realizados no Parla-
mentar da República Tcheca, com o objetivo 
de estreitar os laços democráticos entre as 
duas repúblicas”.

Relator: Senador Antonio Carlos Valadares

I – Relatório
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa 

Nacional é chamada a se pronunciar sobre o Reque-
rimento nº 57, de 2012, de autoria do Senador Aloysio 
Nunes Ferreira, que “requer, nos termos do artigo 55, 
III, da Constituição Federal, combinado com o artigo 
39, inciso I, e o disposto no art. 40, § 1º, inciso I, do 
Regimento Interno do Senado Federal, autorização 
para ausentar-se do País no período de 2 a 5 de abril 
de 2012, para participar de uma série de encontros 
entre parlamentares tchecos e brasileiros, que serão 
realizados no Parlamento da República Tcheca, com 
o objetivo de estreitar os laços democráticos entre as 
duas repúblicas”.

II – Análise
O art. 13 do Regimento Interno do Senado Fe-

deral expressa as situações em que o Senador não 
será considerado ausente, quais sejam: “se estiver 
em licença, ou em representação a serviço da Casa 
ou, ainda, em missão política ou cultural de interesse 
parlamentar, previamente aprovada pela Mesa, obe-
decido o disposto no art. 40.”

O art. 40, do Regimento Interno do Senado Fe-
deral, por sua vez, prevê que “a ausência do Senador, 
quando incumbido de representação da Casa ou, ain-
da, no desempenho de missão no País ou no exterior, 
deverá ser autorizada mediante deliberação do Plená-
rio, se houver ônus para o Senado”, estabelecendo, 
ainda, em seu parágrafo 4º, a necessidade de que seja 
ouvida a Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, ou a Comissão que tiver maior pertinência.

Em cumprimento ao disposto no art. 39, inciso 
I, do Regimento Interno, o Requerente comunica que 
estará ausente do País no período de 2 a 5 de abril de 
2012, para desempenhar a referida missão.

III – Voto
Diante do exposto, e em vista da importância da 

missão, meu voto é pela aprovação do Requerimento 
nº 57, de 2012.

Sala da Comissão, 1º de março de 2012. – Se-
nador Fernando Collor, Relator. 
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Em votação o Requerimento n° 57, de 2012.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Em votação o Requerimento n° 104, de 2012,
do Senador Flexa Ribeiro, que solicita autorização para 
ausentar-se dos trabalhos da Casa, nos termos do art. 
40, §1o, do Regimento Interno do Senado Federal, a 
fim de participar de diligência prevista no Plano de 
Trabalho aprovado pela Subcomissão Temporária de 
Acompanhamento das Obras da Usina de Belo Monte, 
na Cidade de Altamira – PA, no dia 8 de março.

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

Será cumprida a deliberação do Plenário.
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Em votação o Requerimento n° 105, de 2012,
do Senador Delcídio do Amaral, que solicita autorização 
para ausentar-se dos trabalhos da Casa, nos termos do 
art. 40, § 1o, do Regimento Interno do Senado Federal, 
a fim de cumprir diligência na Cidade de Altamira – PA 
nos dias 8 e 9 de março, conforme previsto no Plano 
de Trabalho aprovado pela Subcomissão Temporária de 
Acompanhamento das Obras da Usina de Belo Monte 
(CMABMONTE), da qual é Relator.

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

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Em votação o Requerimento n° 106, de 2012,

do Senador Ivo Cassol, que solicita autorização para 
ausentar-se dos trabalhos da Casa, nos termos do art. 
40, § 1o, do Regimento Interno do Senado Federal, a 
fim de cumprir diligência no sítio de implantação de 
Belo Monte nos dias 8 e 9 de março, na qualidade de 
membro da Subcomissão de Acompanhamento das 
Obras da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, da Comis-
são de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fis-
calização e Controle, conforme deliberação aprovada 
por aquele Colegiado.

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

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Em votação o Requerimento n° 107, de 2012,
do Senador Aloysio Nunes Ferreira, que solicita auto-
rização para ausentar-se dos trabalhos da Casa nos 
dias 8 e 9 de março, nos termos do art. 40, § 1o, do 
Regimento Interno do Senado Federal, a fim de partici-
par de reunião da Subcomissão de Acompanhamento 
das Obras da Usina Hidroelétrica de Belo Monte, nas 
Cidades de Altamira e de Vitória do Xingu – PA, nos 
termos do Plano de Trabalho aprovado pela Comissão 
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscaliza-
ção e Controle (CMA).

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

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

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

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão à 
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência recebeu o Ofício n° 120, de 2012,
do Presidente da Comissão de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa, que comunica a apreciação, 
em caráter terminativo, do Projeto de Lei da Câmara 
n° 130, de 2011.

É o seguinte o teor do Ofício:

OF. Nº 120/12 – CDH
Brasília, 6 de março de 2012

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do art. 58, § 2º, I, da Constituição com-

binado como o parágrafo 2º, do artigo 91 do Regimento 
Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelên-
cia, que esta Comissão, aprovou o Projeto de Lei da Câ-
mara nº 130, de 2011, que “acrescenta § 3º ao art. 401 
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.425, de 1º de maio de 1943, a fim de 
estabelecer multa para combater a diferença de remu-
neração verificada entre homens e mulheres no Brasil.”

Atenciosamente, – Senador Paulo Paim, Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Com referência ao Ofício n° 120, de 2012, fica 
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de 
recurso, por um décimo da composição da Casa, para 
que o Projeto de Lei da Câmara n° 130, de 2011, seja 
apreciado pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3o a 
5o, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Voltando à lista de oradores, concedo a pala-
vra, por força de Regimento, ao nosso Líder do PSOL, 
Randolfe Rodrigues.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Permita-me, pela 
ordem, Senador Randolfe Rodrigues, registrar aqui a 
presença dos Srs. Alex Sousa, José Pinheiro, Ronaldo 
Lima, Agenor Carvalho, Francisco Silva e Jorge Brito, 
que são do Sindicato dos Trabalhadores dos Químicos 
da Bahia e que vêm aqui dialogar conosco, os Sena-
dores, a respeito do Projeto de Lei do Senado nº 371, 
que proíbe a extração, a manipulação, o transporte e a 
utilização do amianto, representando trabalhadores de 
uma indústria química da Bahia e de duas outras em-
presas, para fazer sugestões a respeito desse Projeto, 
que, possivelmente, será objeto de audiência pública 
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

Muito obrigado. Sejam bem-vindos os senhores 
trabalhadores que vieram nos visitar!

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Senador Eduar-
do Suplicy, quero fazer meus também os cumprimentos 
àqueles que visitam o Senado da República.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, senhoras e 
senhores que assistem a esta sessão e que nos ouvem 
pela Rádio Senado, na semana passada, a Comissão 
de Educação do Senado recebeu a visita do atual Mi-
nistro da Educação, o ex-Senador Aloisio Mercadante.

Considero que houve um debate muito impor-
tante na Comissão de Educação do Senado, Senador 
Jorge Viana, sobre a atual situação da educação no 
País. Quero saudar, em especial, o Ministro pelas de-
clarações que dele ouvi, em seguida a essa audiên-
cia pública, em defesa do piso nacional de salário dos 
professores, uma conquista de todos os professores 
do País. É importante ouvirmos manifestação nesse 
sentido do principal responsável pela gestão da edu-
cação no País. O Ministro – e eu também queria sau-
dar – salientou na sua exposição o que acredito deva 
ser a linha do Ministério da Educação: a atuação deve 
ser fundamentada no Plano Nacional de Educação.

Então, destacados os aspectos que considero 
positivos da exposição feita pelo Ministro, faço uma 
reflexão sobre alguns dados que o próprio Ministro 
Aloisio Mercadante trouxe aqui para nós.

Como sabemos, a educação está inscrita na nos-
sa Constituição como direito pleno de todos e dever do 
Estado, mas convivemos ainda com algumas chagas 
que comprometem nossa condição de República e que 
comprometem – eu diria mais – a condição de uma nação 
que se propõe a ser potência mundial. Ora, convivemos 
ainda com 14 milhões de analfabetos, sem contar os 
brasileiros que se encontram no chamado analfabetis-
mo funcional. Se somarmos alguns desses brasileiros 
aos vários que só frequentaram os bancos de escola 
durante alguns anos, não durante o período regular, 
esse número de analfabetos vai pelo menos dobrar.

Como mostraram os dados aqui apresentados pelo 
Ministro, o analfabetismo continua sendo caracterizado 
pela privação do acesso à escola de mais de quatro mi-
lhões de crianças e jovens entre 4 e 17 anos. Em 2016, 
a escolaridade nessa faixa etária será obrigatória, é ver-
dade – é o que diz o Plano Nacional de Educação, é o 
que dizem as resoluções do MEC –, mas há dúvidas. 
Com um número dessa natureza – são 14 milhões de 
analfabetos e quatro milhões de crianças e jovens entre 
4 e 17 anos no analfabetismo –, temos de convir que 
é difícil acreditar que, em 2016, conseguiremos decla-
rar, de fato, o Brasil território livre do analfabetismo, ao 
contrário do que já ocorreu com outros países latino-
-americanos, querido Senador Anibal Diniz. Nicarágua, 
outrora, retrocedeu, mas, atualmente, Cuba, Venezuela 
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e Bolívia alcançaram essa marca. Na última década, 
conseguiram declarar, pela Unesco, seu território livre 
do analfabetismo. Veja que Cuba, Bolívia e Venezuela 
conseguiram fazê-lo, mas que ainda não conseguimos 
isso. Com uma cifra tão grande, acredito que será pouco 
provável que vamos conseguir fazê-lo até 2016.

A questão do analfabetismo, parece-me, não é 
somente um problema de garantia do acesso à escola. 
Parece-me – isto foi demonstrado também nos números 
que vimos – que se faz necessário garantir a perma-
nência na escola e que essa permanência na escola 
seja de qualidade, ou seja, é importante garantir que 
o brasileiro fique por mais tempo na escola e aprenda.

Os indicadores de aprendizagem mostram uma 
situação, no mínimo, sofrível da educação nacional. Nos-
sas crianças chegam até o 5º ano do ensino fundamental 
sem saber ler corretamente, sem saber dominar as quatro 
operações da Matemática. Olhem que esses são indica-
dores do século passado! Os indicadores do presente já 
são relacionados mais ao mundo digital em que vivemos.

Outro aspecto que considero central nesse desa-
fio educacional e que julgo essencial para a garantia do 
direito é o fato de que essa oferta educacional, além de 
não ter sido suficiente, é desigual. E essa desigualdade, 
que se expressa principalmente como uma desigualdade 
regional e uma desigualdade racial, manifesta-se des-
de o acesso à creche até o acesso à pós-graduação.

Os dados do próprio Ministério, apresentados 
pelo Ministro na semana passada, mostram concreta-
mente o seguinte: enquanto no Brasil do Centro-Sul o 
acesso à educação e à alfabetização de crianças de 4 
aos 16 anos está quase universalizado – há regiões do 
Centro-Sul do País, em especial do Sul e do Sudeste, 
em que realmente há a erradicação do analfabetismo 
na faixa etária de 4 a 16 anos –, padecemos, lamen-
tavelmente, no Nordeste e, principalmente, na nossa 
Amazônia e no Norte do País, com a concentração de 
altos índices de analfabetismo entre crianças e jovens 
que estão nessa faixa etária de 4 a 16 anos.

Para ilustrar alguns dados apresentados aqui pelo 
Ministério, devo dizer que 23% das crianças do Amapá 
chegam aos oito anos sem saber ler. No Maranhão, 
esse percentual é de 34%; no Pará, esse percentual é 
de 32,2%. Enquanto isso, esse percentual no Paraná, 
por exemplo, é de 3%.

Então, há um mapa de desigualdade também 
na oferta do conhecimento e na alfabetização na faixa 
etária que vai dos 4 aos 16 anos.

No Brasil, apenas metade dos jovens entre 15 e 
17 anos consegue ingressar no ensino médio na idade 
correta. Veja: no Brasil, metade dos jovens entre 15 e 
17 anos ingressa no ensino médio na idade correta. No 
Norte, esse número é de apenas 39,1%; no Nordeste, 

é de 39,2%; no Amapá, é um pouco mais próximo da 
média nacional, é de 54,1%.

No atendimento em creches, fica patente essa 
desigualdade regional, racial e social.

Em 2009, o Brasil conseguia atender apenas 
18,4% das crianças entre zero e três anos em creches. 
Desses que eram atendidos, 39,4% dos matriculados 
eram filhos das famílias mais abastadas da sociedade 
e apenas 11,8% dos que eram efetivamente atendidos 
em creches eram filhos dos mais pobres. Na Amazô-
nia, esses números são piores: 8,2% na área rural e 
no total, área rural e área urbana, 8,8% são atendidos.

E, no ensino superior, nós temos a outra ponta da 
concentração do conhecimento nas regiões centro-sul do 
País. Esse quadro de injustiça é mais acentuado inclusive 
quando se refere ao ensino superior e à pós-graduação. 
Nós temos uma ampla concentração de instituições e 
de cursos de ensino superior, de mestrado e doutora-
do no centro-sul do País, notadamente em São Paulo, 
e um vazio demográfico total do acesso e do incentivo 
ao ensino superior na Amazônia, no norte do País, em 
Estados como Amapá e Roraima menos. No Amapá e 
em Roraima, nós temos a menor média per capita de 
oferta de cursos superiores, de pós-graduação, de mes-
trado e de doutorado para a população do País. Então, 
nós temos claramente uma desigualdade regional, uma 
desigualdade que é também social. 

Isso, também, tem-se manifestado, Sr. Presiden-
te... Eu trago esses dados para fazermos uma reflexão 
sobre esse quadro da educação nacional, dialogando 
com a outra realidade em que me parece temos que 
avançar e muito, que é a falta de valorização do magis-
tério. A média hoje, no Brasil, é a de que um professor 
recebe apenas 60% do que é auferido para profissio-
nais de outras categorias com iguais formações. Ou 
seja, o mesmo tempo que um professor passa no ban-
co de uma escola, no banco de uma universidade; o 
mesmo tempo que passa um engenheiro, um químico, 
que passam profissionais de outra formação, hoje, no 
Brasil, Senador Suplicy, é amplamente minoritário, é 
60% abaixo do que recebem esses outros profissionais.

Então, nós temos um quadro, Senador Jorge – 
terei o maior prazer em ouvi-lo –, que necessita de uma 
profunda reflexão nacional para corrigirmos.

Nenhuma nação no mundo chega à condição de 
potência mundial, e nós – há de ser reconhecido – te-
mos tido conquistas importantes no campo da economia, 
mas nenhuma nação do mundo chegará à condição de 
fato de potência mundial se não resolver alguns dramas 
fundamentais, principalmente em matéria de educação.

Senador Jorge, é com muito prazer que ouço 
V. Exª.
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O Sr. Jorge Viana (Bloco/PT – AC) – Queria cum-
primentar V. Exª. É um ganho do Senado ter uma figura 
tão inteligente, tão ativa e tão apaixonada pelas transfor-
mações que o Brasil precisa seguir alcançando. Sei do 
seu compromisso com a Amazônia, nós compartilhamos 
sonhos. Sei que essa causa de um mundo mais justo, 
de um mundo mais igual, nós temos. Eu, particularmen-
te, com a felicidade de ter sido Governador do Acre e 
Prefeito de Rio Branco, falava sempre que a educação 
é como se fossem as mãos do nosso projeto. O projeto 
de transformação definitiva é por meio da educação. O 
discurso de V. Exª traz esse tema. Nesta semana, a im-
prensa nacional tratou desse assunto, a partir da vinda do 
Ministro da Educação, Aloizio Mercadante, que, aliás, fez 
um grande trabalho no pouco tempo em que esteve no 
Ministério da Ciência e Tecnologia. Tenho toda a confian-
ça de que fará um enorme trabalho e quem sabe agora, 
com ele, possamos estabelecer um plano decenal ou um 
plano mais longo ainda para que as mudanças sonhadas 
aconteçam e a revolução se conclua no Brasil. O Brasil 
cresce e inclui hoje. É um privilégio num mundo que tem 
crescimento negativo. Por mais que o PIB tenha sido de 
2,7% no ano passado, mas o certo é que nós seguimos 
gerando emprego e renda, promovendo inclusão. O PIB 
nunca traduz a essência do que nós entendemos que 
seja desenvolvimento, porque o PIB não é sustentável e 
o que nós buscamos é o desenvolvimento sustentável. É 
algo completo. Queria dizer inclusive que o jornal Folha de 
S.Paulo, salvo engano no dia de ontem, traz um ranking
dos pisos salariais pagos e comete um erro grave em re-
lação ao caso do Acre, especificamente. Ele atribui o piso 
do Acre a R$1.187,00 para um professor. Faz muitos anos 
que esse piso já não é pago no Acre. O piso no Acre é 
de mais de R$2.000,00. Agora, lamentavelmente, tenho 
certeza de que, na composição da matéria, incorreram 
num erro. Eu, ontem mesmo, falei com o Governador Tião 
Viana. Ele acionou o Secretário Estadual de Educação. 
Hoje já tive o retorno e espero, quem sabe já amanhã, 
apresentar aqui na tribuna do Senado o piso que o Acre 
paga. Quero solicitar ao jornal Folha de S.Paulo, o que já 
foi feito por carta, que faça essa correção. Obviamente, 
eles colocam em uma página a matéria e a correção do 
erro certamente estará na seção de cartas. Mas o mais 
importante é que o Acre é um dos Estados, em que, eu 
ouso dizer aqui, a educação está deixando de ser um 
problema. Ainda temos um percentual de analfabetos que 
deve ser enfrentado, mas a situação da ocupação geo-
gráfica na Amazônia requer um tempo a mais, conforme 
disse o próprio Cláudio de Moura Castro, articulista da 
Veja, que escreve sobre educação com tanta proprieda-
de. Quando nos visitou, ele reconheceu os avanços que 
nós tivemos e as nossas dificuldades. Mas o certo é que 
nós conseguimos pagar para que a Universidade Fede-

ral do Acre pudesse estar presente nos 22 Municípios 
do Estado. O Acre, eu acho, é o único Estado onde tem 
curso superior... No período em que eu era Governador 
ainda, com o ex-Governador Binho Marques sendo meu 
Secretário, colocamos curso de formação superior nos 
22 Municípios do Estado. A base desses cursos era a de 
formar todos os professores com nível superior e junto 
com essa formação um salário digno. Então, o piso que 
nós pagamos hoje para os nossos professores passa em 
mais de R$700,00 o piso que o Brasil luta para imple-
mentar. O que é um passo importante. Sei que há alguns 
Estados que pagam menos de mil reais. Mas quero, ao 
fazer esta afirmação, dizer que o Estado do Acre focou 
na educação como as mãos que sustentam nosso projeto 
de desenvolvimento sustentável a partir do uso inteligente 
da floresta, do respeito ao cidadão e do respeito à cultura 
e à história de nosso povo. Se o Brasil conseguir, de fato, 
como V. Exª fala com tanta propriedade em seu discurso, 
fazer da educação uma prioridade de verdade, aí, sim, 
nós teremos mudado de patamar, teremos entrado com 
os dois pés no século XXI. Mas isso ainda é um sonho. 
Quero encerrar, dizendo a V. Exª, que é um conhece-
dor também e um legislador veterano por sua atuação 
no querido Estado do Amapá, que eu, particularmente, 
não acredito que essa mudança venha se não dermos 
atenção às nossas crianças. Lá, no Acre, o Governo do 
Estado é que constrói escolas infantis porque as Prefei-
turas não têm condições. E, veja, a Constituição deixa 
mais ou menos estabelecido que as crianças são respon-
sabilidade das prefeituras; os jovens, adolescentes, dos 
Estados; e os adultos, na formação superior, da União 
Federal. E aí pergunto a V. Exª: quem é que reúne mais 
condições financeiras? A União, que cuida dos adultos. 
Quem reúne as piores condições financeiras? As prefeitu-
ras, que cuidam das crianças. Está errada essa equação. 
Acho que nós precisamos de uma atitude diferenciada, 
para cuidarmos do mais importante todos juntos. Então, 
para mim as crianças têm de ser obrigação do Governo 
Federal, do Governo Estadual e, obviamente, das pre-
feituras onde elas vivem; mas só as prefeituras cuidando 
daquilo que temos de mais precioso não vai fazer com 
que o Brasil dê um salto de qualidade. O País não vai 
mudar de patamar, como queremos. Esta semana estive 
em Santa Rosa, um dos menores Municípios do Estado, 
na cabeceira do rio Purus, na fronteira com o Peru. Lá, 
uma garota de doze anos venceu a Olimpíada Brasileira 
de Matemática. No Brasil. Ela é uma garota que mora há 
quatro anos nesse Município. Se não fosse a chegada do 
nível superior lá, se não fosse um salário melhor para os 
professores, se não fosse um programa curricular melhor, 
que o ex-Governador Binho, que foi meu Secretário e, 
depois, como Governador, aprofundou, essa criança não 
teria ganhado a Olimpíada. É quase inexplicável porque, 
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é óbvio, é o talento dela, mas a mudança que estamos 
fazendo na educação do Acre é uma referência para o 
Brasil, sim. Saímos do último lugar e agora disputamos 
os melhores indicadores no Brasil. Por isso, a minha pre-
ocupação com a correção na Folha de S.Paulo. Aprovei-
to o discurso de V. Exª para parabenizá-lo e fazer essa 
correção, sob pena de deixar maculado um trabalho que 
está sendo feito com tanto sacrifício, já há treze anos, no 
nosso Acre. Parabéns a V. Exª! Vamos nos somar nesse 
esforço de fazer essa mudança. Cuidar das crianças, que 
são a base de tudo, tem de ser responsabilidade das três 
esferas de poder da Federação: o Município, o Estado e 
a União Federal. Parabéns, Senador!

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 

– Senador Jorge – já concluirei, Sr. Presidente –, eu 
quero mais que incorporar o aparte de V. Exª; quero 
fazer um parêntese no meu discurso em relação ao 
que V. Exª aqui destacou. 

Estive no Acre, Senador Jorge – V. Exª sabe disso 
–, em agosto do ano passado, e o bom é que, quando 
estive no Acre, não foi em visita oficial. Não fui orientado 
e recebido pelo Senador Anibal Diniz, não porque ele não 
quisesse, ele nem sabia a data exata da minha ida; nem 
por V. Exª. Ou seja, não teve um guia para orientar para 
onde ir, para ver o que acontecia por lá. Eu vi por livre 
e espontânea vontade e por livre olhar a revolução que 
vocês realizaram no Acre. Eu vi a condição em que esta-
va o Acre, e algo me chamou muito a atenção, Senador 
Jorge Viana. Quero dar este testemunho pela verdade. 

V. Exª é do Partido dos Trabalhadores. Honra-me ter 
estado no mesmo Partido de V. Exª. Hoje, sou do PSOL, 
mas quero dar o testemunho da verdade, e para que a TV 
Senado leve esse testemunho para todo canto do País. 

O que mais me chamou a atenção na experiência 
do Acre foi o planejamento a partir da decisão política 
do conjunto do povo do Acre de mudar o seu padrão 
de vida e de mudar a sua qualidade de vida. Foi isso 
que me chamou a atenção. O processo que V. Exª, do 
governo da floresta, que Tião, enfim, que tantos outros 
lutadores – inclua-me –, que é o legado, na verdade, 
da luta de Chico Mendes, de Hélcio Martins, que lá 
está, junto de V. Exª e de tantos outros na sequência, 
é um modelo que inspira todos nós. V. Exª costuma di-
zer que, no Acre, os rios nascem; e, no Amapá, os rios 
deságuam. A nossa ideia, o que pensamos do Amapá 
é que as águas que iniciaram a correr no Acre che-
guem o quanto antes, estejam em curso para darmos 
sequência a um processo no Amapá que nem parece 
que está em curso, Senador Jorge Viana, pela deci-
são do povo amapaense. No processo que ocorreu e 
que foi inaugurado no Acre, o que me chama mais a 

atenção foi o planejamento e, em especial, a priorida-
de dada em educação no último período do governo, 
em especial, de V. Exª. Isso me chama a atenção em 
especial, porque os números que aqui aponto têm um 
diferencial, e é gritante a evolução desses números em 
relação ao Estado do Acre, em relação ao conjunto 
da Amazônia. Mas esse não é o resultado de nada à 
toa; é o resultado da decisão política do povo acreano.

Nesse sentido, então, fechando esse parêntese, 
Senador Jorge Viana, parece-me que é fundamental, 
no acordo que dialogamos aqui, que temos que dar um 
conjunto de passos importantes para avançarmos na 
educação. Parece-me que um deles, fundamental e ur-
gente, é avançarmos na aprovação do novo Plano Na-
cional de Educação. Lamentavelmente, enquanto outros 
projetos tramitam no Senado e na Câmara com maior 
celeridade, o PNE passou todo o ano de 2011 travado 
numa comissão da Câmara dos Deputados. Lá se deba-
te qual é o investimento que deve ser dado à educação. 
Hoje, temos 5,1% do PIB de investimento na educação. 
Há o debate proposto pelo Governo de 7%; a sociedade 
civil propõe 10%. Mas, além do investimento em educa-
ção, que nós temos de definir, eu quero concordar com 
o que aqui foi dito por V. Exª: nós temos de definir qual 
vai ser a qualidade desse investimento em educação.

Não é possível, realmente, que nós padeçamos 
de números como esses que destaquei, que mostram 
uma grande desigualdade regional, em que 33% ou 
34%, em alguns Estados da Amazônia e do Nordeste, 
dos jovens de 06 a 16 anos não se encontram devida-
mente alfabetizados.

Não basta definir o investimento em educação. 
Tem de saber qual é a qualidade desse investimento. 
De fato, eu concordo com V. Ex. Não pode a União ser 
responsável pelo ensino superior, e a União se desres-
ponsabilizar da alfabetização, por exemplo, de jovens 
entre 08 e 16 anos.

Eu falo para concluir, Sr. Presidente: nenhuma 
nação no mundo pode reivindicar ser desenvolvida se 
tiver, ainda, quase 10% de sua população padecendo 
do analfabetismo. Esse é um dos vários outros núme-
ros que nós devemos, o quanto antes, corrigir.

Nesse sentido, Sr. Presidente, no sentido, inclu-
sive, da valorização dos professores, eu queria saudar 
a Comissão de Educação do Senado.

Hoje, eu acho que demos um passo importante: 
a aprovação, pela Comissão de Educação, do proje-
to de lei de minha autoria, o Projeto de Lei nº 549, de 
2011, que estabelece a dedução das despesas com 
livros, em especial para os professores.

Esses são dois problemas que nós temos de re-
solver o quanto antes no Brasil: ampliar e assegurar 
um investimento eficaz na educação e valorizar os 
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profissionais que se dedicam a ela, que são os pro-
fessores do nosso País.

Obrigado pela tolerância, Presidente Anibal Diniz.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Obrigado, Senador Randolfe.
Agora, com a palavra, o Senador Jorge Viana. 
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Eu que-
ria, antes de mais nada, agradecer ao querido Senador 
Suplicy. Houve, aqui, um desencontro de inscrições, 
mas como a minha fala é absolutamente objetiva e 
rápida e a dele é de análise de um evento tão impor-
tante como a Rio+20, nós fizemos, aqui, uma permuta.

Quero cumprimentar, mais uma vez, o Senador 
Randolfe, que é um ótimo colega que a gente tem aqui, 
que nos inspira a fazer um bom uso desse instrumen-
to tão poderoso e tão cheio de possibilidades, que é o 
mandato de Senador.

A todos que estão em casa, que estão me as-
sistindo, que estão me ouvindo, eu venho à tribuna 
porque, ontem, o Governador Tião Viana esteve aqui, 
em Brasília. Estivemos em vários Ministérios, acom-
panhados, inclusive, do Senador Anibal, que preside 
esta sessão, no sentido de avançarmos um pouco mais 
no apoio necessário para os Municípios que viveram 
o desastre natural das alagações dos rios no Acre.

Venho a esta tribuna de maneira muito objetiva, 
com um propósito muito objetivo: ontem, começou o 
que a gente chama tradicionalmente “de volta para 
casa”. Alguns até perguntam: “Mas que casa, se foi 
tudo tão destruído?” De fato, as pessoas começaram, 
em Rio Branco, graças a Deus, a sair dos abrigos 
públicos, a sair das casas dos parentes e a voltarem 
para as suas residências, para os seus espaços, que 
foram tão danificados pelas cheias dos rios. Esse tra-
balho de limpeza está sendo coordenado e realizado 
pela Prefeitura de Rio Branco, pelo Prefeito Angelim, 
pelo Governador Tião Viana, por Marcos Alexandre, 
um dos técnicos do Governo, e por toda uma equipe. 

E, nessa volta para casa, é muito importante que 
fique bem claro para todos que querem ajudar, e ainda 
hoje estão procurando uma maneira de ajudar os desa-
brigados, que essa ajuda deve prosseguir. Essas pessoas 
vão seguir necessitando de apoio para terem de volta 
utensílios domésticos, colchões, o apoio na alimenta-
ção. Portanto, é muito importante que a Prefeitura e o 
Governo continuem recebem o apoio de todo o Brasil.

Eu venho à tribuna, de maneira objetiva, depois 
da visita que fiz semana passada, fazer um apelo ao 
Ministério da Defesa – amanhã farei o requerimento, 
formalizando ao Ministro Celso Amorim –, que aju-
dou tanto, com tantos homens, com aviões, com todo 
o apoio necessário ao socorro. Eu estive em Santa 

Rosa conversando com o prefeito, e há uma emenda, 
há um recurso de R$210 mil para aquisição de 20 gru-
pos geradores, que são fundamentais para as aldeias 
indígenas, para as comunidades rurais que foram tão 
danificadas e que perderam tudo na cabeceira do rio 
Purus. Então, venho aqui solicitar que sejam liberados 
os recursos para a aquisição de 20 grupos geradores 
no Município de Manoel Urbano. 

A Defesa Civil Nacional, o Ministério da Integração 
Nacional, já encaminhou parte da solicitação do Pre-
feito Raimundo Angelim, da capital. Já foram liberados 
R$3 milhões dos R$9 milhões solicitados. E é muito 
importante que se priorize, no Ministério da Integração 
e na Defesa Civil, a sequência de liberação de recursos 
para que o Prefeito Angelim possa seguir trabalhando 
com tanto carinho, com tanto zelo por essas famílias 
que foram atingidas por esse desastre natural.

Quero aqui também fazer um apelo ao Humberto 
Viana, que é o Secretário Nacional de Defesa Civil, e ao 
Ministro Fernando Bezerra para que façam a liberação 
– que já está, eu sei, bem encaminhada – de R$800 
mil, solicitada pela Prefeita Leila Galvão, de Brasileia. 
É para fazer frente às despesas que a Prefeitura, que 
já é tão carente, fez durante o período da cheia do rio 
Acre, onde nós tivemos o maior dano. O mais visível 
dano foi no Município de Brasileia. E esses R$800 mil, 
que estou solicitando sejam liberados o mais rápido 
possível, são para fazer frente às despesas que foram 
efetuadas pela Prefeitura no socorro às vítimas.

Por último, eu estive no Município de Sena Madu-
reira, que foi o segundo mais afetado do ponto de vista 
do número de pessoas atingidas. Em Sena Madureira, 
foram 12 mil desabrigados. Sena Madureira é formada 
por um conjunto de rios: Iaco, Purus, Caeté, Macauã, 
Cassirian. As cotas de transbordamento foram ultrapas-
sadas em muito. O número de pessoas que perderam 
tudo é muito grande. O Prefeito Nilson Aeral, de acordo 
com o Governo do Estado, também em uma reunião co-
migo, reunião que contou com a presença do Senador 
Anibal Diniz, que preside esta sessão, elaborou um pla-
no de trabalho que prevê a reposição de R$316.085,00 
para a Prefeitura de Sena Madureira.

Eu acho, Sr. Presidente, que isso é da maior im-
portância e por isso peço aqui da tribuna do Senado. 
O Acre está dando um exemplo de transparência na 
aplicação desses recursos e é muito importante que 
sejam liberados os R$800 mil para a Prefeitura de 
Brasileia, os R$316 mil para a Prefeitura de Sena Ma-
dureira e, também, os R$210 mil para a Prefeitura de 
Santa Rosa. E que possamos ter a sequência das libe-
rações dos recursos para a Prefeitura de Rio Branco.

São essas as minhas observações, Sr. Presidente. 
Esse é o apelo que eu faço aqui da tribuna do Senado, 
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além de agradecer aos Ministérios todos – o Ministro da 
Saúde, a Ministra Ideli – que receberam o Governador 
Tião Viana aqui. Em parte das audiências, V. Exª que pre-
side a sessão teve a oportunidade de estar junto comigo.

Então, fica aqui o apelo para que a Secretaria 
de Defesa Civil, o Ministério da Integração, faça essa 
liberação o mais rápido possível para os Municípios 
de Santa Rosa, Brasileia e Sena Madureira e siga li-
berando os recursos para Rio Branco.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª 
me permite?

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – É com 
satisfação que ouço o aparte do Senador Suplicy.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Eu queria 
cumprimentar V. Exª e também o Senador Anibal Diniz 
e o Senador Sérgio Petecão. Eu tenho acompanhado, 
nessas últimas semanas, o empenho de V. Exªs, como 
Senadores do Acre e em colaboração com o Governador 
Tião Viana, que têm tido uma preocupação muito grande, 
para resolver, minorar, superar as imensas dificuldades 
que todos nós, de longe, em outras regiões do Brasil, 
pudemos acompanhar pelas imagens, que surgiram nos 
meios de comunicação, de inundações tão graves que 
dificultaram tanto para a população do Acre. Então, quero 
parabenizá-los pelo esforço de ter procurado visitar os 
diversos Municípios, sempre em colaboração com o Go-
vernador Tião Viana, e também no sentido de apresentar 
proposições aos ministérios que podem colaborar para 
resolver os problemas de todas as regiões do Acre. É o 
cumprimento que eu gostaria aqui de registrar. 

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Muito 
obrigado, Senador Suplicy. V. Exª é uma das figuras 
mais expressivas desta Casa, que tão bem representa 
São Paulo e que sempre foi um amigo do Acre. V. Exª 
sempre esteve conosco nos momentos de dificuldades. 
Nesta hora em que os acrianos sofrem, é muito bom 
ouvir essas suas palavras. 

De maneira muito honesta, muito correta, eu estou 
vindo à tribuna para falar de R$200 mil para o Município 
de Santa Rosa, para que se compre grupo geradores. 
A comunidade indígena perdeu toda a plantação que 
tinha. Estão com equipamentos danificados. 

Estou vindo para pedir, em nome do Prefeito Nil-
son Areal, de Sena Madureira, que se liberem R$316 
mil para que possam fazer frente ao socorro dado às 
famílias que ficaram e seguem desabrigadas. 

Estou vindo aqui para pedir que se agilize e, ao mes-
mo tempo, estou agradecendo, porque o acolhimento que 
estamos tendo do Ministro, do Secretário-Executivo do 
Ministério e do próprio Humberto Viana, que é da Secre-
taria de Defesa Civil Nacional, tem sido de primeira hora. 

Estamos solicitando R$800 mil para Brasileia, 
porque, com isso, as prefeituras vão poder equilibrar 

suas contas e ajustar essas contas aos decretos de 
calamidade e situação de emergência. 

Para um programa mais intenso e mais bem 
elaborado de reconstrução tanto de Rio Branco como 
dos demais Municípios atingidos que o Governador e 
as prefeituras estão fazendo, aí, sim, vamos precisar 
de uma ação mais forte do ponto de vista de recursos 
do Governo Federal. Que também se siga liberando 
recursos para a Prefeitura de Rio Branco. 

Sr. Presidente, eram essas as minhas solicitações 
de hoje. Enquanto houver gente sofrendo no Acre, vou 
estar aqui, na tribuna, pedindo o apoio, a atenção das 
autoridades federais, para que esse sofrimento possa 
diminuir e findar o quanto antes.

Obrigado. Espero sinceramente que o Governo 
Federal, que tem sido sensível ao drama que a popu-
lação do Acre está vivendo – estou falando de mais 
de 120 mil pessoas –, libere esses recursos o quanto 
antes, para que as prefeituras possam socorrer as víti-
mas da grande cheia que vivemos, neste ano, no Acre.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Obrigado, Senador Jorge Viana. Pode ficar certo 
de que me associo integralmente às suas palavras e 
à sua reivindicação.

Agora, com a palavra, o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Prezado Senador Anibal Diniz, Srs. Senadores, gostaria 
hoje de falar da importância da Rio+20.

O mês de março tem uma importância capital, 
não só por ser o mês dedicado à mulher, como tam-
bém por ser o terceiro mês de antecedência do mais 
importante evento da década, que se realizará no Rio 
de Janeiro, de 20 a 22 de junho deste ano. Trata-se 
de um evento mais importante do que a Copa ou do 
que as Olimpíadas. Dele depende o futuro da espécie 
humana e, portanto, da vida de todos nós.

Avalio que ainda se falou pouco sobre a Rio+20. 
Já deveríamos ter mobilizado todos os setores da so-
ciedade civil, para que se preparassem para instar os 
chefes de Estado que aqui estarão presentes e, inclu-
sive, todos aqueles que têm contribuições a dar, a fim 
de aprovarem ações efetivas para o futuro do Planeta.

Uma sombra paira sobre a Rio+20. Na Rio 92, 
foram assinadas as Convenções sobre Biodiversida-
de e Mudanças Climáticas; foi acordada a Conven-
ção pela Luta Contra a Desertificação do Planeta; e 
foi lançada a Agenda 21 – um documento-guia sobre 
desenvolvimento sustentável para uma ação conjunta 
dos governos, das Nações Unidas, de empresas e de 
todos os setores da sociedade civil, visando a enfren-
tar os problemas socioambientais que estão afetando 
a vida de todos nós.
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Hoje, 20 anos depois, não se vê nenhum resulta-
do mais efetivo acerca da implementação das medidas 
para a melhoria climática constantes do Protocolo de 
Kyoto, a não ser uma pequena mudança na situação dos 
pobres de todos os países, ocorrida não por causa do 
que foi acordado na Rio 92, mas sim por causa da crise 
que está assolando os países, antes considerados ricos.

A situação da pobreza melhorou tanto na China, 
quanto na América Latina e, principalmente, no Brasil. 
Cada caso por um motivo diferente. A China, de algu-
ma maneira, transformou o seu sistema. Passou a viver 
uma economia de mercado; inseriu a sua de mercado à 
economia internacional, combinada com um forte plane-
jamento de sua atividade econômica e se tornou uma 
potência com uma grande classe média, embora tenha 
ainda um bilhão de pobres. Nospaíses da América Lati-
na, principalmente no Brasil, a erradicação da pobreza, 
que ainda será completada nos próximos anos, ocorreu 
em função de que os governos, ao se tornarem mais 
humanos, investiram recursos em benefício das classes 
mais pobres e, com isso, possibilitaram que essas pes-
soas ingressassem no mercado de consumo, passando 
a fazer parte dos mercados internos dessas nações.

Nessa área, foi importante o desenvolvimento dos 
programas de transferência de renda, como o sistema 
de aposentadoria rural, o benefício da prestação con-
tinuada e o programa Bolsa Família, que decorreu do 
desenvolvimento dos programas Bolsa Escola, Bolsa 
Alimentação, Auxílio Gás, Cartão Alimentação, que, 
em 2003, foram unificados e que ainda poderão ser 
transformados na Renda Básica de Cidadania.

Assim, os países de nosso hemisfério puderam 
sair da crise de 2008, sendo que o Brasil hoje é con-
siderado um dos países do mundo com realizações 
mais importantes e autênticas contra a pobreza. Nosso 
então pequeno mercado interno tornou-se bem maior 
e escapamos naturalmente do que está acontecendo 
nos Estados Unidos ou na Europa.

O que está acontecendo é o surgimento de um 
novo paradigma humano baseado na democracia e 
não mais no domínio das elites tradicionais. Isto acon-
teceu e continua acontecendo na Primavera Árabe e 
na indignação, em todos os países europeus, de suas 
classes mais pobres no mesmo sentido da Primavera 
Árabe, exigindo que a dívida dos mais ricos não seja 
paga apenas por eles, os mais pobres, e que o dinheiro 
circule por todas as classes sociais, para que tenhamos 
um mundo verdadeiramente democrático. A mesma 
coisa aconteceu com a juventude norte-americana, 
no movimento Ocupem Wall Street. Estas são coisas 
que não podemos ignorar e que vão continuar neste 
ano, uma vez passado o inverno do hemisfério norte.

O mundo naquilo que ele tem de melhor e mais 
promissor, que é a sua juventude, é que está apontan-
do os verdadeiros caminhos do futuro. Por outro lado, 
as elites ricas estão reagindo a essas mudanças na 
tentativa de manter o atual status quo.

E isto aconteceu, e acontece, porque na segunda 
década do século XXI está se iniciando um novo pa-
radigma civilizatório para a humanidade, incitado por 
uma nova tecnologia que caminha à velocidade da luz, 
isto é, em tempo real (através da Internet nas redes 
sociais). É assim que os jovens estão conseguindo 
abalar o mundo, e não as conferências dos governos 
que, no fundo, não têm essa agilidade para mudanças.

Precisamos trabalhar para viabilizar a Rio+20 
dentro desse novo paradigma. Sem o que continua-
remos a esmagar violentamente o novo, que quer se 
livrar das antigas estruturas já ultrapassadas, como 
afirmaram os alunos de economia, do último ano da 
Universidade de Harvard, que se retiraram antes de 
acabar o curso por acharem que a teoria e a prática 
econômicas convencionais não dão mais conta do 
mundo. Eles estão com toda razão.

Precisamos construir um mundo mais solidário 
que competitivo, para conseguirmos levar avante este 
novo paradigma civilizatório que está nascendo, con-
forme ressalta a nossa querida Rose Marie Muraro. 
Caso contrário, se a Rio+20 e as revoltas dos jovens 
fracassarem, o Planeta estará fadado a um triste des-
tino, pois, sem mudanças nas políticas ambientais, as 
gerações futuras estarão comprometidas.

Isso lembra o que disse um dos maiores clima-
tologistas do Brasil, o Dr. Carlos Nobre, do Inpe (Ins-
tituto Nacional de Pesquisas Espaciais), ao filósofo 
e teólogo Leonardo Boff: “Nós não estamos mais na 
fase de aumento progressivo do aquecimento global, 
mas sim do aquecimento abrupto, que fará com que 
o mar suba repentinamente 2o até 2015 e, até 2020, 
não podemos prever mais nada”.

Aqui, no Senado, a Comissão de Relações Ex-
teriores e Defesa Nacional, da qual ambos fazemos 
parte, Senador Anibal Diniz, sob a Presidência do 
Senador Fernando Collor, criou uma Subcomissão 
Permanente de Acompanhamento da Rio+20 e do 
Regime Internacional sobre Mudanças Climáticas. 
Esta Subcomissão, coordenada pelo Senador Cristo-
vam Buarque, tem realizado um trabalho efetivo para 
fundamentar os temas que deverão ser discutidos na 
Rio+20. Nas diversas audiências públicas realizadas, 
foram discutidos assuntos como energia, água, mu-
dança do clima, biodiversidade e florestas, economia 
verde, novos indicadores de progresso, padrões de 
consumo, pobreza e governança.
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O Senador Cristovam Buarque, inclusive, acaba 
de publicar um livro pela Editora Ibpex intitulado De-
safios à humanidade: perguntas para a Rio+20. O Se-
nador teve a gentileza de me emprestar o livro no qual 
trata dos mais diversos temas. Aqui, estão perguntas 
que deverão ser respondidas na Conferência Rio+20.

“Desemprego: como evitá-lo e como con-
viver com ele

(...)
1. A solução está na redução da jornada 

e do período anual de trabalho?
2. Como conviver com o desemprego 

permanente de uma população já descartada 
do processo produtivo?

3. Como regulamentar o uso do avanço 
técnico para reduzir o desemprego?

4. Como garantir a vida aos desempre-
gados?”

No que diz respeito à escravidão, é dito:
“Escravidão: como aboli-la
(...)
1. Como definir o trabalho escravo?
2. Como fazer a escravidão ser conside-

rada um crime contra a humanidade?
3. Como promover a recuperação dos 

milhões que vivem em escravidão?”

Sobre a educação, um dos temas ao qual o Se-
nador Cristovam Buarque mais se dedica, pergunta-se:

“1. Como assegurar acesso igual à edu-
cação às crianças do mundo inteiro, indepen-
dentemente do PIB do país, da renda da família 
e do local onde vivem?

2. Como educar para a criatividade, a 
solidariedade, a visão crítica, o sentimento 
estético, os valores éticos necessários à cons-
trução de uma sociedade planetária e harmô-
nica entre os seres humanos e entre estes e 
a natureza?”

Sobre a utopia, é dito:
“Utopia: como sonhar
A humanidade ainda precisa e pode so-

nhar com a utopia?
A nova utopia deve se basear ainda na 

economia ou na educação?
Igualdade ou liberdade devem ser o prin-

cipal objetivo da utopia?
É possível liberdade com atendimento de 

necessidades essenciais para todos?
É possível igualdade plena com liber-

dade?

Há razões novas para justificar a igual-
dade plena do consumo?

Novo humanismo: como defini-lo.
Como evoluir do pensamento lógico ao 

pensamento complexo?
Como definir a riqueza?
Como implantar limites ecológicos para 

o consumo?
Quais são os instrumentos sociais para 

a construção do limite social abaixo do qual 
nenhum ser humano ficará excluído do acesso 
ao atendimento das necessidades básicas?

[Afinal, como será possível acabar com 
o crime?]

Como reduzir a criminalidade?
Como recuperar os criminosos?
Como tratar os condenados com digni-

dade?
Como definir corretamente o que é crime?
Como enfrentar a questão da infração 

de menores?
Como abolir a pena de morte?
Pobreza: como superá-la.
É pobre quem tem baixa renda ou quem 

não tem acesso à segurança, à educação, à 
habitação e aos demais serviços públicos es-
senciais, além da alimentação?

A solução para a pobreza está mais no 
aumento da renda privada de cada família 
pobre ou na oferta universal dos serviços pú-
blicos?

A pobreza é resultado da baixa produção 
ou da má distribuição de renda?

Como usar a economia para reduzir a 
pobreza?

A transferência de renda é um caminho 
para eliminar a pobreza, ou o caminho está na 
garantia de bens e serviços públicos gratuitos?

Qual o papel das transferências condi-
cionadas de renda?

É possível um Plano Marshall Social Glo-
bal para enfrentar a pobreza no mundo?

Como mobilizar a mão de obra pobre 
ociosa para produzir o que a população po-
bre precisa?

Aqui estão algumas das questões colocadas por 
aquele que – nosso colega – é o responsável pela Sub-
comissão Permanente de Acompanhamento da Rio+20. 

Conforme V. Exª, Senador Anibal Diniz, e a Sena-
dora Ana Rita conhecem, uma das proposições que te-
nho para responder a essas perguntas está justamente 
na implantação da renda básica de cidadania, que eu 
desejo ver discutida também na Rio +20, como um meio 
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de compatibilizar a boa e inteligente preocupação com a 
sustentabilidade, o meio ambiente, a questão de como 
erradicar a pobreza absoluta e construir uma socieda-
de justa e prover dignidade e liberdade real para todos.

Nas Comissões de Meio Ambiente e Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle, presidida pelo 
Senador Rodrigo Rollemberg, foi criada uma subcomis-
são temporária para acompanhamento da Conferência 
da ONU sobre desenvolvimento sustentável. Ambas as 
comissões ouvirão, na próxima quinta-feira, o Embaixador 
Sha Zukang, Secretário-Geral da Conferência das Na-
ções Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável Rio+20.

Como podemos ver, o Senado tem dado uma 
contribuição muito significativa, e espero que, cada vez 
melhor ainda, para o sucesso da Conferência Rio+20. 

Esse exemplo do Senado precisa ser seguido por 
toda a sociedade, pois, se não dedicarmos a devida 
atenção para esses problemas, a começar por descu-
rarmos de uma exigente preparação para a Rio+20, 
as gerações futuras creditar-nos-ão a conta pela de-
generação da qualidade de vida na Terra.

Uma contribuição que considero muito interes-
sante – recomendada fortemente pelo Professor Phi-
lippe Van Parijs, filósofo e economista da Universidade 
Católica de Louvain, que já esteve também como Pro-
fessor convidado, na Universidade de Harvard e, este 
ano, estará na Universidade de Oxford, além de ser 
um dos principais fundadores da Basic Income Earth 
Network, BIEN, Rede Mundial da Renda Básica – é 
a divulgação da reflexão formulada no excelente livro 
de Edward Glaeser, publicado em 2011, denominado 
The Triumph of the City, O Triunfo da Cidade, traduzido 
para o português pela Editora Elsevier, com o nome de 
Centros Urbanos, que, na página 221, diz:

O ambientalismo inteligente precisa ter in-
centivos (...) Em todo o mundo, podemos adotar 
um imposto de emissão global que incida sobre 
as pessoas pelo dano causado pelas emissões 
de carbono. (...) Os opositores do aumento da 
atividade governamental compreensivelmente 
vão se preocupar que esse tipo de política venha 
a se tornar uma fonte adicional de receita para 
o governo, mas essa preocupação poderá ser 
reduzida por um compromisso público de aba-
ter o imposto pago por cidadãos por meio um 
dividendo de energia, de forma semelhante à 
que o Alasca paga a cada um de seus cidadãos 
por meio de um dividendo anual proveniente 
das receitas de petróleo.

Sabe, Senador Anibal Diniz, o Alasca por 29 anos 
estar pagando cada um dividendo igual a todos os 
seus habitantes, que evoluíram de 300 mil, em 1976, 

quando foi aprovado o mecanismo, até hoje, 2012, o 
Alasca se tornou o mais igualitário dos 50 Estados 
norte-americanos e paga a todos, hoje, 700 mil ha-
bitantes, um valor superior a US$1,5 mil anuais. Em 
2008, foi o ano de maior pagamento, foi de US$3,269 
mil para cada habitante, não importando sua origem, 
raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica, 
apenas com a exigência de ali morar a um ano ou mais. 
Numa família de cinco, foram US$16 mil.

Ora, fico pensando nesta proposição de Edward 
Glaeser: quem sabe se pudesse até pensar, por exemplo, 
numa metrópole como São Paulo, com 11.300 milhões 
habitantes, ali se instituir um sistema de pagamento de 
pedágio, não que fosse interromper o trânsito aqui e 
acolá com postos de pedágios, mas através de chipes, 
que mediriam o quanto cada veículo está andando pela 
cidade, causando poluição e, por isso, em contrapartida, 
e até para serem desestimulados a poluírem as pesso-
as, os responsáveis pagariam um certo imposto, uma 
certa taxa com a qual se formaria um fundo que, por 
seu turno, seria suficiente, na medida do possível, para 
pagar a todos uma renda básica de cidadania.

Está aí uma possível ideia para ser considerada 
pelos candidatos a prefeito de São Paulo, inclusive pelo 
meu candidato, o ex-Ministro da Educação, Fernando 
Haddad, a quem já dei o livro de Edward Glaeser..

Muito obrigado, Sr. Presidente, Anibal Dinis, pela 
paciência de estar me ouvindo.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Eu que agradeço, Senador Suplicy, pela bela 
exposição do seu pronunciamento.

Convido, agora, a Senadora Ana Rita para fazer 
uso da palavra.

A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presi-
dente Anibal, Srªs e Srs. Senadores, Senador Eduardo 
Suplicy, expectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio 
Senado, subo a esta tribuna para tratar da Campanha 
da Fraternidade de 2012, uma iniciativa da CNBB que 
tem caráter ecumênico. O tema, este ano, não poderia 
ser mais próprio: Fraternidade e Saúde Pública. E o 
lema é “Que a saúde se difunda sobre a terra”. 

É oportuno lembrar que iniciamos o período de 
preparação para a Páscoa. Estamos na Quaresma, um 
tempo de reflexão. Saliento isso porque acredito que a 
Campanha da Fraternidade, em que pese ser prove-
niente da Igreja Católica, é uma campanha de todos 
e de todas, independentemente da religião. É huma-
nitário, oportuno, afinal, saúde é um direito de todos.

O tema não poderia ser mais próprio para um 
debate neste Parlamento. A saúde integral é um direito 
garantido pela Constituição Federal. Sabemos que a 
saúde tornou-se um comércio, algo lucrativo que está 
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acima dos valores humanos e isso é uma das facetas 
que a campanha promete refletir.

Muitas pessoas enfrentam sofrimento e humilha-
ção para conseguir atendimento – e isso independe 
de local –, seja em hospitais públicos ou particulares. 
Descaso, indiferença, mau atendimento, filas imensas, 
tempo perdido em longas esperas, hospitais sem lei-
tos, corredores lotados, erros médicos, equipamentos 
inadequados, falta de medicamentos, funcionários mal 
preparados e pouco valorizados, pacientes morrendo 
em filas ou em macas, sem o devido atendimento.

É claro que a busca pela saúde é um dos principais 
desejos do ser humano. No entanto, até recentemente, 
na história do Brasil, a possibilidade de se ter acesso a 
serviços de saúde era um privilégio para poucos. A gran-
de massa brasileira estava excluída desse processo, já 
que esses serviços estavam condicionados a pagamento. 

Foi preciso uma ampla articulação da sociedade 
brasileira, a partir da década de 1970, para que hou-
vesse uma mudança na maneira como a assistência 
à saúde era feita no Brasil. Este movimento, chama-
do de Reforma Sanitária, contou com universidades, 
profissionais de saúde, políticos e movimentos sociais.

Durante a década de 1980 a Reforma Sanitária 
se ampliou e conquistou, na Constituição de 1988, a 
saúde como direito de todos e dever do Estado.

A partir de então, não deveria mais haver privilé-
gios, favores, condições ou outro tipo de impasse que 
dificultasse ou fira a dignidade de qualquer cidadão fren-
te às suas necessidades em saúde. O objetivo geral da 
Campanha da Fraternidade nos aponta três níveis que 
devem nortear nossa ação. Em primeiro lugar, a tomada 
de consciência de como está a saúde em nosso País; 
em segundo lugar, a atenção fraterna e solidária para 
com os enfermos; e, finalmente, o comprometimento 
de todos através de uma consistente mobilização para 
melhorar o sistema público de saúde no País.

O diagnóstico que a Campanha faz da saúde 
pública no Brasil é extremamente realista. Por um 
lado, reconhece inúmeros avanços como a redução 
da mortalidade infantil, que chegou a 71,23% nos úl-
timos 30 anos; a evolução da expectativa de vida que 
ultrapassa os 72 anos, elevando para 21 milhões o 
número de idosos; a drástica diminuição de 26% para 
6,5% de mortes por doenças infecto-parasitárias; a 
incorporação de novas tecnologias.

Por outro lado, a Campanha da Fraternidade não 
pode fechar os olhos para uma realidade de carência 
que atinge milhões de brasileiros e brasileiras quando 
o assunto é saúde. Mesmo com os avanços do SUS, o 
Brasil ainda tem uma enorme divida para com a saú-
de pública. Pesquisa do Ipea revela que os principais 
problemas enfrentados pela população são: falta de 

médicos, demora para atendimento em postos e uni-
dades de saúde, centros de saúde e hospitais, demora 
para conseguir consulta com especialista. 

A realidade dos que têm condições de contra-
tar os serviços dos planos privados de saúde, que já 
respondem pelo atendimento de um quarto da popu-
lação, é um pouco diferente, apesar de que sabemos 
que também há problemas.

O subfinanciamento da saúde pública é outro 
ponto que não pode passar despercebido. É sabido 
por todos que “os recursos financeiros destinados à 
saúde pública em todo o Brasil são insuficientes”. Com 
efeito, diz o texto-base da Campanha da Fraternidade: 
“É preocupante o não cumprimento sistemático, por 
muitos governantes, do mínimo de investimento na 
saúde, ocasionando um arriscado e perigoso subfi-
nanciamento na saúde pública”.

Enquanto nos países ricos 70% dos gastos com 
saúde são cobertos pelo governo e 30% pelas famílias, 
no Brasil, em 2009, o Governo foi o responsável por 
47% – algo em torno de R$127 bilhões – dos recursos 
aplicados na saúde, enquanto as famílias gastaram 
53%, ou seja, R$143 bilhões.

Saliento que o Sistema Único de Saúde (SUS) 
é considerado a maior política social do Brasil e é vis-
to como o maior sistema público de saúde do mundo. 
Sabemos que há muitas falhas, mas é importante reco-
nhecer sua dura missão de ser um sistema que atenda 
a todos os brasileiros e brasileiras, de maneira integral, 
conforme o grau de necessidade de cada indivíduo.

Em suas conquistas traz vários programas de re-
ferência para outras nações, como o da AIDS, vacinas, 
produção e distribuição de medicamentos e a estratégia 
saúde da família. Tudo isso possibilitou alguns avanços 
como a erradicação de várias doenças – a poliomelite, 
a varíola e o sarampo figuram entre elas – e a amplia-
ção do atendimento à população.

A Campanha da Fraternidade é algo que vai além 
da religião. Ela propõe uma reflexão, uma reflexão sau-
dável, que vai além das críticas às filas dos hospitais. 
É algo bem maior. 

No domingo, dia 26 de fevereiro, Sr. Presidente, 
participei da abertura da Campanha da Fraternidade, 
em meu Estado do Espírito Santo. Mais uma vez, a 
Arquidiocese de Vitória mostrou seu lado profético e 
comprometido com a vida. O evento foi no formato de 
via sacra e duas encenações aconteciam em paralelo: 
uma era de Jesus a caminho do calvário carregando 
suas dores e cruzes. A outra era o personagem João 
das Dores, que, também carregando suas dores, morre 
à espera de atendimento médico.

E é isso, Srªs e Srs. Senadores, que acontece 
cotidianamente em nosso País. Precisamos mudar 
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essa situação de morte. Cinco mil católicos se reuni-
ram naquele domingo de muito sol com o desejo de 
transformar essa cruel realidade.

Durante a caminhada, constatamos que é hora de 
prosseguirmos na luta pela consolidação de um SUS 
digno, que não se resuma aos pobres, mas que pos-
sa ser um serviço de excelência para todo e qualquer 
cidadão e cidadã brasileiros. Compreender melhor os 
entraves e buscar formas efetivas e qualificadas de con-
tribuir com suas melhorias é o caminho a ser seguido.

Como Senadora, proponho que o debate seja cada 
vez mais amplo, envolvendo a sociedade, que possamos 
discutir com especialistas de saúde, com especialistas 
do SUS, dos movimentos sociais, com os profissionais 
de saúde, com os parlamentares, enfim, todas as pes-
soas que queiram se manifestar sobre o tema e achem 
pertinente que isso seja feito nesta Casa Legislativa. A 
intenção é ampliar a reflexão, rever conceitos, aprofundar 
o problema e apontar soluções e caminhos para uma 
saúde igualitária e humana para todos nós.

É preciso, Sr. Presidente, mais investimentos fi-
nanceiros, investimentos na melhoria das condições 
físicas dos equipamentos públicos, investimentos na 
valorização dos profissionais de saúde, na melhoria 
da gestão pública de saúde e que haja de fato com-
promisso de todos e de todas com a saúde pública 
de qualidade.

Era isso que tinha a dizer, Sr. Presidente, nesta 
noite.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Muito obrigado Senadora Ana Rita. 
Convido V. Exª a ocupar a Presidência da Mesa 

para que possa fazer o meu pronunciamento.
O Sr. Anibal Diniz deixa a cadeira da Pre-

sidência, que é ocupada pela Sra. Ana Rita.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco/PT – ES) 

– Agora, passo a palavra ao Senador Anibal Diniz, para 
que possa proceder ao seu pronunciamento.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidenta da Mesa Diretora nesta sessão, Senadora 
Ana Rita; telespectadores da TV Senado; ouvintes da 
Rádio Senado, inicio meu pronunciamento, fazendo 
duas associações que julgo da maior importância.

Na primeira delas, quero me associar às palavras 
do Senador Valdir Raupp, do Estado de Rondônia, vizinho 
do Estado do Acre, que fez, na noite de hoje, um pronun-
ciamento muito contundente a respeito da situação da 
BR-364 em toda a extensão do Estado de Rondônia e 
mais uma cobrança sobre a ponte do rio Madeira, que é 
exatamente a ponte que está faltando para a ligação da 

Interoceânica. Toda a extensão acreana da Interoceânica 
já está concluída, como também está concluído o lado 
peruano, mas, na BR-364, no Estado de Rondônia, está 
faltando essa ponte sobre o rio Madeira e toda a recu-
peração da BR-364. O Senador Raupp fez um pronun-
ciamento muito contundente e me associo aos esforços 
que estão sendo feitos pelo Senador Valdir Raupp e pela 
bancada do Acre, composta também pelo Senador Pe-
tecão e pelo Senador Jorge Viana.

Estivemos com o Ministro dos Transportes por vá-
rias vezes e, em uma das últimas reuniões, tivemos a 
garantia de que a Presidenta Dilma, em todo o esforço 
que está fazendo no PAC 2, certamente, não deixa-
rá de fora a construção da ponte sobre o rio Madeira. 
Ainda estou muito esperançoso de que a ponte sobre 
o rio Madeira será iniciada daqui para 2014, em que 
pese haver pessoas descrentes dessa possibilidade.

A outra associação que quero fazer é com o Sena-
dor Jorge Viana, que fez um pronunciamento relatando 
todo o esforço que está sendo feito pelo Governo do 
Acre e pelas prefeituras atingidas pela enchente. Esse 
esforço conta com a nossa irrestrita solidariedade. Neste 
momento, é preciso também um pouco de contundência 
no sentido da liberação de alguns recursos que são fun-
damentais para as Prefeituras de Santa Rosa; de Sena 
Madureira; de Manuel Urbano; de Brasileia, que foi pra-
ticamente destruída; de Xapuri e, principalmente, de Rio 
Branco, que é a nossa capital, onde há o maior número 
de pessoas que foram atingidas pela alagação e que 
precisam dessa atenção especial do nosso Governo.

Temos contado com a solidariedade irrestrita dos 
Ministros com que temos conversado a respeito disso, 
como o Ministro da Integração, Fernando Bezerra, e 
a Ministra das Relações Institucionais, Ideli Salvatti, 
que se colocou também completamente à disposição. 
Ontem, juntamente com o Governador Tião Viana, nós 
nos reunimos com o Ministro da Saúde, que também se 
comprometeu a fazer um estudo no sentido de ampliar 
o investimento no SUS no Acre, para que possamos, 
inclusive, remunerar o serviço que é feito com muita 
dedicação pelo Governo do Acre.

A todo esse esforço demonstrado aqui, há pouco, 
pelo Senador Jorge Viana quero me associar, porque, 
verdadeiramente, neste momento, precisamos de uma 
atenção muito especial da parte do nosso Governo.

Srª Presidenta, quero aproveitar também esta 
sessão especial, porque, amanhã, à tarde, terei de me 
deslocar a Rio Branco para cumprir agenda, tanto em 
Rio Branco, quanto em Cruzeiro do Sul, na quinta-feira 
à tarde e na sexta-feira, de tal maneira que não vou 
poder estar aqui no dia 8 de março, Dia da Mulher. Eu 
gostaria de me pronunciar nesta data a respeito desse 
assunto da máxima importância a que gosto sempre 
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de fazer referência especial. Dessa forma, aproveito a 
sessão de hoje para me antecipar a esse acontecimento 
muito marcante na nossa história recente.

Nesta semana em que comemoramos o Dia In-
ternacional da Mulher, venho me somar à Presidenta 
Dilma Rousseff, que foi eleita pela revista Forbes a 
terceira mulher mais poderosa do mundo, e fazer hoje 
uma homenagem antecipada ao Dia Internacional da 
Mulher, tradicionalmente comemorado no próximo dia 
8 de março. A sessão solene do Congresso Nacional 
alusiva a essa data será realizada neste plenário na 
próxima terça-feira, dia 13 de março, conforme convo-
cação já feita pela Mesa Diretora do Senado.

Duas motivações importantes me levam a fazer 
hoje esta homenagem às mulheres no Dia Interna-
cional da Mulher. Em primeiro lugar, eu gostaria de 
destacar que a Presidenta Dilma Rousseff dedicou 
o programa Café com a Presidenta desta semana à 
mulher brasileira, à política de atenção à saúde da 
mulher. A Presidenta informou sobre os resultados 
dos projetos do Governo na área da saúde da mulher, 
como o programa Rede Cegonha, e também as ações 
de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de 
mama e do colo do útero.

É um assunto que tem tudo a ver com o pronun-
ciamento que a Senadora Ana Rita acabou de fazer 
sobre a Campanha da Fraternidade, que este ano tem, 
como foco central, a saúde de todos os brasileiros, de 
todas as pessoas, mas, principalmente, merece uma 
atenção especial a saúde da mulher quando se trata 
da reflexão de todos os avanços e de todos os desafios 
no tocante à qualidade de vida da mulher.

A preocupação com a saúde pública foi justamente 
um tema que externei ontem, neste plenário, no con-
texto da mais recente campanha da fraternidade, que 
é a Campanha da Fraternidade deste ano de 2012 e 
na defesa da ampliação do debate sobre as conquis-
tas e as deficiências do setor. Por isso, destaco hoje 
minha satisfação com as boas notícias.

A Presidenta Dilma informou que a queda da 
mortalidade materna foi de 19% no ano de 2011 e 
que o programa Rede Cegonha, criado também em 
2011 pelo esforço da Presidenta Dilma e também 
do nosso Ministro Alexandre Padilha, justamente 
para dar um tratamento humanizado às mães e aos 
bebês, já chegou a quase 1.700 Municípios brasi-
leiros. Chegou a 23 Estados, alcançando mais de 
900 mil gestantes. Isso é de grande importância e 
de grande impacto.

Sabemos que a maior parte dos casos de morte 
materna está ligada a complicações provocadas por 
hipertensão, diabetes, hemorragias e infecções, e que 

todas essas são doenças que podem ser tratadas e 
controladas com um pré-natal bem feito. 

A Presidenta Dilma disse também que, a partir 
de abril, a Rede Cegonha vai ajudar a pagar o trans-
porte para a gestante fazer o pré-natal. Elas vão rece-
ber R$50,00 para pagar a passagem de ônibus e não 
perder as consultas do pré-natal no SUS, o Sistema 
Único de Saúde. 

São benefícios praticamente desconhecidos de um 
público que não passa por privações, mas que fazem 
grande diferença para quem vive e tem dificuldade de 
transporte. Em outubro, por exemplo, foram criados be-
nefícios adicionais ao Bolsa Família, no valor de R$32,00 
mensais, para as gestantes e para as mães que estão 
amamentando. Em fevereiro deste ano, mais de 240 mil 
mulheres já estavam recebendo os benefícios. 

Todas essas conquistas são notícias importantes 
que devem ser passadas. 

Temos, ainda, a comemorar avanços nas ações 
de prevenção e combate ao câncer que atinge mu-
lheres. Os resultados de 2011 mostram que o Siste-
ma Único de Saúde realizou 11,3 milhões de exames 
preventivos contra o câncer de colo de útero no Brasil. 
E foram feitos mais de 3,4 milhões de mamografias – 
um aumento de 13% nesse tipo de exame em relação 
ao ano de 2010.

Ao lado do fortalecimento da saúde da mulher, 
temos os avanços na proteção da mulher contra a vio-
lência, com o fortalecimento da Lei Maria da Penha, e 
uma maior participação das mulheres na vida social, 
política, econômica e cultural do nosso País.

Nós, a exemplo do que destacou a Presidenta 
Dilma, reconhecemos o papel fundamental das mu-
lheres na sociedade: como chefes de família, como 
trabalhadoras, como provedoras dos lares, como res-
ponsáveis pela formação e educação de milhões de 
crianças e jovens.

Sabemos que ainda temos um contexto real de 
violência contra as mulheres e defendemos cada vez 
mais o aperfeiçoamento de instrumentos para garan-
tir a segurança feminina e a punição aos agressores.

Demos passos importantes nos últimos anos e 
temos hoje a Lei Maria da Penha, uma das legislações 
mais avançadas do mundo para punir os culpados pe-
las agressões. E o Supremo Tribunal Federal decidiu 
recentemente que, mesmo que a mulher não apresente 
queixa, o agressor será objeto de processo e punição.

São avanços que se tornam constantes.
A Presidenta Dilma reforçou que o Governo vai 

continuar trabalhando para fortalecer as políticas 
de valorização da mulher, para aumentar as opor-
tunidades de acesso ao emprego e para diminuir a 
perversa desigualdade que ainda existe em nosso 
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País: que é o fato de a mulher trabalhar o mesmo 
que o homem, de desempenhar a mesma função 
e, ainda assim, em muitas ocasiões, ganhar menos 
que os homens.

E este é o segundo motivo da minha homena-
gem ao Dia Internacional da Mulher, nesta noite, aqui, 
no plenário.

Quero aqui parabenizar a decisão unânime dos 
Senadores da Comissão de Direitos Humanos e Le-
gislação Participativa do Senado, a CDH, e a do nobre 
relator, Senador Paulo Paim, pela aprovação, em ca-
ráter terminativo, do projeto que prevê a possibilidade 
de multa às em,presas que pagarem para as mulheres 
salário menor do que pagam para os homens quando 
ambos realizarem a mesma atividade.

Isso é extremamente relevante.
O texto do projeto, o PLC 130/2011, determina 

que o empregador que descumprir a lei será obriga-
do a pagar à empregada multa correspondente a cin-
co vezes a diferença verificada em todo o período da 
contratação.

A aprovação desse projeto representa uma con-
quista há muito tempo esperada não apenas pelas mu-
lheres trabalhadoras, mas também por todos aqueles 
que estão comprometidos com o princípio de igualdade 
entre homens e mulheres.

Nossa expectativa agora é de uma sanção presi-
dencial rápida, para uma aplicação imediata.

Desde 19 de Março de 1911, o Dia Internacional 
da Mulher é comemorado em vários países para re-
conhecer a importância e as contribuições da mulher 
na sociedade.

A data ficou definida no ano de 1910, durante 
uma conferência na Dinamarca em homenagem às 
mulheres que morreram numa greve por melhores 
condições de trabalho, em 8 de março de 1857, numa 
fábrica de tecidos em Nova Iorque. Em 1975, por um 
decreto, o 8 de março foi oficializado pela Organização 
das Nações Unidas.

Hoje, essa data, além de incentivar conferências, 
debates e políticas em favor das mulheres, é também 
um marco na luta contra o preconceito racial, sexual, 
político, cultural, linguístico ou econômico.

No Brasil, em 24 de fevereiro de 1932, as mulhe-
res brasileiras conquistaram um direito definitivo que 
mudaria e mudou para sempre o nosso mundo político. 
Nesse dia foi instituído o voto feminino, o direito femi-
nino de votar, o direito de as mulheres serem eleitas 
para cargos no Executivo e no Legislativo.

Lembrei, Srª Presidenta, no início deste pronun-
ciamento, que a Presidenta Dilma Rousseff foi eleita 
pela revista Forbes a terceira mulher mais poderosa 

mundo, em uma lista de líderes de governos, artistas 
e empresários.

Seu nome vem logo após o da Primeira-Ministra 
da Alemanha, Angela Merkel e da Secretária de Esta-
do norte-americana, Hillary Clinton. Por essa ordem, 
imagino que o mais justo inclusive seria a nossa Pre-
sidenta ser, no mínimo, a segunda mais poderosa do 
mundo, uma vez que ela é a Presidenta do Brasil, um 
País com quase 200 milhões de habitantes.

E, hoje, reafirmo e faço minhas as palavras da 
Presidenta Dilma: 

O século 21 é o século das mulheres. 
Não para serem contra os homens, mas para 
terem participação ao lado deles. Um País que 
respeita suas mulheres é um País que cons-
trói uma Nação.

Esse era o registro, a reverência e a homenagem 
que eu queria prestar nesta tribuna às mulheres nesta 
semana especial em que se comemora o Dia Interna-
cional da Mulher. 

Espero que, no Brasil, a gente busque, cada 
vez mais, uma relação de respeito, de solidariedade 
plena e de busca de participação e de ocupação dos 
espaços da política, da economia, nos bons empre-
gos, nos postos de comando, em todos os Poderes 
constituídos. Porque uma sociedade tende a ser mui-
to mais interessante e igualitária se essa igualdade 
verdadeiramente acontece também nessa relação 
de gênero. 

Então, fica o meu cumprimento a todas as 
mulheres brasileiras nesta semana em que se co-
memora o Dia Internacional da Mulher. Que Deus 
abençoe o nosso Brasil para que a gente tenha 
cada vez menos violência contra a mulher e cada 
vez mais espaço para a participação e crescimento 
das mulheres brasileiras. 

Muito obrigado, Srª Presidenta.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco/PT – 

ES) – Parabéns, Senador Anibal Diniz, pelo pronun-
ciamento de V. Exª. 

A SRA. PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco/PT – 
ES) – A Presidência recebeu, do Tribunal de Contas 
da União, os Avisos nºs 93 e 95, de 2012, na origem, 
que se referem às Resoluções nºs 6 e 7, de 2012, res-
pectivamente.

São os seguintes os Avisos:

Aviso nº 93-GP/TCU
Brasília, 5 de março de 2012

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o rece-

bimento do Ofício nº 266 (SF) de 1º-3-2012, por meio 
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do qual Vossa Excelência encaminha a este Tribunal 
autógrafo da Resolução nº 6/2012 (SF) que “Autoriza 
o Município do Rio de Janeiro a contratar operação 
de crédito externo, com garantia da União, com o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no 
valor de até US$150.000.000,00 (cento e cinquenta 
milhões de dólares norte-americanos), de principal, 
destinada a financiar parcialmente o ‘Programa de 
Urbanização de Assentamentos Populares – Proap 
– Etapa III”, e a recomendação para que o Tribunal 
de Contas da União proceda ao acompanhamento 
da aplicação dos recursos decorrentes da operação 
de crédito autorizada.”

A propósito, informo a Vossa Excelência que o 
referido expediente, autuado no TCU como processo 
nº TC-006.227/2012-0, foi remetido à Secretaria-Geral 
de Controle Externo (Segecex) desta Casa, para ado-
ção das providências pertinentes.

Atenciosamente, - Benjamin Zymler, Presidente.

Aviso nº 95-GP/TCU

Brasília, 5 de março de 2012

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o rece-

bimento do Ofício nº 267 (SF) de 1º-3-2012, por meio 
do qual Vossa Excelência encaminha a este Tribunal 
autógrafo da Resolução nº 7/2012 (SF), que “Autoriza 
o Estado do Amazonas a contratar operação de crédito 
externo, com garantia da União, com o Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até 
US$280.000.000,00 (duzentos e oitenta milhões de 
dólares norte americanos)’, e a recomendação para 
que o Tribunal de Contas da União proceda ao acom-
panhamento da aplicação dos recursos decorrentes 
da operação de crédito autorizada.”

A propósito, informo a Vossa Excelência que o 
referido expediente, autuado no TCU como o processo 
nº TC-006.314/2012-0, foi remetido à Secretaria-Geral 
de Controle Externo (Segecex) desta Casa, para ado-
ção das providências pertinentes.

Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco/PT – ES) 
– Os Avisos nºs 93 e 95, de 2012, foram juntados aos 
processados das respectivas Resoluções.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco/PT – ES) 
– A Presidência recebeu o Ofício nº 121, de 2012, da 
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Partici-
pativa, comunicando a aprovação de Substitutivo ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 78, de 2009. 

É o seguinte o Ofício:

OF. Nº 121/12-CDH
Brasília, 6 de março de 2012

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do art. 58, § 2º, I, da Constituição 

combinado como o parágrafo 2º, do artigo 91 e art. 
282, ambos do Regimento Interno do Senado Fede-
ral, comunico a Vossa Excelência, que esta Comissão 
aprovou a Emenda nº 01-CDH (Substitutivo) ao Projeto 
de Lei da Câmara nº 78, de 2009, que “acrescenta o 
art. 19-A à Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, 
que estabelece normas gerais e critérios básicos para 
a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras 
de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras 
providências”, e deverá constar da Pauta da próxima 
reunião para discussão em turno suplementar.

Atenciosamente, – Senador Paulo Paim, Pre-
sidente.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco/PT – 
ES) – Com referência ao Ofício nº 121, de 2012, a 
Presidência comunica ao Plenário que poderão ser 
oferecidas emendas à matéria até o encerramento da 
discussão, no turno suplementar, perante a Comissão 
de Direitos Humanos e Legislação Participativa.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco/PT – 
ES) – O Sr. Senador Clésio Andrade enviou discurso 
à Mesa, para ser publicado na forma do disposto no 
art. 203, combinado com o Inciso I e §2º do art. 210, 
do Regimento Interno.

S. Exª será atendido.
O SR. CLÉSIO ANDRADE (S/Partido – MG. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, o estresse é, nos dias de hoje, uma grave 
preocupação do mundo médico e da área de saúde como 
um todo. Pelas repercussões que têm sobre a vida das 
pessoas, o estresse também tem sido levado em con-
ta por instituições – indústrias, bancos, prestadores de 
serviços, o comércio.

Em todos os segmentos, o estresse tem sido 
motivo de afastamento do trabalho, de queda de pro-
dução, de acidentes.

Gripes e dores de cabeça repetidas; pressão 
alta; problemas do coração; câncer e depressão. São 
doenças que podem ter origem no estresse continua-
do e não cuidado.

Sr. Presidente, dada a importância do tema, so-
licito que a íntegra das recomendações deste docu-
mento constem dos Anais desta casa.

Era o que tínhamos a falar.
Obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR CLÉSIO ANDRADE EM SEU 
PRONUNCIAMENTO. 

(Inserido nos termos do art. art. 210, 
inciso I, §2º, do Regimento Interno.)
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A SRA. PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco/PT – ES) 
– Não havendo mais nenhum orador inscrito, a Presi-
dência vai encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e 
aos Srs. Senadores que constará da próxima sessão 
deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã às 14 ho-
ras, a seguinte

ORDEM DO DIA

1
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 89, DE 2011

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 89, de 2011 (nº 
4.572/2009, na Casa de origem) de iniciati-
va do Superior Tribunal Militar, que cria os 
cargos de Juiz-Auditor e Juiz-Auditor Subs-
tituto para a 2ª Auditoria da 11ª Circunscri-
ção Judiciária Militar, no âmbito da Justiça 
Militar da União; revoga dispositivos da Lei 
nº 10.333, de 19 de dezembro de 2001; e dá 
outras providências.

Parecer favorável, sob n° 1.363, de 2011, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Rodrigo Rollemberg.

2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 122, DE 2011

Projeto de Lei da Câmara nº 122, de 
2011 (nº 7.579/2010, na Casa de origem), 
de iniciativa da Presidência da República, 
que cria cargos na Carreira de Diplomata; 
altera o Anexo I da Lei nº 11.440, de 29 de 

dezembro de 2006; e cria cargos de Oficial 
de Chancelaria.

Pareceres favoráveis, sob nºs 1.551 e 
1.552, de 2011, das Comissões de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, Relator: Sena-
dor Gim Argello; e de Constituição, Justiça e 
Cidadania, Relator: Senador Luiz Henrique.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco/PT – ES) 
– Declaro encerrada a presente sessão.

(Levanta-se a sessão às 21 horas e 52 
minutos.)

Agenda cumprida pelo Presidente José Sarney
6-3-2012

Terça-feira

11h – Recebe o Ministro Benjamin Zymler, presi-
dente do Tribunal de Contas da União e o Ministro 
José Múcio Monteiro Filho

Sala de Audiências

11h30 – Recebe o senhor João Monteiro de Barros 
Filho, presidente da Rede Vida de Televisão e o Ar-
cebispo Dom Antonio Muciollo

Sala de Audiências

16h – Ordem do Dia
Plenário

18h30 – Recebe o Governador Camilo Capiberibe, 
do Amapá acompanhado  da Bancada do Estado

Sala de Audiências
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(Inicia– se a sessão às 14 horas e encer-
ra– se às 21 horas e 53 minutos.)

É o seguinte o registro de compareci-
mento:

Ata da 24ª Sessão, Deliberativa Ordinária
em 7 de março de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência do Sr. José Sarney, das Sras. Marta Suplicy e Vanessa Grazziotin, dos Srs. 
Acir Gurgacz, Eduardo Braga, Sérgio Souza e Walter Pinheiro.
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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) – Esgotou– se ontem o prazo previsto no art. 91, 
§§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que tenha sido 
interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo Ple-
nário, do Projeto de Lei do Senado nº 521, de 2011,
do Senador Eduardo Amorim, que altera a Lei nº 11.771, 
de 17 de setembro de 2008, que dispõe sobre a Política 
Nacional de Turismo, define as atribuições do Governo 
Federal no planejamento, desenvolvimento e estímulo ao 
setor turístico; revoga a Lei nº 6.505, de 13 de dezembro 
de 1977, o Decreto– Lei no 2.294, de 21 de novembro 
de 1986, e dispositivos da Lei nº 8.181, de 28 de março 
de 1991; e dá outras providências, para incluir os Muni-
cípios na composição do Sistema Nacional de Turismo.

Tendo sido aprovado terminativamente pela Co-
missão de Desenvolvimento Regional e Turismo, o 
Projeto vai à Câmara dos Deputados. 

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 112, DE 2012
(PLS 111/2010)

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 255, II, “c”, nº 12, do 

Regimento Interno, que o PLS nº 111/2010 – (que altera 
a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Lei de Drogas), 
para prever pena de detenção para condutas relaciona-
das ao consumo pessoal de droga e a sua substituição 

por tratamento especializado, e dá outras providências) 
– tramite, também, pela Comissão de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa (CDH), para que ela se mani-
feste acerca do tema, já que esse projeto de lei implica 
na punição do usuário de drogas com a prisão ou inter-
nação compulsória. É importante, assim, que se analise, 
sob a ótica dos direitos humanos, se o texto proposto é 
adequado à ordem constitucional vigente. 

Assim, é de suma importância que a CDH (Co-
missão de Direitos Humanos e Legislação Partici-
pativa) possa se manifestar e oferecer parecer sobre 
essa questão, por tratar diretamente de tema de sua 
competência (Art. 102– E, III, V e VII do Regimento In-
terno do Senado Federal). – Senador Humberto Costa .

REQUERIMENTO Nº 113, DE 2012
(PLS nº 554/2011)

Requeiro, nos termos do número 12, alínea “c”, do 
inciso II, do art. 255, do Regimento Interno do Senado 
Federal, que o PLS nº 554/2011, que “altera o § 1º do 
art. 306 do Decreto– Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 
1941 (Código de Processo Penal), para determinar o 
prazo de vinte e quatro horas para a apresentação do 
preso à autoridade judicial, após efetivada sua prisão 
em flagrante”, seja submetido, também, ao exame da 
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Partici-
pativa, além da comissão constante do despacho ini-
cial. – Senador Humberto Costa.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos 
vão à publicação e serão incluidos em Ordem do Dia 
oportunamente.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos se-
rão despachados à Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional.

Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:

Of. nº 23/2012 – PRESIDÊNCIA/CAS

Brasília, 7 de março de 2012

Assunto: Eleição de Presidente e Vice– Presidente da 
CASFGTS/CAS

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 89, inciso VI, do Regi-

mento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa 
Excelência que foi instalada, em Reunião realizada 
nesta data, a Subcomissão Temporária Subcomissão 
Temporária do Fundo de Garantia por Tempo de Ser-
viço (FGTS), da Comissão de Assuntos Sociais.

Foram eleitos, em escrutínio secreto para o cargo 
de Presidente, o Senador Cyro Miranda, e Vice– Presi-
dente, o Senador Paulo Paim, e designada Relatora, a 
Senadora Marta Suplicy, da Subcomissão CASFGTS.

Respeitosamente, – Senador Jayme Campos,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A Presidência recebeu o Aviso nº 26/2012,
do Tribunal de Contas da União, encaminhando có-
pia do Acórdão nº 1.073, de 2012, referente à toma-
da de contas especial dando conta da ocorrência de 
irregularidades durante a contratação e a execução 
do Contrato nº 50/2006, celebrado entre a Fundação 
Nacional de Saúde – Funasa e a empresa Digilab S/A. 
(TC 007.932/2007– 2), com informações complemen-
tares ao Requerimento nº 1.300, de 2007, do Senador 
Alvaro Dias.

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
ao Requerente.

O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela 

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

SP) – Um momento, Senador.
Hoje, na 24ª Sessão desta Legislatura, eu gosta-

ria de manifestar um voto do Senado, dos Senadores, 
especialmente das Senadoras, pela eleição ocorrida 
ontem da primeira mulher a presidir o Tribunal Supe-
rior Eleitoral do País.

Então, nossos votos de todo sucesso à Ministra 
Cármen Lúcia no desempenho da nova tarefa, que se 
iniciará em abril, durante dois anos.

Cara Ministra, nossos votos de enorme suces-
so nessa tarefa, que, sabemos, será bastante árdua, 
como sempre.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pela or-
dem, Srª Presidenta.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Eu acredito que o Senador Mário Couto havia 
pedido um minuto antes.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela 
ordem.) – Eu quero me inscrever para uma comuni-
cação inadiável. Não sei quem será o primeiro, se eu 
ou o Senador Paim. 

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – O Paim chegou antes.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – O 
Paim chegou na minha frente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Então, primeiro, teremos o Senador Paim; em 
segundo, o Senador Mário Couto.

O Senador Suplicy está com o microfone levan-
tado, V. Exª também se inscreve para uma comunica-
ção inadiável?

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

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Em terceiro, o Senador Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, ape-
nas pela ordem.

Quero registrar aqui a presença da Srª Beth Da-
vison, mãe de Pedro Davison, que, infelizmente, teve 
o filho morto em acidente com sua bicicleta. Assim 
como ele, Juliana Dias, bióloga, foi morta em São 
Paulo, atropela na Avenida Paulista, como também o 
mecânico Hélio Nunes da Costa, ao tentar atravessar 
a BR– 316, em Belém. Segundo informações da Com-
panhia de Engenharia de Tráfego, entre 2005 e 2010, 
no Município de São Paulo, 439 ciclistas faleceram.

Srª Presidenta, aqui estão, nas galerias, parti-
cipantes do 1º Fórum Mundial da Bicicleta, que apre-
sentam a ideia de que a bicicleta é um símbolo e um 
instrumento para a busca da felicidade agora; que é 
um meio de transporte democrático sustentável e pode 
ajudar a salvar o planeta para a presente e as futuras 
gerações; que proporciona o encontro das pessoas, a 
apropriação efetiva dos espaços públicos; que a bici-
cleta representa uma demanda social de inversão das 
políticas públicas atuais – querem todos que o Minis-
tério das Cidades leve adiante a proposta da Bicicleta 
Brasil; que está ligada ao conceito das cidades mais 
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humanas; que a bicicleta é uma forma de participar 
ativamente da vida da cidade, como uma democracia 
direta; que a bicicleta é um símbolo de paz no trânsito 
e os usuários desejam tão– somente partilhar as ruas; 
que tem enorme potencial para buscar saúde preventiva 
de toda a população; que a bicicleta trouxe pessoas do 
mundo todo para Porto Alegre, num evento tão bonito; 
que uniu as pessoas de forma horizontal e voluntária.

Srª Presidenta, ontem, em 40 cidades brasilei-
ras, houve manifestações dos ciclistas para haver um 
maior cuidado e respeito para com todos os ciclistas. 
E aqui hoje eles visitam o Senado Federal. A Srª Beth 
Davison, que perdeu o filho, é uma das maiores entu-
siastas do ciclismo, veio com ciclistas visitar o Senado, 
andando de bicicleta comigo desde o Museu Nacional, 
em favor de todos terem maior respeito e direito em 
relação aos direitos dos ciclistas.

Era o breve registro. 
Quero cumprimentar V. Exª pela saudação à Mi-

nistra Cármen Lúcia, que assumirá a Presidência do 
Superior Tribunal Eleitoral.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Obrigada, Senador Suplicy. 

Gostaria também de aproveitar para convidar 
todos os membros desta Casa para, às 19 horas, na 
sala da Presidência, o lançamento do Programa de 
Equidade e Gênero. Vamos contar com a presença das 
duas Ministras, a Ministra Luíza Bairros, da Secretaria 
de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, e a Mi-
nistra Eleonora Menicucci, da Secretaria Especial de 
Políticas para as Mulheres. Seria importante dar o infor-
me que esta Casa vai fazer, realmente, uma pesquisa 
para saber o lugar, os salários, as promoções, onde se 
encontram as mulheres e os negros no nosso Senado.

Com a palavra a Senadora Vanessa Grazziotin, 
como oradora inscrita. Em seguida falará o Senador 
Paulo Paim.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Muito obrigada, Presidenta Marta Suplicy.

Quero fazer um registro, antes de iniciar minha 
intervenção, de que amanhã, dia 8 de março, Dia Inter-
nacional da Mulher, está sendo precedido de inúmeras 
atividades que ocorrem no Brasil inteiro. Inclusive, aqui 
no Senado, nas Comissões, nós estamos aprovando 
inúmeros projetos que tratam da igualdade de gênero, 
dos direitos da mulher, seja no mundo do trabalho, na 
própria segurança, seja na área de saúde.

Faço esse destaque, também relatando que hoje 
a Associação Brasileira de Cirurgia Plástica realiza, em 
quase todas as capitais do Brasil, Presidenta Marta, 
um mutirão de reparação de mama, daquelas mulheres 
mastectomizadas por razão principalmente do câncer 

de mama, que faz com que elas percam suas mamas. 
Então eu cumprimento aqui, do Plenário deste Sena-
do Federal, a Associação Brasileira de Cirurgia Plás-
tica por esse importante evento de solidariedade, de 
humanidade que eles desenvolvem no Brasil inteiro.

Mas, eu não poderia, Srª Presidenta, vindo à 
tribuna neste momento, no dia de hoje, deixar de me 
reportar à situação econômica do Brasil. E digo isso 
porque ontem foi divulgado pelo Governo Federal, pelos 
institutos de estatística, o real crescimento da economia 
no ano de 2011, ou seja, os indicadores que mostram 
o desempenho econômico do Brasil no ano de 2011. 

E eu começo meu pronunciamento, Senador Su-
plicy, lembrando que não foi uma, mas muitas vezes 
que vim à tribuna no ano passado reclamando da ne-
cessidade do Governo Federal de promover ajustes no 
sentido de buscar um crescimento econômico maior. 
Isso porque quando falamos em crescimento econômi-
co estamos falando não só em geração de empregos, 
mas estamos falando em distribuição de renda, esta-
mos falando em melhoria da saúde pública, melhoria 
da educação e melhoria de todos os serviços públicos. 

Lembro– me de a hoje Ministra do Planejamento, 
à época Ministra Gleisi, em um desses debates, nós 
discutimos a questão econômica e ela dizia que não 
tinha dúvida nenhuma de que o Brasil chegaria ao fi-
nal do ano de 2011 com uma taxa de crescimento da 
ordem e na casa dos 5%. E vejam as senhoras, e ve-
jam os senhores, o Brasil cresceu, em 2011, 2.7%, um 
percentual muito aquém das necessidades do nosso 
País, do nosso povo e da nossa gente, Senador Paim, 
muito aquém. E muito aquém, muito baixo se compa-
rado a outras nações do mundo. E eu aqui não quero 
falar dos Estados Unidos, não quero falar da União Eu-
ropéia, dos países europeus, que têm uma realidade 
muito diferente da nossa.

Quero comparar o nosso País com outras nações 
emergentes do mundo, que cresceram muito mais do 
que cresceu o Brasil. Vejam a China, que também não 
seria um bom exemplo, mas a China, mesmo com as 
dificuldades, experimentando também um decréscimo 
em seu desenvolvimento econômico, cresceu, em 2011, 
9,2%; a Índia, 7,4%; a Rússia, que ao lado do Brasil 
compõe os BRICs, cresceu 4,1%; o México, 4,1%; a 
África do Sul, 3,1%; a Indonésia, 6,4%; a Turquia, 6,5%. 
O Brasil cresceu somente 2,7%. 

Isso, Srª Presidente, repito, não é bom para a 
economia. Devemos analisar o porquê desse cresci-
mento tão pequeno. 

Penso que não podemos avaliar como alguns 
economistas do Governo que dizem: “Não foi o que 
esperávamos, mas foi bom.” Acho o seguinte: não foi 
o que esperávamos, mas poderíamos ter trabalhado 
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para ser melhor. Não fizemos assim em 2011? Pois 
vamos fazer agora, Senadora Marta. O Brasil – e há 
unanimidade entre os economistas, unanimidade entre 
os estudiosos – precisa crescer a uma taxa média de 
5% a 7% ao ano. Para que isso seja possível, temos 
de manter um investimento na casa dos 20% do PIB, 
do Produto Interno Bruto. 

No ano que passou, 2011, tivemos um percen-
tual de investimento, comparado ao PIB, inferior ao 
ano de 2010. Enquanto em 2010 o Brasil teve uma 
taxa de investimento da ordem de 19,5% do PIB, em 
2011 o percentual de investimento relativo ao PIB foi 
de 19,3%, inferior ao do ano passado. 

Mais do que isso, os desembolsos para o inves-
timento orçamentário – e pego o investimento públi-
co – ficaram, em 2011, em R$41,9 bilhões, inferior a 
2010, que foi de R$44,7 bilhões. Também as estatais 
investiram menos, em torno de 79,4%, contra um in-
vestimento, no ano de 2010, da ordem de 103,8%.

Ora, Srª Presidenta, precisamos avaliar todo o 
procedimento da equipe econômica e, mais do que 
isso, do Banco Central, que é muito responsável por 
esses indicadores, como foi que o Banco Central agiu 
no ano passado, para verificar como deve agir neste 
ano, e não repetirmos uma taxa de crescimento, re-
pito, aquém das necessidades do nosso País, aquém 
das necessidades do povo brasileiro, Senador Blairo.

E aí, o que tem salvado muito, o que salvou a 
nossa economia foi exatamente o crescimento do setor 
primário, o crescimento da agropecuária. O crescimento 
do setor primário ficou na ordem de 3,9%, ou seja, a 
agropecuária, em quase 4%, contra um crescimento 
da nossa indústria, na ordem de 1,6%.

Mas, no ano passado, é bom que registremos, o 
Brasil enfrentou dois momentos importantes de crise 
econômica mundial: primeiro, no final de 2008, início 
de 2009, quando a crise estourou nos Estados Unidos 
da América do Norte. O Brasil se recuperou, chegando 
ao ponto de crescer 7,5% em 2010. E, depois, quan-
do a nossa recuperação estava em franco processo 
de ascensão, vem a crise da Comunidade Europeia, 
da União Europeia. E novamente o Banco Central 
aumenta as taxas de juros para evitar uma série de 
outras questões.

Entretanto, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, entendo que o Governo brasileiro, principalmente 
a equipe econômica, o Banco Central, vem amplian-
do e mantendo a taxa de juros numa mão muito forte 
desnecessária.

Por exemplo, no Brasil, as taxas de juros come-
çaram a subir no mês de abril de 2008, em decorrência 
da crise americana, e só começaram a cair no mês de 
julho de 2009. Ou seja, passou– se mais de um ano 

com os juros numa tendência de crescimento. No mês 
de julho de 2009, as taxas de juros começaram a cair. 
Entretanto, imediatamente, em abril de 2010, com a 
crise europeia, voltaram a subir, e foi assim durante 
quase todo o ano de 2011, o ano passado, com taxas 
de juros elevadíssimas, além da necessidade inclusive 
do controle inflacionário, Srª Presidente.

Então, é por isso que falo aqui com muita expec-
tativa, porque, coincidentemente ou não, hoje é o último 
dia da reunião do Copom, que vai definir as taxas de 
juros oficiais para o Brasil, que é a taxa Selic. E havia, 
até hoje, a expectativa de as taxas de juros diminuí-
rem 0,5%, o que elevaria os juros do Brasil para 10%. 
Hoje, a taxa está em 10,5%. Caindo 0,5%, ficaria 10%. 
Entretanto, hoje, fala– se, com muita força, no meio 
dos economistas, que a taxa poderá cair até 0,75%, 
ficando na casa dos 9,75%. Mesmo assim, mesmo se 
cair 0,75%, ainda manteremos a maior taxa de juros do 
Planeta, e taxa de juros elevada. Somando, há pouco 
investimento, seja no setor privado ou no setor público, 
e enormes superávits fiscais. E foram contingenciados 
55 bilhões do nosso orçamento. Aí, a nossa perspectiva 
de crescimento continuará sendo muito baixa. 

Penso que o Governo brasileiro deve trabalhar 
não só para recuperar o percentual de 2,7%, que é um 
percentual pífio, repito, muito aquém daquilo de que 
necessitamos, mas deve trabalhar, Senadora Marta, 
para que possamos repetir a recuperação da primei-
ra crise de 2008/2009 e chegar a um crescimento da 
ordem de 7% a 7,5%. Para que isso aconteça é pre-
ciso rever alguns pontos, algumas medidas adotadas 
pelo Governo. 

A primeira, eu acabei de falar, é a taxa de juros, 
que tem que baixar com maior celeridade, porque o 
dólar não pode continuar sendo depreciado da forma 
como vem sendo, o que faz com que as importações 
no Brasil aumentem e que nossos produtos percam 
competitividade no mercado internacional. E o tercei-
ro ponto que levantaria aqui é a necessidade de um 
maior investimento no Brasil. E deveremos começar 
pelo investimento público. 

Preparamos o nosso País para a Copa do Mun-
do de 2014 e para as Olimpíadas de 2016, mas os re-
cursos para essa preparação estão sendo liberados 
a conta– gotas. Não pode. Nossas capitais – a cidade 
de São Paulo, a cidade de Manaus, a cidade de Porto 
Alegre –, enfim, todas as sedes precisam não apenas 
das arenas, mas da mobilidade urbana, porque, além 
de melhorar a qualidade de vida daqueles que vivem 
em grandes cidades, é um investimento que gera em-
prego, que gera renda e, assim, faz que com nossa 
economia se mantenha aquecida. 
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Espero, portanto, que hoje, ao final do dia, te-
nhamos uma boa notícia, Senadora Marta, do rebai-
xamento da taxa de juros a pelo menos 0,75%, para 
que obtenhamos um crescimento maior. Somos o sexto 
país do mundo, mas poderíamos estar muito melhor, 
como estão outras nações, crescendo a um ritmo muito 
mais acelerado do que o nosso. 

Muito obrigada, Senadora.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

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

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

comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidenta, Senadora Marta Suplicy, informo à Casa 
que recebi, no dia de ontem, na Comissão de Direitos 
Humanos, a juíza brasileira do Tribunal Penal Interna-
cional, Srª Sylvia Steiner, também o Deputado Felipe 
Michelini, o Dr. Davi Donat Cattin, a Drª Deborah Riz 
Verdusco e também o consultor de Direito Internacio-
nal do Senado, o Sr. Tarcísio Dal Maso Jardim, e uma 
delegação de Parlamentares para a Ação Global da 
América Latina, que promovem a universalidade e a 
efetividade do Tribunal Penal Internacional. Eles vie-
ram conversar comigo sobre o Projeto de Lei nº 301, 
de 2007, de autoria do Deputado Doutor Rosinha, e 
também sobre o Projeto nº 4.038, do Executivo, que 
institui o Estatuto do Tribunal Penal Internacional. Atu-
almente, a matéria está na Câmara dos Deputados. 

O texto do projeto, Srª Presidenta, conta com 
128 artigos, desde a tipificação do crime de genocí-
dio, dos crimes contra a humanidade e dos crimes de 
guerra, crimes internacionais que o Estatuto de Roma 
define como os mais graves e que atentam contra a 
humanidade. É importante lembrar que muitos desses 
crimes não são criminalizados por nossa legislação, 
apesar de termos ratificado vários, inúmeros tratados 
de direitos humanos e também do Direito Internacio-
nal Humanitário.

A obrigação primária de primeiro julgar crimes 
internacionais é do Estado. A jurisdição penal inter-
nacional é complementar à jurisdição interna. Se não 
há uma legislação interna que nos permite atuar, a 
jurisdição internacional assumirá, então, esse papel. 
Assim, urge que avancemos na legislação, porque, 
senão, os acusados por crimes internacionais não 
cumprirão suas penas. 

É importante ressaltar que o projeto permite coo-
peração plena com esse Tribunal, o que inclui proteção 
de testemunhas e vítimas, entrega de possíveis acu-
sados e bloqueio de bens para reparação às vítimas. 
Sem essa lei, fugitivos internacionais que tenham co-

metido crimes como os hediondos serão beneficiados 
por falta do corpo legal da legislação.

Hoje, os membros da delegação vão se reunir com 
o vice– Presidente Michel Temer e com a Ministra dos 
Direitos Humanos, Maria do Rosário. Amanhã, estarão 
na Câmara dos Deputados com o Presidente da Casa.

O Brasil é o maior país membro do Tribunal Pe-
nal Internacional. Possui uma das juízas mais atuantes 
desse Tribunal, que faz parte da delegação e esteve 
conversando ontem comigo, a Drª Sylvia Steiner.

Temos atuado amplamente para que outros Esta-
dos façam parte desse sistema e para que possamos, 
assim, contribuir para que os criminosos, em âmbito 
internacional, não sejam beneficiados por falta de uma 
lei. O § 4º do art. 5º da nossa Constituição reconhece 
que o Tribunal Penal é um braço internacional do Po-
der Judiciário e do Brasil. Este ano, o mundo celebra 
dez anos de atividade do Tribunal Penal Internacional.

Por coerência, este ano é emblemático para a 
adoção, de forma definitiva, e a implementação do 
Estatuto do Tribunal Penal Internacional. 

Assim, Srª Presidenta, colocamo– nos inteira-
mente à disposição dessa comitiva global, para que 
avancemos numa legislação rápida aqui no Brasil.

Por fim, Srª Presidenta, quero ainda registrar 
pronunciamento que faço, mais uma vez, sobre o Es-
tatuto da Juventude. Faremos uma audiência pública, 
no próximo dia 20, à tarde, na Comissão de Direitos 
Humanos, chamando todos os relatores que estão 
tratando da matéria, pela sua importância, como for-
ma de agilizar para que ainda este ano, e não depois 
da Copa, como querem alguns, vejamos o Estatuto 
da Juventude aprovado. O Estatuto fortalece projetos 
como o Bolsa Família, Prouni, o Fies, a meia entrada, 
a garantia plena para que a juventude brasileira tenha 
políticas no campo da educação profissional, trabalho, 
renda, saúde integral, cultura, desporto, lazer, igualda-
de, cultura à liberdade de expressão, meio ambiente 
ecologicamente equilibrado.

Enfim, Srª Presidenta, o fortalecimento desse 
belo projeto que é o Estatuto da Juventude é uma 
obrigação de todos nós. Por isso vamos trabalhar de 
forma acelerada. E cumprimento todas as lideranças...

(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Mais um 

minuto, Srª Presidenta.
Para que nos somemos. Junto– me, então, aos 

jovens, dando todo o meu apoio, conforme fiz com a 
aprovação da PEC da Juventude, para que o Estatuto 
da Juventude seja aprovado o mais rápido possível e 
que haja, de fato, a inclusão em políticas públicas de 
toda a juventude brasileira.
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Muito obrigada, Senadora Marta Suplicy.
Lembro que, hoje pela manhã, instalamos a co-

missão que vai debater o Fundo de Garantia, para 
valorizar o rendimento do trabalhador. E V. Exª, por 
unanimidade, foi indicada relatora desse importante 
projeto, para garantir que o Fundo de Garantia tenha 
uma remuneração, se não acompanhar a inflação, que 
pelo menos acompanhe a poupança.

Parabéns a V. Exª, relatora desse importante pro-
jeto. Cyro Miranda será o Presidente e eu terei a ale-
gria de ser o vice– Presidente, trabalhando integrado 
com toda a equipe.

Obrigado, Senadora Marta Suplicy.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Obrigada, Senador Paim. Acredito que realiza-
remos, nesta subcomissão, da qual participamos com 
cinco membros, um bom trabalho.

Com a palavra o Senador Suplicy, em permuta 
com o Senador Paulo Bauer.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidenta, Senadora Marta Suplicy, vou falar 
hoje sobre a mulher e a ecologia. Mas quero antes 
saudar, já que foram abertas as galerias, os inúmeros 
ciclistas que me acompanharam desde o Museu da 
República, bem como os estudantes de Engenharia, 
da Universidade Estadual Paulista, de Ilha Solteira, 
que estão presentes.

Primeiro, no mês em que se comemora o Dia In-
ternacional da Mulher, nada melhor do que fazer um 
paralelo entre o papel específico da mulher e a ecolo-
gia. O corpo da mulher já é biologicamente preparado 
para que ela cuide de outras vidas, antes de cuidar da 
sua. A maternidade nada mais é que o fundo biológico 
da solidariedade e do altruísmo, que tanto precisamos 
no mundo.

Ao contrário do homem, praticamente todo o cor-
po da mulher é dirigido para a maternidade. A mulher 
tende a ser receptiva e altruísta. Isto está acontecendo, 
por exemplo, hoje, no Brasil, no Governo da Presidenta 
Dilma Rousseff. Logo no primeiro ano do seu mandato, 
ela obteve maior aprovação da sociedade do que os 
presidentes homens que a antecederam.

Para “dominar” o mundo masculino é preciso que 
a mulher não tenha a mesma cabeça que a mulher tra-
dicional e que saiba usar seu lado masculino a favor 
do altruísmo. Isto porque homens e mulheres, todos 
têm um lado masculino e um lado feminino, mais fortes 
em uns do que em outros.

Este fato é muito importante para o equilíbrio da 
relação entre os gêneros, para que haja uma com-
preensão mútua entre homens e mulheres, a única 
coisa que poderá salvar o planeta. Isso não acontece 

quando o homem tem um domínio absoluto sobre as 
mulheres e sobre o mundo.

Em um artigo extraordinário, publicado no Jornal 
do Brasil Digital, na última segunda– feira, 05 de mar-
ço, o filósofo e teólogo Leonardo Boff mostra que “em 
540 milhões de anos, a Terra conheceu cinco grandes 
extinções em massa, praticamente uma em cada 100 
milhões de anos, exterminando grande parte da vida 
no planeta. A sexta está sendo acelerada pelo próprio 
ser humano. Sem a presença dele, uma espécie desa-
parecia a cada cinco anos. Agora, por causa de nossa 
agressividade industrialista e consumista, multiplicamos 
a extinção em cem mil vezes, diz– nos o cosmólogo 
Brian Swimme”.

É isso que dá o domínio de um gênero – mascu-
lino – sobre o outro. No tempo em que pudermos ter 
uma reciprocidade, isto é, em que homens e mulheres 
respeitem suas características e diferenças, podere-
mos reverter esta terrível realidade...

Refazendo aqui a frase que acabo de citar, vou 
novamente reler a frase de Leonardo Boff.

Há muito que biólogos e cosmólogos estão adver-
tindo a humanidade de que o nível de nossa agressiva 
intervenção aos processos naturais está acelerando 
enormemente a sexta extinção em massa de espécies 
de seres vivos. Ela já está em curso há alguns milhares 
de anos. Essas extinções misteriosamente pertencem 
ao processo cosmogênico da Terra. Nos últimos 540 
milhões de anos, ela conheceu cinco grandes extinções 
em massa, praticamente uma em cada 100 milhões 
de anos, exterminando grande parte da vida no mar 
e na terra. A última ocorreu há 65 milhões de anos, 
quando foram dizimados os dinossauros, entre outros.

E é isso que dá o domínio de um gênero, mas-
culino, sobre o outro. No tempo em que pudermos ter 
uma reciprocidade, isto é, em que homens e mulheres 
respeitem suas características e diferenças, podere-
mos reverter essa terrível realidade, iniciando um novo 
paradigma civilizatório. Esse tempo só virá quando ho-
mens e mulheres repartirem entre si o poder, como já 
está acontecendo no Brasil.

Quando homens e mulheres forem irmãos, um 
novo futuro diferente e democrático poderá ter início. 
E já está se iniciando. No segundo decénio do século 
XXI, a maioria da juventude feminina e masculina do 
mundo inteiro está se reunindo nas ruas da África, do 
Oriente Médio, da Europa e dos Estados Unidos, em 
busca de um novo mundo democrático, que nunca co-
nhecemos, enquanto uns dominavam os outros. Eles 
estão dando seu sangue e suas vidas por este futuro.

E serão eles, com a utilização de uma tecnologia 
que funciona à velocidade da luz, em tempo real – os 
computadores ligados às redes sociais – que, espon-
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taneamente, sem ideologia nenhuma, estão abrindo os 
novos caminhos do novo paradigma civilizatório, exi-
gindo que homens e mulheres tenham o mesmo sen-
so de justiça e cuidado com o planeta. Isso começa a 
acontecer no Brasil, no Governo da nossa Presidenta, 
uma mulher que une uma força férrea em prol da justiça 
social e do fim da miséria a um altruísmo incorruptível.

Como recomenda Leonardo Boff, em seu livro 
O Despertar da Águia – Editora Vozes, 1999 – nós, 
homens, precisamos compreender que, para efetiva-
mente construirmos uma sociedade civilizada e justa, 
será muito importante que no comando de nossas 
organizações, nos mais diversos campos público e 
privado, estejamos alternando ora homens ora mu-
lheres. Isso é necessário porque a mulher tem certas 
características, qualidades e sensibilidades diferentes 
das de nós homens, as quais são importantes para o 
aperfeiçoamento de nossas instituições e para o avan-
ço da humanidade.

Aqui desejo fazer um parêntese para parabenizar 
o pensador, filósofo e escritor Leonardo Boff, que é au-
tor com Mark Hathaway, do livro O Tao da Libertação: 
explorando a ecologia da transformação, publicado pela 
Editora Vozes, em 2012. A edição americana desse 
livro, publicada em 2010, com 600 páginas, recebeu 
a medalha de ouro do prémio Nautilus no campo da 
nova ciência e da ecologia.

Ao cumprimentar as mulheres brasileiras – e o 
faço na pessoa de V. Exª, Senadora Marta Suplicy, 
que preside os nossos trabalhos – pela passagem do 
seu Dia Internacional, considero muito importante es-
timular o crescimento do novo papei que as mulheres 
cada vez mais têm ocupado em todos os campos do 
poder, principalmente nas posições de liderança polí-
tica e empresarial de nossa sociedade. A sensibilida-
de feminina aliada à perseverança que caracteriza a 
mulher são fatores decisivos para a melhora do meio 
ambiente e da vida em nosso planeta.

Quero também encaminhar à Mesa do Senado, 
Srª Presidenta, dois requerimentos para serem apre-
ciados: primeiramente, pela Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional e, depois, pelo Plenário.

O primeiro requer 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, libertando os cidadãos 
cubanos que se encontram presos em seu território 
por motivos públicos – como é o caso de Tony Guer-
rero, Fernando González, Ramón Labañino, Gerardo 
Hernández Nordelo e René González –, bem como 
fechem, definitivamente, a prisão instalada na Base 
de Guantánamo. E, para o Governo de Cuba, o apelo 

e a manifestação do Senado Federal no sentido de 
que Cuba providencie o indulto geral aos aprisiona-
dos 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 criticam o regime político estabe-
lecido na ilha.

Regimentalmente, esses requerimentos devem 
ser dados como lidos e devem ser designados rela-
tores amanhã, na Comissão de Relações Exteriores, 
para depois serem apreciados na reunião da próxima 
semana e, em seguida, pelo Plenário do Senado.

Para concluir, Srª Presidenta, eu quero saudar, 
mais uma vez, os ciclistas – o que já havia aqui feito 
logo ao entrar hoje – e também saudar a Srª Beth Da-
vison e seu marido, os pais do Pedro Davison, vítima 
como a Juliana Dias, que infelizmente faleceu, na se-
mana passada, em acidente na Avenida Paulista, para 
pedir que haja maior respeito a todos os ciclistas. Ob-
servamos aqui que há, entre os ciclistas, praticamen-
te o mesmo número de mulheres quanto de homens. 
Agora, é importante que venhamos a nos dar as mãos, 
como também aos universitários da Unesp, que estão 
equilibradamente aqui presentes, homens e mulheres. 
Que possamos sempre pensar em como viver em uma 
cidade melhor, onde as bicicletas tenham o direito de 
ser manejadas pelas pessoas...

(Interrupção do som.)

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTA (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Muito obrigada, Senador Eduardo Suplicy.
Também quero dar as boas– vindas, em nome 

do Senado, a todos os ciclistas aqui presentes, espe-
cialmente à Srª Beth Davison e aos familiares. 

Com a palavra o Senador Mário Couto, para uma 
comunicação inadiável. 

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidenta, Srs. Senadores, venho a esta tribu-
na na tarde de hoje, para falar do Estado querido que 
represento neste Senado, o Estado do Pará, de Nossa 
Senhora de Nazaré.

No ano de 2010, estive eu por várias vezes aqui 
mostrando a má administração petista à frente do Go-
verno do Estado do Pará. Ao findar aquele governo, o 
meu Estado estava jogado no abismo, falido, com uma 
dívida de mais de R$700 milhões, quase R$1 bilhão.

Péssima era a segurança pública, péssima era 
a saúde do meu Estado, péssima era a educação do 
meu Estado. 
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Eu aqui bradei por várias vezes que o povo pa-
raense pudesse entender e tirar aquela senhora do 
poder, a ex– Governadora Ana Júlia Carepa. 

Hoje eu tenho prazer em vir aqui a esta tribuna 
mostrar números e dizer que o Estado do Pará, dos 
paraenses queridos, dos paraenses que amam Nossa 
Senhora de Nazaré retomou novamente o seu cres-
cimento. 

O Pará hoje não está mais endividado, o Pará 
hoje pagou as suas dívidas, o Pará hoje vive na paz 
do crescimento.

Diminuímos a violência. Em 2010, no último ano 
da Governadora Ana Júlia Carepa, meus nobres Se-
nadores, nós tínhamos o aumento da criminalidade de 
344% – só naquele ano de 2010. O Pará era assaltado 
por criminosos, os paraenses caíam em abundância 
na rua, mortos à bala ou à faca. 

Hoje, além de nós eliminarmos os 344%, já dimi-
nuímos mais 18% no índice da criminalidade. 

Fato histórico, mas sabemos...
(A Srª Presidenta faz soar a campainha.)

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Já, 
Senadora? Acho que houve engano, não? Nem estou 
na saúde e nem comecei a segurança... Dê– me mais 
uns dois minutos, pelo menos. 

A criminalidade, nós sabemos que estamos longe 
ainda de termos o ideal. Precisamos trabalhar muito. 
Mas temos o prazer de dizer que estamos combatendo 
e já diminuímos bastante. 

Na área da educação, com um ano de governo 
petista de Ana Júlia Carepa, meu nobre Senador, nós 
tínhamos, nesse momento, uma greve real de profes-
sores pedindo aumento. E esses professores foram 
recebidos com spray de pimenta nos olhos. 

Hoje, não! Hoje, o Governador do Estado do 
Pará abre as portas do seu gabinete para conversar 
com os professores. Creiam, paraenses, hoje, a mé-
dia salarial, no meu Estado, para os professores é de 
R$4.000. Escolas recuperadas, escolas construídas, 
escolas que eram danificadas e que choviam dentro. 
Mostrei aqui uma panela de alumínio servindo de be-
bedouro para as crianças, no interior, em São Domin-
gos do Araguaia. Hoje posso dizer que a educação no 
meu Estado é outra.

Vou encerrar.
Na área da saúde, meus nobres Senadores, há 

pouco mais de um ano, o Governador inaugura...
(Interrupção do som.)

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – ... um 
hospital de cem leitos no centro de Belém. E anuncia 
para breve (Fora do microfone.) que ele seja o primei-

ro hospital no norte do Brasil a fazer transplante de 
fígado. Outros hospitais em construção.

O Pará mudou. O Pará é outro. A história do 
Pará é outra, volta a se poder dizer que o Pará é um 
Estado em desenvolvimento, graças ao Governador 
Simão Jatene.

Por isso, paraenses, nós andamos bastante pelo 
Estado que encontramos totalmente depredado, total-
mente falido. O Pará de hoje é um Pará já recuperado, 
com esperança de dias melhores para o seu povo.

(Interrupção do som.)
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Para encerrar, por favor.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Aqui, 

ao descer desta tribuna, Srª Presidenta, quero dizer a V. 
Exª que este Senador muitas vezes recebia e– mail de 
petistas que não gostavam da minha defesa do Pará. 
Esses mesmos passam hoje e– mail agradecendo, di-
zendo: “Muito obrigado, Senador, pela luta que V. Exª 
teve para que o Estado do Pará voltasse a ser um dos 
maiores Estados do norte do Brasil”.

Quero aqui, paraenses, agradecer ao Governador 
Simão Jatene e à sua equipe.

Muito obrigado, Senadora. 
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Com a palavra, o Senador Paulo Davim, por 
permuta com o Senador Paulo Bauer.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Srª Presidenta...

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Pois não, Senador Valadares.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Só uma informação. Eu estava inscrito 
em quinto lugar.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Sim.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Ainda estou?

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Temos agora o Senador Paulo Davim. O Su-
plicy já falou como orador inscrito. Depois, é o senhor.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Sou depois do...

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Do Paulo Davim.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Obrigado.

Sucesso, Senador.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – O 
aniversário dos 80 anos do Voto Feminino no Brasil, 
regulamentado a partir do Decreto n° 21.076, de 24 
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de fevereiro de 1932, assinado pelo então Presidente 
Getúlio Vargas, permitiu que as mulheres pudessem 
exercer seus direitos e expressar os seus anseios no 
tocante ao futuro do seu povo, de sua gente, de seu país.

Porém, não poderia deixar de evocar a memória 
de uma mulher pioneira, que fez história na luta femi-
nina pela consolidação de seus direitos. Refiro– me 
à potiguar Celina Guimarães Viana, que, quatro anos 
antes do Decreto do Presidente Getúlio Vargas, exer-
ceu o direito do voto, na cidade de Mossoró, em 1928.

Naquela época, meu Estado, o Rio Grande do 
Norte era governado por Juvenal Lamartine, um visio-
nário que autorizou o voto feminino por meio da Lei 
Estadual nº 660, de 25 de outubro de 1927.

Celina Guimarães não era uma mulher comum 
e, sem dúvida, estava à frente de seu tempo: era pro-
fessora bastante atuante na cidade de Mossoró e foi a 
partir de sua iniciativa de tirar o título de eleitora, pas-
sando a ser a primeira mulher inscrita e apta ao voto, 
que se deu início a um grande movimento nacional, 
estimulando outras mulheres do Rio Grande do Norte 
e de outros Estados brasileiros a fazerem o mesmo.

A história conta que o feito de Celina Guimarães 
teve repercussão mundial, numa época em que muitos 
países não permitiam ainda o voto feminino, como por 
exemplo a Inglaterra, que apesar de já permitir o voto 
constitucionalmente, sua regulamentação só ocorreu 
após a notícia do voto feminino de Celina Guimarães, 
em Mossoró.

Mas, esse feito tem raízes ainda mais profundas 
no Estado que sempre tratou a mulher com deferência. 
Este espírito libertário traz consigo a herança genética 
da bravura da nação potiguara encarnada por Clara 
Camarão, considerada uma das pioneiras no feminis-
mo brasileiro e no mundo. Clara Camarão, casada com 
Felipe Camarão, o índio Poty, abandonou os afazeres 
domésticos para se juntar à luta contra a invasão ho-
landesa, em Recife (PE), auxiliando seu marido, além 
de participar de outras memoráveis lutas. Outra mulher 
de destaque na história do Rio Grande do Norte, pela 
sua luta feminista, é a escritora Nísia Floresta, que 
abraçou a bandeira por uma educação igualitária para 
as mulheres, assim como sua atuação abolicionista .

No Rio Grande do Norte também foi eleita a pri-
meira prefeita do Brasil e da América Latina. No mes-
mo ano em que ocorreu o primeiro voto feminino, por 
intermédio de Celina Guimarães, a fazendeira Alzira 
Soriano elegeu– se prefeita do Município de Lajes, 
entretanto, só conseguiu a proclamação de sua vitória 
após um recurso judicial.

De maneira que fica fácil observar que a luta 
pelos direitos políticos da mulher começou há muito 
tempo. Mas, apesar de tanto tempo já passado, muitos 

de nós temos de concordar que esta luta precisa de-
satar ainda muitos nós ou arrebentar muitos grilhões 
do preconceito e da desigualdade de direitos. Basta 
irmos aos dados: em pleno século 21, apenas 8,77% 
da Câmara Federal é representada por mulheres; no 
Senado Federal, temos 12 senadoras das 81 cadei-
ras ocupadas. O Brasil, comparado a outros países 
com relação à representatividade feminina na política, 
está atualmente em centésimo quadragésimo segun-
do (142°) lugar.

O recém lançado Relatório de Desenvolvimento 
Mundial 2012 do Banco Mundial – BIRD demonstra 
que ainda existe significativa distância entre a média 
de salários pagos para homens e mulheres.

As mulheres também têm mais probabilidade de 
ter um trabalho não remunerado do que os homens. 
Na agricultura, trabalham em terrenos menores e em 
cultivos menos lucrativos. No setor industrial, dirigem 
empresas menores e em setores com menos remu-
neração.

Já a escolaridade feminina hoje ultrapassa a mas-
culina no Ensino Médio. Essa tendência também se nota 
nas universidades, onde as mulheres são maioria em 
pelo menos 60 países, inclusive no Brasil. No entanto, 
ainda existem dificuldades para a ascensão das mu-
lheres dentro das empresas. Quanto mais próximo do 
topo da hierarquia, menor a presença feminina.

Por outro lado, temos motivos para nos orgulhar 
também, já que somos um dos poucos países que têm 
como chefe de Estado uma mulher, a Presidenta Dilma 
Rousseff. No mundo, apenas 20 mulheres ocupam a 
chefia do Poder Executivo em seus respectivos países.

Sabemos também que as conquistas femininas 
em âmbito público têm tido avanços, mas precisamos 
estar atentos também às conquistas em âmbito priva-
do. Pode parecer prosaico o que vou dizer, mas não 
é: as cobranças e as expectativas sobre as mulheres 
são muito maiores, se comparadas aos homens no 
espaço do trabalho e até mesmo na vida.

A comemoração da regulamentação do voto femi-
nino é a consolidação de um direito que não se basta 
no simples ato de votar. As mulheres precisam e mere-
cem espaço na esfera política. E uma das saídas para 
a maior participação feminina na política brasileira é 
que lhes seja dada igualdade de condições na concor-
rência eleitoral. E, nesse caso, no meu entendimento, 
igualdade entre gêneros é direito à visibilidade e à voz. 

Aproveito este momento para parabenizar todas 
as mulheres do Brasil, em particular, a bravura da 
mulher potiguar. Desejo– lhes força para enfrentar os 
desafios e vencer os obstáculos.

Parabéns a todas as mulheres.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Parabéns, Senador Paulo Davim, por essa linda 
homenagem que V. Exª faz às mulheres, especialmente 
às do seu Estado, o Rio Grande do Norte, realmente 
pioneiro na questão da mulher.

Além de pioneiro, ainda tem uma Nísia Floresta, 
que, para nós, foi tão importante, a primeira prefeita 
eleita no Brasil. V. Exª fez um resumo aí bastante sig-
nificativo. Parabéns. 

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV - RN) – Obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT -

SP) – Pois não, Senadora Lídice. Pela ordem, pois não. 
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pela 

ordem.) – Presidenta, para solicitar a palavra como 
líder, para uma breve comunicação, após, é claro, o 
Senador que está na tribuna. 

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT -
SP) – V. Exª é a primeira inscrita na liderança e terá a 
palavra logo em seguida ao Senador Valadares.

Pois não. 
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/

PSB – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) – Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, 
no dia 1º de fevereiro passado, o Arcebispo e Presi-
dente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – 
CNBB, Cardeal Raymundo Damasceno, fez a abertura 
da Campanha da Fraternidade 2012, na Arquidiocese 
de Aparecida do Norte.

Neste ano, a campanha tem como tema “Frater-
nidade e Saúde Pública” e como lema “Que a saúde 
se difunda sobre a Terra”. De maneira geral, em 2012, 
o sentido da Campanha da Fraternidade é o de refle-
tir sobre a realidade da saúde no Brasil, em busca de 
uma vida saudável; reforçar o espírito fraterno e comu-
nitário nos lares brasileiros; motivar as pessoas para 
dedicarem maior atenção aos enfermos e mobilizá– 
las em prol da melhoria do sistema público de saúde 
no nosso País. 

O Brasil tem hoje cerca de 194 milhões de ha-
bitantes, sendo que quase 80% dependem única e 
exclusivamente do SUS, que realiza o seu trabalho 
integral e universal com recursos aquém do que re-
almente necessita. Nesse sentido, a Campanha da 
Fraternidade entende que é preciso, urgentemente, 
melhorar o desempenho do sistema público de saúde 
brasileiro, destinando mais verbas para os hospitais 
da rede; para a política de prevenção de saúde; para 
a compra de equipamentos médicos de boa qualidade; 
para a contratação, formação e treinamento adequado 
do seu pessoal de apoio; para a contratação de mais 
profissionais na área médica; para melhorar a gestão do 
sistema como um todo; e para garantir um atendimento 
cada vez mais eficiente e moderno aos seus usuários. 

Para justificar essa posição, a Campanha da Fra-
ternidade, da CNBB, alerta que mais de 150 milhões de 
brasileiros dependem diretamente do SUS para con-
sultas, tratamentos, cirurgias, internações, transplantes 
de órgãos e medicamentos, que são disponibilizados 
de forma gratuita para todos aqueles que precisam. 
Aliás, até mesmo os que têm acesso a planos de saú-
de, que são cerca de 48 milhões de pessoas, recor-
rem ao SUS quando necessitam se tratar de doenças 
mais graves. Nesses casos estão os que precisam de 
transplantes de órgãos e outros atendimentos de alta 
complexidade. É importante destacar que são raros 
os planos de saúde que garantem essas despesas 
aos seus usuários de forma total. Assim, praticamente 
100% dos brasileiros dependem do SUS para os seus 
cuidados de saúde, não só nos casos mais simples, 
notadamente os casos mais graves.

Srª Presidente, em 1961, três padres responsá-
veis pela Cáritas Brasileira idealizaram uma campanha 
para arrecadar fundos para as atividades assistenciais 
e promocionais da instituição e torná– la, assim, autô-
noma financeiramente. A atividade foi chamada Cam-
panha da Fraternidade. Sua realização aconteceu, 
pela primeira vez, na quaresma de 1962, na cidade de 
Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte, com 
adesão de outras três dioceses e apoio financeiro dos 
bispos norte– americanos. No ano seguinte, 16 dioce-
ses do Nordeste organizaram a segunda Campanha 
da Fraternidade, inspirada nos principais princípios 
da primeira, que se tornaram permanentes e que são: 
despertar o espírito comunitário e solidário do povo, 
comprometendo, em particular, os cristãos, na busca 
do bem comum; encaminhar para a vida em fraternida-
de, a partir da justiça e do amor, exigência central do 
Evangelho; e educar a consciência da responsabilidade 
de todos pela ação da Igreja na evangelização e na 
promoção humana, em vista de uma sociedade mais 
justa e mais identificada com os problemas de outrem.

Convém assinalar que esse foi o verdadeiro em-
brião de um projeto anual dos Organismos Nacionais 
da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e das 
Igrejas particulares no Brasil, realizado à luz e na 
perspectiva das “Diretrizes Gerais da Ação Pastoral” 
da Igreja em nosso País, cujos ideais mais altos são 
dignos de grande respeito.

Assim, ao longo dos anos, a Campanha da Fra-
ternidade se tornou um momento de conversão, de 
compromisso com gestos concretos de fraternidade, 
de exercício explícito de pastoral, em prol das trans-
formações de situações injustas que são impostas aos 
indivíduos, ou de outras capazes de alterar o equilíbrio 
da vida em nosso Planeta.
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A Campanha da Fraternidade, que se realiza em 
todo o território nacional, é reforçada ainda por debates, 
reuniões, encontros, trocas de experiências, arrecada-
ções de fundos para cobrir os custos dos trabalhos que 
são realizados, visitas e celebração de atos litúrgicos, 
para reafirmar a sua importância e o seu engajamento 
religioso, humano e espiritual.

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

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – A cada ano, a Igreja escolhe uma situação 
da realidade social que precisa ser mudada e, como 
disse no início deste pronunciamento, a situação de 
saúde do povo brasileiro foi o tema eleito pela instituição.

Senador Casildo Maldaner, é um prazer conceder 
um aparte a V. Exª, já que estou também no final do 
meu pronunciamento. É um prazer ouvi– lo.

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – 
Quero lhe confessar que vinha ouvindo a Rádio Se-
nado e escutei quando a Senadora Marta anunciou a 
palavra a V. Exª para abordar o tema da Campanha da 
Fraternidade deste ano. V. Exª citou números – mais 
de 150 milhões que dependem dos SUS, milhares 
de pessoas que dependem do atendimento – e disse 
que o tema da Campanha da Fraternidade, da CNBB, 
deste ano é saúde para todos. Quer dizer, temos de 
atender as pessoas em primeiro lugar. Além de me 
associar ao que diz V. Exª, ao seu pronunciamento e 
a essa campanha, eu queria dizer que ainda ontem à 
tarde, dessa tribuna, fazia uma análise sobre a saúde, 
o atendimento, a necessidade do Brasil e as médias 
que estão divulgando. De zero a dez, o Ministério da 
Saúde, na semana passada, divulgou o resultado de 
que o Brasil tem o atendimento de 5,14%. Veja bem: 
nosso Estado de Santa Catarina está no ranking com 
pouco mais de seis. Imagine, Senador Valadares! Se 
nós, em Santa Catarina, estamos com problemas sérios 
na saúde... Existe lá uma espécie de “ambulanciotera-
pia”; quer dizer, as ambulâncias transportam, apesar 
da descentralização que o Governo do hoje Senador 
Luiz Henrique adotou, mas precisamos fortalecer esse 
procedimento. Hoje, os prefeitos e governadores vêm 
a Brasília, e há uma espécie de “ambulancioterapia” 
de recursos, que são levados daqui para interiorizar 
o atendimento. Ontem, dizia – aproveitando a carona 
de V. Exª – que, quando tratamos aqui da defesa civil, 
no relatório, a cada real aplicado na defesa civil são 
economizados sete na recuperação, quando ocorre 
o sinistro. Imagine V. Exª quanto à questão da saúde, 
em que a prevenção é fundamental, porque a saúde é 
infinitamente maior quando a realizamos. Então, que-
ro me associar a suas palavras e parabenizá– lo por 
enaltecer a Campanha da Fraternidade, que, este ano, 

se desenrola em todo o Brasil. Nossos cumprimentos, 
Senador Valadares.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Agradeço a V. Exª, Senador e aproveito 
para mencionar a preocupação que sempre mantive 
nesta Casa com os temas relacionados à saúde pú-
blica, propondo vários projetos nessa área, como, por 
exemplo, a inclusão da alimentação no rol dos direitos 
sociais do cidadão protegidos pelo art. 6o da Constitui-
ção Federal e também a Emenda Constitucional nº 29, 
de 2000, que assegura a aplicação de recursos para o 
financiamento das ações e serviços públicos de saúde, 
emenda que tive o prazer de relatar.

Cumpre registrar, ainda, que apresentei o PLS 
n° 495/2007, institui normas básicas sobre alimentos, 
para estabelecer limites máximos de sódio e também 
limites máximos de açúcar em produtos alimentícios; 
e o Projeto de Lei do Senado nº 106/2011, para esta-
belecer limites máximos de gorduras saturadas, trans 
e açúcares nos alimentos.

Procedendo dessa forma, gostaria de parabeni-
zar a Igreja Católica, as suas autoridades eclesiásticas 
e todos os católicos brasileiros pela realização desse 
grande ato de fé e de engajamento social.

Quero crer, Srª Presidenta, que, com a regula-
mentação da Emenda nº 29, que bloqueia os desvios 
que antes aconteciam em relação à aplicação dos 
recursos nos Estados, principalmente, e nos Municí-
pios, teremos, com essa campanha, o fortalecimento 
desse processo de conscientização de que a saúde é 
dever do Estado e também um direito inalienável do 
cidadão brasileiro.

Agradeço a V. Exª, Srª Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

–  SP) – Obrigada, Senador Valadares.
Com a palavra a Senadora Lídice da Mata, fazen-

do o uso da palavra pela Liderança do partido.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

–  AM) – Pela ordem, Srª Presidenta Marta.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

–  SP) – Pois não, Senadora Vanessa.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

– AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Presi-
denta, primeiro quero dizer que é com muita alegria 
que dou essa informação, estando V. Exª dirigindo a 
nossa sessão, que é a primeira mulher eleita para a 
Vice– Presidência do Senado. Dizer, Senadora Marta, 
que eu acabei de conversar com a Senadora Ideli, com 
o Gabinete da Presidenta Dilma, que confirmou a pre-
sença dela aqui no Sendo, na sessão do Congresso 
Nacional, no plenário desta Casa, no próximo dia 13, 
terça– feira, 10 horas da manhã. Participará conosco 
e receberá do Senado o Prêmio Bertha Lutz. 
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Então, para a gente é uma alegria muito grande 
porque não só é a primeira Presidenta, mas é um ato 
simbólico. Ela espera ter um encontro não só com as 
mulheres Parlamentares, Senadoras, Deputadas mas 
aqui deverão estar presentes também Ministras do Su-
premo, do Poder Judiciário, do Governo dela. Enfim, 
que a gente possa fazer dessa sessão não apenas uma 
bela sessão, mas uma sessão que represente avanços 
significativos para as mulheres brasileiras.

Quero registrar aqui o empenho de V. Exª, Sena-
dora Marta, que já está em contato com a Presidenta 
Dilma há muito tempo no sentido de trazê– la para 
nossa sessão. Então, essa notícia que nos chega é 
muito importante. V. Exª pode se orgulhar de ter tra-
balhado muito para que isso acontecesse. Confirmou: 
a Presidenta Dilma estará conosco no próximo dia 13 
às 10 horas da manhã.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –  
SP) – Recebo com muita alegria, Senadora Vanessa 
essa confirmação. Estaremos todas e acho que todos, 
também, a postos aqui na entrega do Prêmio Bertha 
Lutz, que, com todo merecimento, a nossa Presidenta 
será uma das agraciadas.

Com a palavra a Senadora Lídice da Mata.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Como 

Líder. Sem revisão da oradora.) – Srª Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, na verdade, eu gostaria de tratar de 
dois assuntos, o que não poderei fazer nesse pequeno 
pronunciamento. Vou, portanto, priorizar um, e deixarei 
para prestar a minha sincera e sentida homenagem a 
este grande e adorável comunista baiano, Fernando 
Santana, num pronunciamento mais longo que poderei 
fazer neste Senado, dando conta da saudade do povo 
baiano pela morte do grande e querido companheiro, 
referência política do povo e da luta do povo baiano.

Mas, neste momento, Srª Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, eu gostaria de parabenizar o Tribunal Re-
gional Eleitoral da Bahia, que ontem elegeu surpre-
endentemente, porque antecipadamente, a sua nova 
presidente, uma mulher, na Semana da Mulher, a De-
sembargadora Sara Silva de Brito. Vinda da 1ª Câma-
ra Civil do Tribunal de Justiça, a magistrada foi eleita 
por unanimidade pelos pares na corte eleitoral, após 
o presidente em exercício, Desembargador Carlos Al-
berto Dutra Cintra, confirmar que não iria concorrer.

A eleição de Sara para o Tribunal por apenas 
um voto, e ontem, antecipadamente, a sua eleição 
por unanimidade como presidente daquele Tribunal, 
aprofunda um processo de mudança política por que 
vem passando o Judiciário baiano, que, sob a lideran-
ça do Desembargador Alberto Dutra Cintra, efetivou 
um movimento que nós, na Bahia, chamaríamos de 

“libertação das influências do carlismo” que marcaram 
aquele Tribunal.

A presença de Sara com sua história política é 
vinculada, profundamente vinculada, ao enfrentamen-
to da ditadura militar. Durante o seu discurso, fez uma 
emocionada e emocionante homenagem ao seu marido, 
um dos principais representantes dessa luta de resis-
tência em nosso Estado, o ex– presidente da OAB e 
advogado Pedro Brito, quem tive a honra de também ter 
como meu advogado em batalhas relacionadas a essa 
resistência democrática na Bahia – nós o perdemos 
muito cedo. Marcou também pelo seu pronunciamento 
forte na defesa de um processo eleitoral liso, correto, 
onde as manifestações de abuso do poder econômico 
e do poder político possam ser duramente reprimidas.

No seu discurso, a desembargadora destacou 
que os jovens têm de ser os agentes fundamentais no 
combate à corrupção, ressaltando ainda o efeito mo-
ralizador trazido pela Lei da Ficha Limpa na política 
brasileira. Disse a nossa querida Sara Silva de Brito: 
“Serão inadmissíveis quaisquer formas de abuso do 
poder no processo eleitoral, principalmente os abusos 
de poder econômico e político, que devem ser comba-
tidos com veemência”, afirmou ela.

Não tenho dúvida de que a eleição da Desem-
bargadora Sara de Brito honra e eleva a condição da 
mulher baiana e traz, para nós, mais uma vez, a res-
ponsabilidade, nesses 80 anos de voto feminino, de 
ter uma mulher conduzindo as eleições e o Tribunal 
Regional Eleitoral da Bahia. Sua posse contou com a 
presença da nossa honrada Eliana Calmon, também 
orgulho dos homens e das mulheres da Bahia, e en-
cheu de alegria os corações dos democratas baianos.

Portanto, quero parabenizar essa vitória e a elei-
ção da Drª Sara de Brito. Com sua eleição, a Bahia 
e o Tribunal Regional Eleitoral homenageiam nosso 
querido Milton Brito que, durante tanto tempo, foi o 
defensor daqueles que se opunham ao regime militar 
e às forças conservadoras da Bahia.

Muito obrigada.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Obrigada, Senadora Lídice da Mata. 
Realmente, a Presidenta está abrindo avenidas 

para as mulheres deste País. Fico muito satisfeita e 
parabenizo, também, a Desembargadora Sara Silva de 
Brito, que vai agora atuar no Tribunal Regional Eleitoral 
da Bahia. Muito bom!

Mas quantos meninos e meninas! São os alunos 
do ensino fundamental do Colégio Piaget de Goiânia. 
Muito bem– vindos ao Senado!

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A Presidência designa a Senadora Ana Amé-
lia para integrar Comissão Temporária Externa criada 
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com o objetivo de visitar o Congresso Nacional do Pa-
raguai, nos termos do Ofício nº 24/2012, da Liderança 
do PMDB e do Bloco da Maioria.

É o seguinte o Ofício:

Of. GLPMDB nº 24/2012
Brasília, 7 de março de 2012

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

celência a indicação da Senadora Ana Amélia –  PP/
RS, para a Comissão Temporária Externa criada com 
o objetivo de visitar o Congresso Nacional do Para-
guai para estreitar as relações com os senadores 
paraguaios, tratar da crise que envolve os agriculto-
res brasileiros no Paraguai e conhecer as ações que 
estão sendo realizadas pelo Governo daquele país 
para proteger os brasileiros no conflito de terras que 
envolvem os chamados “carpeiros” e brasiguaios”, nos 
termos do Requerimento nº 30, de 2012, de autoria da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
aprovado na sessão deliberativa ordinária do dia 14 
de fevereiro último.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos 
de apreço e consideração. – Senador Renan Calheiros.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Com a palavra o Senador Lauro Antônio.

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB –  
PB) – Srª Presidente.

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

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB –  
PB) – Peço a palavra pela liderança do PSDB. A for-
malização irá à mesa em instantes. No próximo orador, 
respeitando, naturalmente, quem falará da tribuna. 

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Vamos ver quem é o próximo inscrito. V. Exª terá 
a palavra depois de sua fala.

Senador Rodrigo Rollemberg.
Senadora Ana Amélia, em permuta com a Sena-

dora Vanessa Grazziotin.
Desculpe– me, Senador Lauro Antonio. V. Exª 

entrou pelo outro lado e não o vi. Com a palavra o Se-
nador Lauro Antonio. Em seguida, falará o Senador 
Cássio Cunha Lima.

O SR. LAURO ANTONIO (PR – SE. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Srª Pre-
sidenta, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, amanhã, 
dia 8 de março, é comemorado o Dia Internacional 
da Mulher, e falar a respeito das mulheres e de suas 
lutas ao longo da história nunca é demais. Mulheres 
que ajudaram e que ajudam, cada vez mais, a construir 
nações e a consolidar democracias em todo o mundo.

Desde há muito tempo, a mulher vem desempe-
nhando um papel de igualdade com o homem na so-
ciedade, com direitos garantidos por lei, embora alguns 
não sejam respeitados. 

Ontem, no plenário da CDH (Comissão de Direi-
tos Humanos e Legislação Participativa), aqui no Se-
nado Federal, foi aprovado, em caráter terminativo, um 
projeto que visa punir, por meio de multa, a diferença 
de remuneração verificada entre homens e mulheres 
no Brasil. Este projeto resguarda o preceito maior da 
nossa Constituição Cidadã, que é a igualdade de to-
dos perante a lei.

O acesso ao ensino superior, por exemplo, foi 
uma grande conquista alcançada pelas mulheres e, 
embora o ensino universitário tenha surgido por volta 
do século XIII na Europa, somente no século XIX, as
mulheres tiveram acesso à universidade.

No Brasil, foi a partir de um decreto– lei assinado 
por Dom Pedro II, em 1879, que as mulheres passaram 
a ter acesso à universidade, sendo a Drª. Rita Lobato 
a primeira médica diplomada no Brasil pela Faculdade 
de Medicina da Bahia. Em 1927, pela mesma Faculda-
de, colou grau a primeira médica sergipana, Drª. Ítala 
Silva de Oliveira. 

Mas, falar na luta das mulheres pelo acesso à 
educação sem mencionar a sergipana, nascida em 
Itabaiana, Maria Thetis Nunes seria uma injustiça. Ela 
se formou em Geografia e História na primeira turma 
da Faculdade de Filosofia, da Universidade Federal 
da Bahia 

As mulheres brasileiras sempre tiveram um pa-
pel importante na quebra de tabus, e na aviação não 
foi diferente. Cito como exemplos as pioneiras Anésia 
Pinheiro Machado, Ada Rogato e Tereza Marzo.

Ada Rogato foi a primeira piloto de planador, a 
primeira paraquedista e a terceira a se brevetar em 
avião no País. Entre seus tantos feitos, um dos maio-
res foi o de ser o primeiro piloto, homem ou mulher, 
a cruzar a selva amazônica em um pequeno avião. E 
em 1956, pousou pela primeira vez aqui em Brasília.

Já Anésia Pinheiro Machado foi pioneira da avia-
ção feminina e da aviação civil no País. Entre suas 
façanhas destacam– se a travessia pioneira da Cor-
dilheira dos Andes.

Tereza de Marzo teve uma carreira curta, mas 
agitada, recebeu as Medalhas de Pioneira da Ae-
ronáutica, Mérito Aeronáutico e a Medalha de Ouro 
Santos Dumont. 

E, falando em pioneirismo, não podemos deixar 
de mencionar que os Estados do Rio Grande do Norte 
e Minas Gerais foram os primeiros no País a legalizar 
o voto feminino.
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Em nível nacional, o fato que mais repercutiu 
em relação a todas as mulheres, foi o de ter a escri-
tora, advogada e feminista mineira Marietta Santiago 
percebido, em 1928, que a proibição ao voto feminino 
contrariava o artigo 70 da Constituição da República 
Federativa dos Estados Unidos do Brasil, em vigor. 
Com base nesse fato, conseguiu um mandado de se-
gurança e obteve sentença que lhe permitiu votar em 
si mesma para o mandato de Deputada Federal.

Assim, depois de muitos anos de reivindicações 
e discussões pelo direito a votar e serem eleitas para 
cargos do Executivo e Legislativo, o dia 24 de fevereiro 
de 1932, foi um marco para a história da mulher brasi-
leira, Nesse dia, o Presidente Getúlio Vargas assinou 
o decreto oficializando o voto feminino no País.

Após 80 anos, hoje temos um País comandado, 
pela primeira vez, por uma mulher brilhante, a Presi-
denta Dilma Rousseff, de quem o povo brasileiro muito 
se orgulha e o seu governo é formado por diversas mu-
lheres igualmente brilhantes nos cargos que exercem.

Em Sergipe, a nossa primeira Senadora foi Maria 
do Carmo Alves, que atualmente está no seu segundo 
mandato, contribuindo através de suas ações para o 
desenvolvimento do nosso Estado. Possuímos ainda 
o maior número de prefeitas do Brasil. Lá, competen-
tes mulheres estão à frente das gestões municipais, 
e a nossa Assembleia Legislativa é presidida por uma 
mulher, a Deputada Estadual Angélica Guimarães, re-
conduzida recentemente ao cargo.

Contudo, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, não 
posso encerrar esta homenagem sem citar, de uma 
maneira muito particular, aquela que considero tam-
bém uma heroína sergipana, minha amiga Lícia Fábio, 
que tem levado o nome de Sergipe e da Bahia para 
todo o mundo.

E a todas as mulheres, sem exceção, desde a 
Presidenta Dilma Rousseff até a mais humilde cidadã 
do nosso imenso País, quero deixar aqui, da tribuna 
do Plenário do Senado Federal, a minha mais sincera 
admiração, respeito e solidariedade para com vocês, 
que fazem também o Brasil crescer, prosperar e ser 
um lugar cada vez melhor de se viver e desejado por 
todos nós.

Muito obrigado.
Quero parabenizar também V. Exª, Senadora 

Marta Suplicy, por ser a primeira mulher a vice– pre-
sidir o Senado, e a todas as Senadoras que compõem 
esta Casa.

Meu muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Obrigada pelas palavras, Senador Lauro Antô-
nio. Hoje é um motivo de festa – o mês todo – para as 

mulheres, e nos dá enorme prazer ver quão prestigia-
das em discursos estamos sendo pelos caros colegas.

O Senador Rollemberg está– me comunicando 
que trocou com a Senadora Ana Amélia. 

Então, com a palavra a Senadora Ana Amélia. 
A Ana Amélia é agora; depois, Cássio Cunha 

Lima; em seguida, Rollemberg. 
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Cara 
Presidente Marta Suplicy, Srª Senadora Vanessa, Srs. 
Senadores, servidores desta Casa, nossos telespec-
tadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, 
faço questão de registrar a presença da Teresa, que 
veio de Curitiba, interessada que está na questão da 
defesa dos direitos da mulher, na política brasileira, 
na reforma eleitoral.

Bem– vinda ao Senado!
Eu queria agradecer também as referências do 

Senador Lauro Antônio e, claro, falar sobre o Dia In-
ternacional da Mulher. 

Escrever ou falar sobre o Dia Internacional da 
Mulher vai invariavelmente nos levar a um relato carre-
gado de números, estatísticas que mostram a luta das 
mulheres contra o preconceito e a violência.

Os jornais vão estampar amanhã, certamente, 
notícias que dão todos os dias nas manchetes: “A 
cada 15 segundos uma mulher é agredida de alguma 
forma no Brasil. 10 mulheres são mortas todos os dias 
no nosso País”.

Temos índices recordes de agressão contra as 
mulheres, uma agressão silenciosa, principalmente 
dentro de casa. Caladas, enfrentam o abuso sexual, 
mas também a falta de valorização no trabalho, o sa-
lário menor em relação aos homens e a discriminação 
no campo.

A Lei Maria da Penha, considerada constitucional 
pelo Supremo Tribunal Federal e que agora garante o 
processo contra o agressor mesmo que a mulher retire 
a queixa, é uma arma legal contra a violência.

Mas, eu prefiro destacar que, passo a passo, 
estamos usando outra arma contra o preconceito: a 
persistência. Mais do que persistência, a coragem. 
Somos frágeis, mas temos o ímpeto de lutar contra 
as adversidades.

Quero trazer a este Plenário o exemplo de cora-
gem que uma mulher do meu Estado, Rio Grande do 
Sul, no pequeno Município de Itati, a 160 quilômetros 
de Porto Alegre, está dando a todo o País. Roseli da 
Silva Santos, Vereadora do meu Partido, tem sofrido 
ameaças de morte porque denunciou fraude em um 
concurso público da prefeitura desse Município. Ela é 
um exemplo de luta contra a corrupção que enfraquece 
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os pilares da nossa sociedade, mas que, como Roseli 
mostra, pode e deve ser combatida.

Srªs e Srs. Senadores, Rose, como é conhecida 
na pequena Itati, é mãe de três filhos e avó de dois 
netos. Tem 43 anos e teve a casa metralhada no último 
final de semana, enquanto tentava dormir. Naquele mo-
mento difícil, ela abraçou uma das filhas, na tentativa de 
protegê– la. Há dois meses, Roseli precisa viver com 
proteção policial e viu sua vida se transformar com a 
violência covarde de quem imagina que pode explorar 
a fragilidade feminina, intimidando uma mulher. 

Rose é um exemplo de coragem e símbolo da 
mulher que é mãe, avó, dona de casa, amiga conse-
lheira, mas ainda assim tem força para entrar na vida 
pública e lutar por valores como honestidade e ética. 
Ela é uma das tantas mulheres que, hoje, pulou a 
barreira da minoria, superou adversidades, conquis-
tou um cargo e provou que capacidade pode vencer a 
diferença de gênero.

Estamos em mais um ano de eleição em todos 
os Municípios brasileiros e vai ser sob o signo da fi-
cha limpa. Temos a esperança de que esse exemplo 
não intimide, mas que possa inspirar outras mulheres 
a encarar e enfrentar o desafio de manter o afeto pela 
família, mas também marcar posições e apresentar 
soluções para um Brasil mais justo.

Exemplos de persistência não faltam. Se em 1932 
não podíamos votar porque não éramos consideradas 
cidadãs, hoje somos mais de 51% dos 135 milhões de 
eleitores no País. Temos uma mulher, Dilma Rousseff, 
no mais importante cargo do País, a presidência da 
República.

Aqui nesta Casa temos a vice– Presidente, pela 
primeira vez na história, que está comandando os tra-
balhos agora, Marta Suplicy, e a Drª Claudia Lyra, que 
é a nossa grande guardiã e mestre em toda a adminis-
tração do plenário. Estamos representadas na Suprema 
Corte deste País, em cargos importantes da Justiça 
brasileira, nos quatro cantos do Brasil, enfrentando o 
dia a dia, como motoristas, pequenas empresárias, po-
liciais, médicas, agricultoras, presidentes de grandes 
companhias, governadoras, prefeitas ou vereadoras, 
comandantes de jatos. Não estamos ocupando este 
espaço por imposição, mas por competência, dedica-
ção e até coragem. Nas universidades, já somos mais 
da metade das vagas disponíveis; somos 40% da força 
de trabalho no mundo. No Judiciário, como eu disse 
hoje, uma mulher, a baiana Eliana Calmon, faz a dife-
rença comandando o Conselho Nacional de Justiça.

E quero da tribuna, Srª Presidente Marta Su-
plicy, neste momento fazer uma referência e um re-
conhecimento especial ao representante desta Casa, 
o Senado Federal, no Conselho Nacional de Justiça, 

Bruno Dantas, que teve a iniciativa de propor ao CNJ 
que também para a seleção de servidores e até de 
magistrados seja aplicada a exigência da ficha limpa.

Pelo menos na área da produção agrícola, 40% 
das mulheres integram essa força de trabalho. No cam-
po, elas precisam superar a falta de acesso às novas 
técnicas agrícolas e até atendimento médico muito 
deficiente. A agricultura e a força feminina no interior 
do Brasil também contam com lideranças, como outro 
Município que visitarei neste final de semana, a cidade 
de Não– Me– Toque, no Alto Jacuí. É um importante polo 
do agronegócio para todo o País. Estamos lá represen-
tadas pela vice– Prefeita, Teodora Berta Lütkemeyer, 
e pela querida Vereadora Gessy Guedes Trennepohl, 
ambas do Partido Progressista, que espero encontrar 
na sexta– feira, quando estarei lá participando, com 
outros Senadores, da 13ª Expodireto Cotrijal, uma das 
mais importantes feiras de agronegócio em nosso País.

São esperados lá cerca de 160 mil visitantes do 
Brasil e do exterior, que podem fechar negócios supe-
riores a R$1 bilhão, usando tecnologia avançada em 
máquinas, equipamentos e produtos para a lavoura.

Produtores e produtoras estarão debatendo so-
bre o desafio de produzir com um clima tão adverso, 
como a seca que atingiu a safra de verão gaúcha des-
te ano, com a atual política de seguro agrícola, ainda 
muito deficiente.

Dentro da programação da feira, na sexta– feira, 
estarei participando, junto com outros Senadores, da 
mesa de uma audiência pública que requeri junto à 
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado 
Federal, em Não– Me– Toque. Vamos discutir com o 
Ministério da Agricultura, com representantes dos ban-
cos, dos produtores, dos trabalhadores na agricultura e 
de empresas de seguros melhorias para o seguro agrí-
cola, um instrumento chave para os produtores rurais 
brasileiros. A necessidade de um modelo realista de 
seguro e de renda também se faz urgente e inadiável.

O Brasil precisa consolidar a política agrícola, 
dando garantias aos seus produtores, que colocam 
hoje o País como o terceiro maior exportador agrícola 
do mundo. 

Dentro desse crescimento, volto a lembrar, grande 
parte dessa força de trabalho no campo também tem 
a mulher presente. Uma presença garantida pelo tra-
balho árduo. Não por imposição, mas por competência.

Aproveito este momento, quando faço referência 
à questão da produção agrícola e da participação das 
mulheres, para lembrar que esperamos, no Brasil, que 
o que esta Casa fez em dedicação e competência em 
relação ao Código Florestal, a Câmara dê sua colabo-
ração, mantendo o máximo possível do que esta Casa 
decidiu para corresponder às expectativas da socie-

MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL750



05204 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012

dade e do mundo, que este ano estará reunido, em 
junho, na Rio+20, que tratará de produção sustentável.

Srª Presidente Marta Suplicy, Srªs e Srs. Sena-
dores, nesta semana de comemorações dedicadas 
a este Dia Internacional da Mulher, levo todos a uma 
reflexão: que a presença da mulher, conquistada pela 
capacidade que tem, seja comemorada, mas sobretudo 
respeitada como prova de que o Brasil está amadu-
recendo como um país democrático e justo, por estar 
cada vez mais valorizando as mulheres.

Muito Obrigada, Srª Presidente. 
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Obrigada, Senadora Ana Amélia.
Conforme indicações das Lideranças, a Presidên-

cia designa os seguintes Senadores e Senadoras para 
compor a Comissão Temporária Externa destinada a 
representar o Senado Federal no âmbito das Nações 
Unidas sobre o desenvolvimento sustentável, a Rio+20.

Senadores titulares, bloco de apoio ao Governo: 
Rodrigo Rollemberg, Jorge Viana, Lindbergh Farias, Acir 
Gurgacz, Cristovam Buarque, Eduardo Lopes, Vanes-
sa Grazziotin, João Capiberibe; bloco PMDB, PP, PSC 
e PV: Luiz Henrique, Eduardo Braga e Sérgio Souza.

São os seguintes os Ofícios:

OF. GLPMDB nº 025/2012
Brasília, 7 de março de 2012

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

celência a indicação dos Senadores Luiz Henrique _ 
PMDB/SC, Eduardo Braga – PMDB/AM e Sérgio Sou-
za _ PMDB/PR, para compor a Comissão Temporária 
Externa destinada a representar o Senado Federal no 
âmbito da Conferência das Nações Unidas sobre o 
Desenvolvimento Sustentável, a Rio + 20, nos termos 
do Requerimento nº 39 e 40/2012, de autoria das Co-
missões de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e 
Fiscalização e Controle e Relações Exteriores e De-
fesa Nacional.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos 
de apreço e consideração. – Senador Renan Calheiros.
Ofício nº 034/2012 _ GLDBAG

Brasília, 7 de março de 2012
Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício SF nº 274/2012 e nos ter-

mos regimentais, indico os Senadores Rodrigo Rollem-
berg, Jorge Viana, Lindbergh Farias e Acir Gusgacz 
como membros titulares e os Senadores Cristovam 
Buarque, Eduardo Lopes, Vanessa Graziotin e João 
Capiberibe como membros suplentes  na Comissão 
Temporária Externa destinada a representar o Senado 

Federal no âmbito da Conferência das Nações Unidas 
sobre o Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, em 
vagas destinadas ao Bloco de Apoio ao Governo. – 
Senador Walter Pinheiro, Líder do PT e do Bloco de 
Apoio ao Governo.  

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Os Ofícios que acabam de ser lidos vão à 
publicação.

Com a palavra o Senador Cássio Cunha Lima.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – PB. 

Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presi-
dente, Srªs e Srs Senadores, telespectadores da TV 
Senado, ocupo esta tribuna para trazer conhecimento 
à Casa da apresentação de uma proposta de emenda 
à Constituição, cujas assinaturas para alcançar o nú-
mero regimental já comecei a colher, que versa sobre 
o foro de prerrogativa.

Todos sabemos que o princípio constitucional da 
igualdade constitui um dos pilares do Estado Demo-
crático de Direito e é essencial para a promoção do 
tratamento isonômico.

Em recente entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, 
o mais antigo dos integrantes do Supremo Tribunal 
Federal, Ministro José Celso de Mello Filho, asseve-
rou que:

O nosso sistema de foro privilegiado (abre 
aspas) não tem similar no mundo e deveria 
ser limitado a casos de delitos cometidos por 
políticos em razão do mandato (fecha aspas),

Máxima vênia, Srª Presidente, Srs. Senadores, a 
fim de ampliar este debate, e em respeito aos ouvintes 
e telespectadores da Rádio e da TV Senado, ressalto 
que foro privilegiado, como o próprio nome sugere, 
embora seja um mecanismo presente no ordenamento 
jurídico brasileiro, é uma flagrante exceção ao princípio 
da igualdade, consagrado na Constituição brasileira 
por meio de seu artigo 5º.

Pelas razões que já expus e a convicção delas 
advinda, apresento a esta Casa proposta de emenda 
à Constituição que acrescenta dispositivo ao art. 5º 
da Constituição Federal. Ao fim e ao cabo, proponho 
a supressão de todas as hipóteses constitucionais de 
prerrogativa de foro nas infrações penais comuns para 
quem ocupa cargos no Executivo, no Legislativo e, na-
turalmente, também no Poder Judiciário.

E justifico, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
Tema flagrante no debate jus– político brasileiro, 

o foro com base na função é sugerido à pauta muito 
mais como um ‘privilégio’ do que uma ‘prerrogativa’ 
institucional que é.

As reformas constitucionais que trataram do tema 
aproveitaram as circunstâncias da emoção coletiva, 
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desprezando os valores mais sedimentados que pu-
dessem ultrapassar as barreiras momentâneas.

A crítica moderna à prerrogativa de foro, antes 
mesmo de considerações a respeito do instituto – ain-
da que a par do princípio republicano da isonomia –, 
é feita a partir da omissão ou do retardamento, nobre 
Senador Humberto Costa, da prestação jurisdicional a 
que se obrigam os órgãos do Poder Judiciário. É comum 
condenar– se o instituto pela falta de tecnologia inqui-
sitorial dos tribunais responsáveis pelos julgamentos.

Esquecem– se as origens da proteção institucio-
nal, mesmo considerando para a pessoa envolvida os 
riscos processuais a que se submetem – o que retiraria 
a pecha de privilégio. Tomado o foro dos Congressistas 
como exemplo, tem– se que se perdem oportunidades 
processuais e recursais em uma possível condenação, 
viabilizando um trânsito em julgado em única e última 
instância.

Nobre Senador Aécio Neves, a proposta, repito, 
invoca e promove o princípio da isonomia. Provoca 
alteração no art. 5o, inserindo um novo inciso (que to-
mará o número LXXIX), de modo a preservar a igual-
dade de todos perante a lei, ressalvados os cuidados 
processuais que as instituições...

O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Senador 
Cássio, V. Exª me permite um aparte depois?

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – 
PB) – Com muita honra, nobre Senador.

As instituições e as pessoas precisam, para se-
rem preservadas, de abusos eventuais.

Escuto V. Exª...
(Interrupção do som.)

O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Quero 
cumprimentar V. Exª...

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Um momento. Desculpe– me, o Senador Cássio 
fala pela liderança do seu partido.

O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Não 
há apartes.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Infelizmente, não há apartes, Senador.

V. Exª dispõe de dois minutos..
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – PB) 

– Mesmo com a minha liberalidade de ouvir o Senador?
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Mesmo.
Vou dar dois minutos para V. Exª encerrar.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – 

PB) – E secundando o argumento de que terei mais 
trinta segundos para concluir minha fala?

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Senador, em relação a comunicação inadiável e 

de liderança, não teremos a liberalidade em nenhum 
momento. Estamos tentando colocar dessa forma para 
todos os Senadores e Senadoras. V. Exª terá uma pror-
rogação de dois minutos, pode até ter mais um minuto, 
mas para serem usados por V. Exª. É porque é aparte. 
Se não fosse aparte, não haveria nenhum problema.

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – PB) 
– Mas será, com certeza, um aparte tão qualificado, 
que será o todo.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senador Cunha Lima, isso me constrange. 
Mas o outro também é qualificado, e eu sempre fico 
em uma situação muito complicada. Eu adoraria ouvir.

V. Exª, então, termine, e o Senador Pedro Taques 
pode pedir a palavra pela ordem e fazer, mas... 

Eu acho que temos que ter flexibilidade, mas te-
mos que também ter...

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Srª 
Presidente, V. Exª está coberta de razão. Longe de 
mim querer perturbar o Regimento, mas o tema é de 
suma importância. Nós somos regimentalistas, temos 
que cumprir o Regimento. Agora, o tema toca no prin-
cipal ponto da Constituição da República. V. Exª está 
certíssima.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Então, V. Exª peça uma questão de ordem assim 
que o Senador Cunha Lima sair da tribuna. 

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – 
Está certo.

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – 
PB) – Agradeço a tolerância de V. Exª e concluo o meu 
pronunciamento.

Como a PEC, quando de iniciativa congressual, 
exige a assinatura de um terço de seus membros para 
começar a tramitar, deixo esta tribuna ao encontro dos 
meus pares, a fim de colher as 27 assinaturas neces-
sárias para que esta Casa, honrando as suas melho-
res tradições, não se furte a combater o bom combate.

Era o que tinha a dizer, Srª e Srs. Senadores, 
digna Presidente. 

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Parabéns pela proposta, Senador, que é de 
extrema importância.

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – 
Pela ordem, Srª Presidente.

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

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presiden-
te, só para dizer da minha alegria de ver o Senador 
Cássio apresentar esse projeto, eu que já tive a satis-
fação e o prazer de ser um dos primeiros a assinar a 
presente PEC.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não.

O Senador Pedro Taques, que ia pedir pela or-
dem, não vai mais.

Então, será o Senador Aécio Neves, em permuta 
com o Senador Flexa. Desculpe– me, será o Senador 
Rollemberg, em permuta com a Senadora Ana Amélia.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Prezada Senadora Marta Suplicy, Presidente 
desta sessão, prezadas Senadoras, prezados Sena-
dores, eu não posso deixar de me referir à data que 
estamos comemorando ao longo de toda a semana, 
que é o Dia Internacional da Mulher.

Reconhecendo muito pelo que o Brasil avançou 
nos últimos anos, temos a oportunidade, neste momen-
to, de ter como Presidente da República uma mulher, 
de termos ocupando espaços cada vez mais importan-
tes, nos três Poderes, mulheres de muito talento. Mas 
quero cumprimentar o Senado Federal pela agenda 
propositiva que enfrentou esta semana e que aprovou, 
em diversas Comissões, projetos importantes, ações 
positivas, concretas, que vêm melhorar e dar igualda-
de à situação das mulheres no Brasil.

E quero aqui cumprimentar as Senadoras que, 
embora em número reduzido em relação ao total de 
membros desta Casa – dez Senadoras e 81 Senado-
res –, multiplicam– se na sua competência, fazendo 
com que projetos importantes para a consolidação 
da democracia e da cidadania brasileira possam ser 
aprovados no Senador Federal.

Em primeiro lugar, quero cumprimentar a Co-
missão de Direitos Humanos pelo Projeto de Lei da 
Câmara, aprovado ontem, em caráter terminativo, que 
busca superar uma discriminação histórica existente no 
nosso País, que faz com que, muitas vezes, mulheres 
que desempenham as mesmas funções de um homem, 
recebam salários menores. Pelo projeto aprovado, isso 
passa a ser ilegal, ou seja, aquele empresário que as-
sim o fizer será penalizado com multas.

Esse é um avanço significativo, é uma ação em 
que o Senado Federal, o Congresso Nacional, se encon-
tra com a vontade do conjunto da população brasileira.

Também não posso deixar de cumprimentar a 
Senadora Ana Amélia, a Senadora Vanessa Grazziotin, 
a Senadora Ana Rita, autoras e relatoras de projetos 
aprovados, hoje, na Comissão de Assuntos Sociais, 
que têm o mesmo objetivo: garantir dignidade, cida-
dania e igualdade às mulheres no Brasil.

Quero, em primeiro lugar, cumprimentar a Sena-
dora Ana Amélia pelo projeto de sua autoria, aprovado 
hoje, que vem fazer justiça às mulheres que procuram 
o Sistema Único de Saúde; mulheres com deficiência 

que necessitam fazer exames para detectar câncer 
de mama e câncer de útero e, quando tetraplégicas, 
portadoras de deficiência grave, não conseguem fazer 
esses exames no Sistema Único de Saúde por falta de 
equipamentos adequados para isso.

Ao aprovar o projeto, Senadora Ana Amélia, nós 
estamos concretizando uma convenção que aprovamos 
no Congresso Nacional, há cerca de dois anos, com 
status constitucional, a Convenção Sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência, adotada pela ONU, que 
garante a igualdade de direitos, os direitos para que 
as pessoas com deficiência possam desfrutar da sua 
cidadania por inteiro.

Quero, em segundo lugar, cumprimentar a Se-
nadora Vanessa Grazziotin, autora de outro projeto 
relatado pela Senadora Ana Amélia, que vem garantir 
a melhoria das condições da aposentadoria especial 
para a dona de casa, que até então precisava de um 
tempo de contribuição de 180 meses para ter direito 
a essa aposentadoria especial e que, agora, com a 
contribuição de 120 meses, passa a ter o mesmo di-
reito. É mais um avanço para aquelas mulheres que 
se dedicam às tarefas do lar e que, muitas vezes, não 
têm seus direitos reconhecidos.

Com isso, estaremos também contribuindo para 
a Previdência Social, como disse muito bem a autora 
desse projeto, Senadora Vanessa Grazziotin.

Cumprimento, em terceiro lugar, a Senadora Ana 
Rita, autora também de outro projeto aprovado na Co-
missão de Assuntos Sociais, que amplia os benefícios 
do seguro– desemprego para a trabalhadora.

Entendo, Senadora Marta Suplicy, que preside 
esta sessão, que o Senado caminha no rumo certo no 
sentido de implementar ações positivas, ações concre-
tas que venham dar igualdade, que venham melhorar 
as condições de vida das mulheres brasileiras.

Esta é, sem dúvida, a maior homenagem que o 
Senado brasileiro pode fazer às mulheres, legislando 
de forma concreta para ampliar os direitos das mulhe-
res e melhorar sua condição na sociedade.

Quero aproveitar esta oportunidade para registrar 
que, no dia 12 deste mês, será comemorado o Dia do 
Bibliotecário. Por isso aproveito para fazer uma home-
nagem especial a todos os servidores da Biblioteca do 
Senado Federal pelo trabalho que desenvolvem não 
apenas aqui, mas pelo trabalho voluntário que desen-
volvem em parceria com instituições do Distrito Federal, 
especialmente com a Rede Gasol e a Associação de 
Bibliotecários do Distrito Federal, que recebeu milhares 
de doações de livros e montou, de forma voluntária, 
mais de cem bibliotecas no Distrito Federal e na região 
do Entorno. Junto com esses livros doados, chegaram 
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fotografias, documentos e objetos que contam um pou-
co a história de Brasília e do País.

Com essa exposição, que será inaugurada hoje, 
às 18h, na Biblioteca do Senado, o Senado começa 
a suas comemorações do Dia do Bibliotecário e ce-
lebra também o trabalho apaixonado e o esforço dos 
bibliotecários desta Casa, o excelente corpo técnico 
da Biblioteca Acadêmico Luiz Viana Filho.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador 
Rodrigo.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Senadora Ana Amélia, ouço V. Exª com muita 
alegria.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Antes que 
V. Exª encerre o seu pronunciamento, eu queria fazer 
um agradecimento em nome das Senadoras citadas, 
com a delicadeza de V. Exª. Tenho a convicção de 
que, tanto no meu caso como no das Senadoras ci-
tadas por V. Exª, esse reconhecimento é um estímulo 
para que a gente continue e a recompensa também 
por tantas horas de trabalho nesta Casa, procurando 
corresponder à expectativa da sociedade e, sobretu-
do, dos eleitores que nos enviaram para cá. Eu queria 
também aproveitar este aparte a V. Exª, quando faço 
o agradecimento especial, dizer que, no caso da Co-
missão de Assuntos Sociais, nós tivemos a liderança 
do nosso Presidente Jayme Campos, que teve, junto 
com a Assessoria da CAS, a habilidade e a gentileza de 
homenagear as mulheres com um trabalho, elencando 
na pauta de hoje todas as matérias de interesse das 
mulheres. Então, eu queria fazer este agradecimento, 
porque, ao comando dele, foi possível fazer isso. E junto 
à CAS também, eu tenho muito orgulho de anunciar ao 
Plenário a criação da Subcomissão que vai examinar 
todas as questões relacionadas ao Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço. O Presidente dessa subcomis-
são é o Senador Cyro Miranda e o Vice– Presidente, o 
Senador Paulo Paim. E, com muita alegria, a Relatora 
dessa matéria, que foi, aliás, assunto levantado por 
ela aqui no plenário e também no debate nacional, é a 
Senadora que está presidindo esta sessão, Senadora 
Marta Suplicy. Então, é duplamente recompensada por 
tudo o que aconteceu na manhã de hoje, na Comissão 
de Assuntos Sociais. Agora, com o seu reconhecimen-
to, vou para casa com a sensação do dever cumprido. 
Muito obrigada, Senador Rodrigo Rollemberg.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF) – Muito obrigado, Senadora Ana Amélia, V. Exª 
faz um registro da maior importância sobre o papel 
desempenhado pelo Presidente da Comissão de As-
suntos Socais, Senador Jayme Campos, que tem de-
monstrado imensa sensibilidade e compromisso não 
apenas com a causa das mulheres, mas com a causa 

dos trabalhadores, com a causa dos injustiçados do 
nosso País.

E peço licença à Presidenta para ouvir o Sena-
dor Moka.

O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – Serei 
rápido. Parabenizo todas as Senadoras pela atuação 
brilhante, como a Ana Rita, a nossa Presidente Marta 
Suplicy, a Ana Amélia, a Vanessa Grazziotin, a Lídi-
ce da Mata, todas as Senadoras. Mas eu quero dizer 
que nós Senadores também cuidamos. Por quê? Nós 
aprovamos ontem, na Comissão de Direitos Humanos, 
mas já havíamos aprovado na Comissão de Assunto 
Sociais – em que fui o Relator – um projeto do Deputa-
do Federal Marçal Filho, que é do meu Estado, que dá 
igualdade de condições na remuneração das mulheres. 
E a partir da sanção da Presidente Dilma, porque já foi 
aprovado em caráter terminativo, o empregador que 
discriminar uma mulher em questão salarial, ele terá 
que pagar até cinco vezes a diferença que a mulher 
estiver recebendo a menor. Fica aqui, portanto, regis-
trado o grande trabalho dos Senadores, porque nós 
adoramos vocês mulheres do Brasil.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –  
DF) – Senador Moka, V. Exª tem inteira razão. Já tinha 
feito esse registro, no início do meu pronunciamento, 
sobre a importância desse projeto e a importância da 
atuação das dez Senadoras que se multiplicam com 
atuação muito destacada e que parece que são muito 
mais do que dez no plenário e nas Comissões desta 
Casa.

Saiba, Senadora Ana Amélia que tem sido um 
prazer muito grande, uma alegria e uma honra conviver 
com V. Exª. Realmente, é uma benção para o povo do 
Rio Grande do Sul ter uma Senadora como V. Exª re-
presentando– os, pela dedicação e pela competência 
com que defende, não apenas os interesses do Estado, 
mas os interesses do País, e agora, especialmente, os 
interesses das mulheres.

Parabéns a todas as mulheres na figura da nossa 
Presidenta, a Senadora Marta Suplicy.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Obrigada, Senador Rollemberg.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM –  MT) – 
Pela ordem, Srª Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Pois não, Senador Jayme Campos.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, eu 
gostaria de me inscrever pela Liderança da Minoria 
no Senado.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – V. Exª é o próximo orador pela Liderança e pode 
tomar a palavra pela alternância.

MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL754



05208 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012

Pela alternância, V. Exª tem o uso da palavra 
primeiro.

Mas, antes, vou fazer uma brincadeira com as 
duas Senadoras aqui presentes, a Senadora Ana Amé-
lia e a Senadora Ana Rita, que está indo tão bem o 
mês da mulher que nós deveríamos transformar todos 
os meses em mês da mulher. Porque eles estão ani-
madíssimos em aprovar leis para as mulheres. (Risos.)

Com a palavra, o Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela 

Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, antes de mais nada, quero agra-
decer as palavras do Senador Rodrigo Rollemberg, que 
se referiu à minha pessoa, e à Senadora Ana Amélia, 
como também a V. Exª, que, há poucos dias, referia– 
se ao trabalho que estamos fazendo à frente da Pre-
sidência da Comissão de Assuntos Sociais.

É uma obrigação nossa, sobretudo sem questão 
político– partidária, acima de tudo, pensando no Brasil.

Mas, Srª Presidente, é um absurdo que, em ple-
no século XXI, ainda tenhamos de propor políticas de 
proteção às mulheres, às crianças e às minorias étni-
cas ou religiosas. A comunidade internacional evoluiu 
espetacularmente do ponto de vista tecnológico, mas, 
infelizmente, ainda continua atada a conceitos medie-
vais, quando se trata do respeito à condição social do 
gênero feminino.

Basta um olhar mais cuidadoso, Senador Aloysio, 
para encontrarmos números aterradores, que denun-
ciam a violência imposta às mulheres. Uma infâmia 
que não as atinge somente em guerras ou revoluções, 
mas principalmente dentro de seus próprios lares, onde 
os algozes são, na maioria das vezes, seus cônjuges.

Em algumas regiões do Planeta, a mulher ainda 
é vista como mercadoria. Em outras, são desprovidas 
de qualquer direito. Segundo pesquisa divulgada pela 
ONU em abril do ano passado, 90 milhões de africa-
nas foram vítimas de mutilação genital. Nesse mesmo 
continente, entre 17% e 22% das meninas de 15 a 19 
anos são portadoras do vírus da Aids.

Em 2004, a Anistia Internacional apontou que 
70% das mulheres assassinadas no mundo foram 
agredidas por homens com os quais tinham ou tiveram 
relacionamento amoroso.

Mas, entre nós, ditos civilizados, a barbárie tam-
bém é perpetuada. Disfarçada, vergonhosa, mas igual-
mente letal. De acordo com a cartilha Questão de 
Gênero, divulgada pelo Ministério Público de Mato 
Grosso, distribuída em 2009, relatórios da Organiza-
ção Mundial da Saúde revelam que, no Brasil, de cada 
100 mulheres assassinadas, 70 o são no âmbito das 
relações domésticas.

Segundo a mesma fonte, o Brasil sofre com a 
violência doméstica contra a mulher, perdendo 10,5% 
de seu PIB com despesas médicas para tratamento 
no sistema público de saúde, com a baixa produtivi-
dade e com as faltas aos compromissos profissionais. 
Essa triste realidade já se converteu num problema de 
saúde pública. Em nosso País, a cada 15 segundos, 
uma mulher é agredida. E o pior: nem o câncer, nem 
os acidentes de trânsito superam o índice de morte 
das mulheres de 16 a 44 anos diante do infortúnio da 
violência doméstica, mal que não distingue classes 
sociais, credo ou raça.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, embora 
nossa República tenha dado exemplo ao mundo, ele-
gendo a Presidente Dilma Rousseff para dirigir a Nação, 
com uma expressiva presença feminina em postos– 
chave do Governo Federal, a participação da mulher 
ainda é insignificante na vida política brasileira. Basta 
dizer que a bancada feminina na Câmara dos Deputa-
dos representa apenas 8,77% do total da Casa, com 
45 parlamentares. No Senado, não é diferente. São 
apenas 10 mulheres com assento na Câmara Alta do 
Congresso Nacional.

Não fosse somente pelo aspecto moral, a violência 
e a humilhação contra as mulheres trazem prejuízos 
incalculáveis para o País, prejuízos para a economia, 
prejuízos para o caixa do Governo, prejuízos jurídicos 
e prejuízos para a formação ética de novas gerações.

Srª Presidente Marta Suplicy, como disse no 
começo de meu pronunciamento, é um absurdo que 
ainda tenhamos que construir medidas de proteção às 
mulheres, mas, como vimos nas informações que trou-
xe aqui, elas ainda são indispensáveis. Neste sentido, 
prezados pares desta Casa, eu gostaria de propor um 
projeto de lei criando novas alternativas para aquelas 
mulheres que se veem aprisionadas numa estrutura 
familiar violentada e falida e que, muitas vezes, se sen-
tem impotentes diante de seus detratores, por insegu-
rança e medo do futuro. Às vezes, acomodam– se na 
humilhação por temerem a miséria e a fome. 

Portanto, proponho a criação de um fundo, nos 
mesmos moldes do Programa Bolsa Família, que con-
siga resgatar essas mulheres desse drama, financiando 
uma vida digna para elas e seus filhos. Essas vítimas 
da violência doméstica, depois da triagem e da devida 
assistência, passariam a receber um salário– mínimo 
por 12 meses, período em que serão treinadas pro-
fissionalmente, requalificadas e, com o apoio e incen-
tivo do Estado, recolocadas no mercado de trabalho, 
porque elas não precisam de esmolas e donativos, só 
mesmo de uma nova chance.

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
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O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Já 
vou concluir, Srª Presidente. 

O País já avançou muito no aspecto legal com 
a implantação da Lei Maria da Penha, mas precisa-
mos agora oferecer alternativas de uma subsistência 
respeitável, para que as mulheres rompam seu medo, 
denunciem seus agressores e construam um novo 
amanhecer em suas vidas, pois o futuro pertence a 
elas. Espero que seja um futuro de mais tranquilidade, 
paz e harmonia.

Concluindo, que a comemoração pelo Dia Inter-
nacional da Mulher, amanhã, represente um período 
de reflexão sobre uma nova estrutura política que 
conduza o gênero feminino à plena igualdade, seja no 
campo profissional, seja no aspecto familiar, seja na 
área social, porque não podemos jamais nos esquecer, 
Senadora Marta, de que a mulher é a fonte de vida, 
indutora dos conhecimentos mais nobres da humani-
dade, e de que em seu ventre repousa a semente de 
um mundo melhor.

Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Interessante, Senador. Acho que vai causar uma 
boa discussão tudo isso. Muito interessante o projeto 
de lei, muito sensível a essa questão. 

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Obrigado.

O SR. MAGNO MALTA (PR – ES) – Pela ordem, 
Srª Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Pois não, Senador Magno.

O SR. MAGNO MALTA (PR – ES. Pela ordem) 
– Peço a V. Exª que me inscreva como Líder do meu 
partido.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – V. Exª é o próximo na lista dos inscritos pela 
Liderança. Antes vou dar a palavra ao Senador Aécio 
Neves, por permuta com o Senador Flexa Ribeiro. V. 
Exª será o próximo.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente Marta Suplicy, Srªs e Srs. Senado-
res, em primeiro lugar, quero associar– me às home-
nagens, várias delas feitas aqui, desta tribuna, ao Dia 
Internacional da Mulher, a ser comemorado nesse 8 
de março, portanto, amanhã. É inegável que na socie-
dade brasileira, e em outras partes do mundo também 
vem ocorrendo o mesmo, nós temos avançado cada 
vez mais, e em grande parte em função de uma par-
ticipação cada vez mais ativa das mulheres na nossa 
sociedade e, em especial, nos espaços públicos. 

Quero também, antes de entrar no tema central 
que trago hoje à análise e à reflexão dos meus pares, 

solidarizar– me com a proposta apresentada aqui pelo 
meu correligionário, Senador Cássio Cunha Lima, que 
acaba com o foro privilegiado para crimes comuns, uma 
discussão extremamente relevante e que certamente 
terá a atenção dos Srs. Senadores.

Mas retorno hoje, Srª Presidente, a esta tribuna 
mais uma vez preocupado com as constantes e cres-
centes ameaças à nossa já frágil Federação. É desta 
posição que desejo dirigir– me a cada uma das Srªs

Senadoras e a cada um dos Srs. Senadores.
Muito além dos interesses de grupos, das injun-

ções partidárias e da orientação ideológica, aqui en-
carno a honrosa tarefa que recebemos nas urnas da 
representação dos Estados federados.

É em nome deles, Srª Presidente e Srs. Senado-
res, que retorno à cobrança, Senador Aloysio, de uma 
solução urgentíssima para a dívida contratada pelos 
Estados junto à União, sob pena de um verdadeiro 
dominó de falências e morte anunciada e definitiva do 
federalismo nacional.

Antes que o tradicional embate entre o governismo 
e as oposições recomece, é meu dever registrar – e o 
faço com alegria já na presença do Presidente José 
Sarney – as inúmeras manifestações de congressistas 
de praticamente todos os partidos, inclusive da base 
do Governo, em apoio à busca de uma saída imediata 
para o problema.

Acredito que poucos temas, Senador Jayme, 
nos permitiriam as condições básicas necessárias 
para sonharmos com um consenso político, coisa rara 
nesta Casa.

Trata– se de resgatar as condições mínimas de 
governabilidade nos Estados brasileiros, e não de ce-
lebrar a vitória sobre o adversário, ou impor a derrota 
a quem quer que seja.

Prevalece nessa matéria o interesse nacional 
sobre o interesse político circunstancial ou meramen-
te partidário.

Como sabem os senhores, no fim da década de 
90, a União assumiu a dívida dos Estados como par-
te de um amplo programa de reformas econômicas 
em curso naquele momento, que teve como marcos 
importantes o Plano Real e o fim da inflação, a Lei de 
Responsabilidade Fiscal e o Programa Nacional das 
Privatizações. O objetivo do Governo Federal à época 
era levar à frente o necessário processo de saneamento 
financeiro dos Estados, que exigiu a desestatização de 
empresas e de bancos estaduais que eram altamente 
deficitários, e com isso garantimos um drástico aumen-
to na responsabilidade fiscal no Brasil.

O mecanismo adotado foi importante e era o mais 
recomendável naquela conjuntura econômica. Com ele 
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salvamos Estados da bancarrota e elevamos para um 
outro patamar a nossa governança fiscal.

O tempo passou, Srªs e Srs. Senadores, e as 
circunstâncias hoje são outras. O que era a melhor 
solução para o problema naquele instante já não nos 
serve mais. Pelo contrário, tornou– se perversa para 
o conjunto dos Estados brasileiros. Sabe disso o ex– 
Governador e Senador Ivo Cassol. E aqui, apenas a 
título de exemplo, peço licença para citar a realidade 
do meu Estado, Minas Gerais. Poderia citar qualquer 
outra, mas cito o Estado que governei por oito anos.

Nossa dívida, Srs. Senadores, em dezembro de 
1998, era, Senador Paulo Bauer, de R$15 bilhões. 
Desde então, já pagamos a fabulosa soma de R$21,5 
bilhões, mas inacreditavelmente, Senador Rollemberg, 
devemos hoje espantosos R$59 bilhões.

Como disse desta tribuna recentemente o Sena-
dor Luiz Henrique, os Estados pagaram, até dezembro 
de 2010, R$135 bilhões, com todos os sacrifícios aos 
investimentos em infraestrutura, aos programas sociais 
desses Estados. E mesmo tendo pagado esses R$135 
bilhões, o saldo devedor ainda alcança, com juros e 
correção, R$350 bilhões. Ou seja, mesmo depois de 
uma década de pagamentos substantivos por parte 
dos Estados, o estoque mais que triplicou.

Aqui repito também mais uma lúcida equação 
que ouvi do Senador Lindbergh Farias: é como se a 
União, com a manutenção desse modelo, buscasse 
auferir lucro com a penúria alheia.

Todos sabemos, Srªs e Srs. Senadores, que não 
há outro caminho senão o da renegociação. Alguns 
Estados pleiteiam que o indexador dessa dívida seja 
substituído e passe a ser o IPCA, o índice oficial de 
inflação, e não mais o IGP– DI. Àqueles que se preo-
cupam que a troca de indexadores possa ferir a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, respondo como um daqueles 
que mais lutaram pela sua aprovação na Câmara dos 
Deputados, que a lei que trata da rolagem da dívida 
já previa a troca de indexadores. Ou seja, não há des-
respeito àquela fundamental legislação para a gestão 
pública brasileira.

Outros entendem que a mudança de indexador 
pode não ser o caminho acertado. Se há divergências 
sobre esse ponto, há um consenso de que o Governo 
Federal precisa sinalizar, de forma inequívoca e urgen-
te, para uma renegociação que reduza o percentual 
de comprometimento das receitas dos Estados com 
o pagamento dos serviços da dívida.

Hoje – volto a Minas Gerais –, 13% da nossa re-
ceita corrente líquida estão comprometidos com juros 
e amortização. Em outros Estados, essa marca chega 
a alcançar 15%.

Sei que podemos ouvir de alguns especialistas 
uma série de argumentos que justificariam o cresci-
mento do saldo devedor como um reflexo do teto fixa-
do para o pagamento dos Estados. No entanto, chamo 
a atenção para o fato de que o acesso da população 
aos serviços públicos essenciais, que demandam ca-
pacidade de investimento de Estados e Municípios, 
não pode depender de mera matemática financeira.

Srªs e Srs. Senadores, há ainda outras formas 
de examinar o quadro atual, lendo nele os grandes 
desafios existentes, mas também as oportunidades 
que decorrerão de seu enfrentamento.

Como todos sabem, o baixíssimo nível de pou-
pança doméstica é um dos fatores que justificam o 
reduzido investimento público no Brasil. Continuamos 
abaixo do nível de investimentos registrados, Srª Presi-
dente, em economias equivalentes e até em economias 
muito mais modestas que a nossa. E tenho certeza de 
que ninguém questiona esse vetor como fundamental 
à instalação de um novo ciclo de crescimento, após a 
estagnação recente, para que não voltemos a repetir 
o crescimento pífio registrado no último ano.

Ora, por que não estimular outras frentes de ação 
capazes de impulsionar a roda da economia? Por que 
não podemos nos permitir um vigoroso processo de 
descentralização capaz de estimular Estados e Muni-
cípios a também fazerem investimentos, no lugar de 
engrossar a fila dos pedintes, como ocorre hoje?

O mecanismo óbvio é a renegociação da dívida, 
tenha ela o formato que tiver, desde que conduza à 
superação das dificuldades que afetam as finanças 
públicas – repito – de todos os Estados brasileiros. 
Significa, Srs. Senadores, libertar os Estados e Muni-
cípios desse lugar de pagadores escravizados por um 
sistema de cobrança absolutamente draconiano, para 
reconhecê– los como novos e importantes parceiros 
no processo de desenvolvimento nacional. Esse seria, 
na prática, um primeiro passo para começarmos a in-
verter a dramática dinâmica da fragilização do pacto 
federativo no Brasil. 

Acredito que é razoável admitir, Srs. Senadores, 
que esse não é um problema novo, assim como se faz 
necessário pontuar que ele se agravou como nunca an-
tes na história deste País. Soma– se a ele o crescente 
e perigoso fenômeno da transferência de responsabi-
lidades para Estados e Municípios em contraposição 
ao distanciamento da União de grandes problemas 
nacionais. Lembro aqui que continuam no limbo da 
falta de vontade política as iniciativas propostas para 
recompor perda dos entes federados no resultado fiscal.

Eu mesmo assinei duas propostas nessa dire-
ção, um projeto de lei e uma emenda à Constituição, 
que, infelizmente, poucos passos deram nesta Casa.
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Cito aqui a regulamentação da Emenda nº 29, 
quando a União se eximiu a ferro e fogo de assumir 
limite mínimo de investimentos na área de saúde pú-
blica, impondo– os, no entanto, e sem nenhum cons-
trangimento, aos Estados e Municípios. Lembro que 
benemerências como as diversas isenções fiscais têm 
incidido sistematicamente, não por mera coincidência, 
sobre parcela de ganho fiscal compartilhado por Esta-
dos e Municípios e nunca, jamais, sobre o grande mon-
tante arrecadado exclusivamente pelo Governo central.

Em recente artigo, exemplifiquei o cenário que 
vivemos hoje com a contradição existente entre as ta-
xas que corrigem as dívidas dos Estados - essas nas 
alturas - e as taxas generosamente subsidiadas pelo 
BNDES para financiar a iniciativa privada. A flagrante 
contradição do Governo é que ele cobra empréstimos 
de empresas a taxas que giram em torno da metade 
ou até mesmo de um terço daquelas que exige dos 
outros governos estaduais e municipais.

Em que federação, Srª e Sr. Presidente, em que 
federação no mundo, em que momento da história, 
um governo empresta para empresas privadas com 
condições muito mais vantajosas do que aquelas que 
exige dos demais governos?

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Ora, 

e caminho para terminar, Srª Presidente, se é importan-
te baratear o financiamento do processo de crescimento 
nacional – especialmente se essa for uma regra para 
todos –, por que penalizar o investimento público, Se-
nador Magno, sob cuja guarda permanecem serviços 
essenciais como a saúde, a educação e a segurança?

E mais: como é possível levar adiante esse mo-
delo, apoiando e estimulando novas demandas e no-
vos ônus financeiros sobre os Estados e Municípios?

É preciso haver um mínimo de responsabilidade 
gerencial.

Por que não debater, portanto, ideias extremamen-
te interessantes, como as das assembleias legislativas 
de diferentes Estados, que levantaram a possibilidade 
de os Estados carimbarem os eventuais ganhos advin-
dos desse processo de renegociação, orientando– os 
para áreas que precisam de mais recursos como, por 
exemplo, a saúde pública? Ou para um inédito e motiva-
dor investimento na qualidade da educação brasileira?

Outra ideia que deveria ser objeto da nossa aná-
lise é a flexibilização dos pagamentos mensais de 
modo a converter parte deles em investimentos em 
infraestrutura e em projetos prioritários dos Estados 
e Municípios.

Na prática, os Estados continuariam pagando o 
mesmo, porém parcela da receita retornaria para esses 

Estados aplicarem em investimentos fixos, previamente 
acordados com o Governo Federal.

Criaríamos, assim, uma nova sinergia no proces-
so de desenvolvimento do País.

Caminho para concluir, Srª Presidente.
Não faltam boas ideias a esse debate. Estas 

são, como disse no princípio, diferentes maneiras de 
transformar um problema grave em saídas para outros 
desafios até aqui sem resposta.

Acredito que é hora de o Governo se posicionar, 
sob pena de assistir impassível a um dramático proces-
so de judicialização da crise de governança, imposta por 
um sistema que todos nós entendemos como abusivo 
e já indefensável até mesmo pelos aliados do poder.

Ao contrário da luta pelo poder e pelo mando polí-
tico, o Governo Federal tem a oportunidade de oferecer 
ao País uma inédita e inequívoca demonstração de um 
outro tipo de protagonismo: o da solidariedade política.

A responsabilidade administrativa.
O espírito republicano e a visão nacional.
Já disse e repito: continuamos órfãos de um 

projeto de País. Não nos basta apenas um projeto de 
poder e de governo.

Senhoras e senhores, encerro fazendo um sincero 
apelo a cada um dos Senadores. É preciso que esta 
Casa – a Câmara Alta – não se curve às circunstâncias 
políticas. Vários temas correlatos a esses estarão em 
debate: a discussão dos novos critérios para FPE, a 
distribuição dos royalties. Portanto, temas que deveriam 
convergir para uma única e profunda discussão sob 
o comando do Presidente desta Casa, José Sarney.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Para encerrar, por favor.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – É 
preciso que esta Casa exercite em plenitude, com au-
tonomia e altivez, a guarda dos princípios federativos 
que estão sob sua direta e inalienável responsabilidade.

Não há questão, portanto, Srª Presidente, Srs. Se-
nadores mais substantiva a ser discutida hoje no Brasil. 
E nesse sentido pretendo, tenho certeza, ao lado de 
outros Srs. Senadores e Srªs Senadoras, aprofundar 
esse debate, porque acredito que é exatamente aqui 
que ele deve ocorrer, porque a nossa responsabilida-
de é, acima de qualquer outra, preservar a Federação 
no Brasil.

Obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Obrigada Senador Aécio Neves.
Tem sido reiterado esse discurso aqui pela opo-

sição e pela situação. Eu acho realmente que essa 
questão da dívida dos Municípios e dos Estados está 
cada vez mais premente.
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Com a palavra o Senador José Sarney como 
orador inscrito.

O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) 
– Srªs Senadoras, minhas queridas colegas, meus 
colegas Senadores, hoje não vou fazer um discurso, 
venho fazer uma denúncia. Não uma denúncia dessas 
de escândalo, do gosto do público. Venho fazer uma 
denúncia sobre uma tragédia brasileira.

Quando José Américo escreveu o livro “A Baga-
ceira”, Gilberto Freyre disse que não era um livro, mas 
uma denúncia. Da mesma maneira, quero expressar 
hoje, perante o Senado, perante o País, minha amar-
gura, quase que um pouco de indignação, com os da-
dos que foram revelados pelo Instituto Sangari sobre 
o mapa da violência no Brasil. Esses dados são de 
envergonhar todos nós. Durante 30 anos foram mortos 
no Brasil, por crimes, 1,1 milhão de pessoas. Como 
sabemos, esse número também não expressa bem a 
verdade, porque é muito maior. Porque são números 
que foram feitos pelo instituto, pelo Sistema de Infor-
mação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde. E 
também ocorre que as estatísticas não são precisas 
porque muitas das nossas Secretarias de Segurança, 
para diminuir justamente a visibilidade da maioria de 
crimes no Brasil, eles adotam uma nomenclatura. Por 
exemplo, latrocínios eles não colocam na área de ho-
micídios. Isso, sem dúvida, faz com que nós tenhamos 
a certeza de que esses números podem ser aumen-
tados de 20%. 

De qualquer modo, esses números não chocaram 
somente o Brasil – pelo menos eu fiquei chocado. Mas 
hoje em dia há uma tal banalidade em relação ao cri-
me de homicídio que ninguém se choca mais com ele, 
passou a ser uma coisa rotineira. Mas, com a revelação 
desses números, a Imprensa nacional e internacional 
também tiveram a oportunidade de noticiar. 

Por exemplo, os jornais do Brasil deram manchete 
sobre isso, mas El País deu também como manchete 
justamente isso, dizendo: “O Brasil registrou mais de 
um milhão de homicídios nos últimos 30 anos”.

São números difíceis de exprimir e de fazermos 
comparações do que esses números representam. Os 
brasileiros mortos na Guerra do Paraguai foram cem mil. 
Na Cabanagem, quarenta mil. Na tragédia de Canudos, 
cinco mil. Na Guerra do Contestado também cinco mil. 
Na Revolução Farroupilha, 3.400. Na Balaiada, na In-
dependência, na Guerra Cisplatina, na dos Emboabas, 
na luta contra os holandeses foram alguns milhares.

Muitas de nossas revoltas, essas que são fixa-
das na história, estão na casa de números que não 
vão a quase cem mortos. Na Revolta dos Malês, 67. 
Na Confederação do Equador, além dos quinze con-

denados à morte, foram outros tantos, assim como na 
Revolta da Praieira.

Os brasileiros mortos em todos os movimentos 
armados, de guerras e revoltas, somados estão lon-
ge de atingir um quinto do número dos assassinados 
durante 30 anos no Brasil.

Entendidos esses números, eles podem nos cho-
car com o massacre que realmente foi feito com a po-
pulação indígena do Brasil nos primeiros tempos da 
colonização.

Pode passar. (slide)
É justamente o que acabei de dizer.
Mas, com o exterior, podemos relacionar 62 con-

flitos armados entre 2004 e 2007, com números que 
nós também podemos confrontar com esses: 208 mil 
mortos contra 193 mil nos 62 conflitos armados no 
mundo, durante o período de 2004/2007, para tirarmos 
um período. Entre as guerras que se estendem por dé-
cadas estão a da independência do Timor, que levou 
26 anos, 100 mil mortos; a guerra civil em Angola, que 
durou 27 anos, 500 mil mortos; da Colômbia, que todos 
os dias vemos no jornal com problemas da guerrilha 
e de todos, 45 mil mortos; na guerra do Iraque, que 
durou durante dez anos, nós tivemos 300 mil mortos; 
e no Brasil, em 30 anos, tivemos 1,1 milhão mortos. 

Contudo, em números absolutos, se levarmos 
em consideração o ano de 2009, o País ocupa o mais 
lastimável, o primeiro lugar mundial sobre homicídios. 
Na segunda posição estão países como a Índia, com 
40 mil mortos, quando o Brasil tem 51 mil mortos ao 
ano. E essa diferença de cerca de 20% ainda ela é 
mais grave porque a nossa população é um sexto da 
população da Índia. Com 3% da população mundial, 
somos responsáveis por 12% dos homicídios no mundo.

Logo, podemos também entender que, no Brasil, 
a violência não encontra limites geográficos. Ela hoje 
se estende por todo o País. Ainda que tenhamos va-
riações entre Estados, Municípios, alguns mais, outros 
menos, não se pode negar que a gravidade do proble-
ma e a necessidade de termos mecanismo de frear a 
escalada do número de mortes ela é extremamente 
premente no nosso País.

É igualmente preocupante, e aqui está a Sena-
dora Marta Suplicy, que é tão defensora e tão expres-
siva defensora da causa das mulheres, é igualmente 
preocupante o número de mulheres assassinadas no 
Brasil. Segundo o Mapa da Violência, nós temos 4.200 
mulheres foram vítimas de homicídio em 2010 – são os 
números que temos disponíveis, com uma proporção 
de 4,4 homicídios para cada 100 mil mulheres no Brasil.

Outro dado grave em relação minorias é a situa-
ção do negro. O número de afrodescendentes mortos 
em 2010 foi de 33.264 contra 13.668 brancos. Mesmo 
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considerando esse dado sombrio, é ainda mais de-
vastadora a situação dos jovens brasileiros do sexo 
masculino. O número de mortes de jovens na faixa de 
15 a 29 anos é muito mais alto, demonstrando a insu-
ficiência do enfrentamento da violência que se desaba 
sobre esse segmento da nossa população.

Entre os jovens, vamos ver que nos números va-
mos encontrar 43.7%, é a média, por isso essa soma 
não dá 100; vamos encontrar 60.9, entre 20 e 24 anos; 
e 51 entre 25 e 29 anos. Portanto, são jovens que estão 
morrendo e, tragicamente, se examinarmos também as 
estatísticas, são jovens também que estão matando.

Os mapas apontam ainda uma taxa de 43.7 ho-
micídios para cada grupo de 100 mil brasileiros. É essa 
que acabei de informar.

As informações do Mapa da Violência e da Uni-
doc são corroboradas pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística. No relatório de indicadores demo-
gráficos de saúde no Brasil, essa dramática realidade 
fica bem evidente em todos os dados apresentados, 
atentando– se especialmente para a gravidade entre 
os jovens brasileiros. Por se tratar de um problema que 
tem reflexos consideráveis sobre o desenvolvimento 
do País, essas informações foram também incluídas 
no relatório de Indicadores do Desenvolvimento Sus-
tentável, e não somente no dos homicídios.

Pode passar.
Nós podemos por esse gráfico ver a projeção do 

que tem sido a violência no Brasil de 1980 até 2010, 
com os dados e as comparações que acabam de ser 
feitas, eles é impressionante.

É evidente que as perdas causadas pelos homi-
cídios são incalculáveis. 

Por outras palavras, o sistema de justiça criminal 
no Brasil não tem funcionado a contento para reprimir 
crimes de gravidade tão elevada, seja por carência de 
recursos logísticos, seja por uma legislação leniente. 

Deixemos de lado essa relação macabra. O fato 
concreto é que cada um desses mortos, desta multidão 
de mortos é uma vida interrompida, é uma família de-
sestruturada, é uma sociedade dilacerada. Para cada 
um há o seu quadro particular de horror, de trauma, 
de impotência diante do vazio. Para cada um desses 
mortos, há uma mãe, há um pai, há um filho, filhos, ir-
mãos e há parentes. Para cada um há um destino que 
foi totalmente destroçado.

Discursando aqui sobre o mesmo tema, que há 
trinta anos ocupo esta tribuna tratando dele – e de-
pois eu vou fazer uma correlação entre o que eu acho 
a que devemos essa ascendente que temos no Brasil 
em matéria de mortes, de homicídios , Discursando 
aqui sobre o mesmo tema, em outubro do ano passa-
do, eu mencionei que tinha visto na televisão francesa 

um dado impressionante que todos eles se revoltaram, 
50 homicídios em Marselha em dois anos, e aqui 50 
homicídios encontramos em duas grandes cidades do 
Brasil por semana.

Diante da situação brasileira, também consultei 
algumas pesquisas sobre o medo da população brasi-
leira, sobre a insegurança. E o que diz é que o brasileiro 
vive com medo e que demonstra – a pesquisa reali-
zada no Brasil em 2010 – que os entrevistados foram 
questionados sobre o grau de medo de serem vítimas 
de homicídios. A pesquisa revelou que 78,6% – vejam 
esse número – 78,6% da nossa população têm medo 
de ser assassinada, enquanto 18,8% disse ter pouco 
medo e apenas 9,6% das pessoas ouvidas manifesta-
ram ter nenhum medo de ser vítima de homicídio. Isso 
significa que apenas um em cada dez brasileiros não 
tem medo de ser assassinado.

Repito sempre a frase de Hobbes de que a pri-
meira razão para a existência do Estado é o medo da 
morte. Pois o nosso Estado falha ao permitir que as 
pessoas morram sem assistência também – este é 
outro problema –, morram sem que o aparato de se-
gurança as defenda. Pior: morram sem que as leis as 
defendam como deveriam.

Apresentei aqui um projeto de lei de auxílio às 
vítimas, porque a nossa Constituição assegura até 
uma pensão para aqueles que estão presos – e rece-
bem! –, mas as vítimas não têm outra coisa senão o 
esquecimento. E, às vezes, nem os recursos da família 
para enterrá– las.

Então, este projeto foi apresentado, aprovado 
pelo Senado, e há sete anos está na Câmara dos De-
putados sem ser votado – o projeto que cria o Fundo 
de Auxílio às Vítimas, existente em muitos e muitos 
países do mundo inteiro.

Eu vou agora também fazer um destaque – eu an-
tecipei um pouco o discurso – dos países mais populo-
sos do mundo, Índia e China, que têm índices inferiores 
aos dos Estados Unidos, o que também demonstra o 
seguinte: não é o regime político que na realidade tem 
esse problema. Ele está ocorrendo, e lá os índices são 
baixíssimos. Uma evidência de que, nos países com 
baixa taxa de homicídios, a repressão, a punição dos 
crimes é diferente. A regra é que eles tenham prisão 
perpétua, vedada no Brasil por cláusula pétrea.

Não estou defendendo a pena de morte nem 
estou defendendo a prisão perpétua. Eu estou ape-
nas dizendo que na realidade não há, no Brasil, a 
consciência de que, ao matar uma pessoa, você tam-
bém está morrendo, porque está sendo condenado a 
também destinar sua vida inteira a pagar o crime que 
você cometeu. Não há essa consciência no País. Ela 
desapareceu. Mata– se como se fosse uma banalidade, 
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e a televisão nos oferece diariamente esse exemplo. 
Temos as pessoas criminosas que saem e, às vezes, 
com uma cara de desprezo para a sociedade e também 
para as famílias das vítimas, que às vezes assistem a 
esses julgamentos.

Entre nós, o normal é que o assassino se defenda 
em liberdade, mesmo se for réu confesso. Entre nós, 
a pena de homicídio vai de 6 a 20 anos, podendo ha-
ver progressão para regime aberto com 1/6 da pena.

O homicídio simples não é crime hediondo. Muitos 
de nós colocamos aqui como crime hediondo, mas não 
colocamos matar uma pessoa como crime hediondo. 
Não existe. Ninguém se sensibiliza. Tirar a vida de al-
guém é menos grave do que cometer crime de entor-
pecente ou fazer qualquer outra violação.

Ainda outro dia, vi uma senhora, que faleceu, 
condenada a 98 anos de prisão porque, na realidade, 
ela tinha cometido crimes de contrabando e outros que 
foram arrolados. Mas os crimes de morte, vamos ver 
que aqui as nossas penas são desta natureza: qualquer 
que seja a condenação, por exemplo, nosso Código 
diz que ela não deve passar dos 30 anos. Ele cumpre 
todas... Se há penas mesmo de 70, que às vezes são 
dadas para impressionar, mas a nossa legislação diz 
que aos 30 anos ela desaparece, e se reduz a pena 
de quem é condenado por crimes múltiplos.

Aqui vamos ver um dado. Hoje a pena de homicí-
dio simples é de seis a 20 anos, com progressão para 
regime aberto com 1/6 da pena. Com a pena mínima, 
solta– se com um ano de prisão; com a pena máxima, 
com 3 anos e 4 meses de prisão. Isso é possível com 
a progressão que é feita pela nossa lei.

Então, uma legislação leniente como esta é, na 
realidade, uma coisa para se desprezar, quando, na 
realidade, todos os dias nos preocupamos com ou-
tros crimes, divulgamos e queremos aqueles que têm 
notícia maior no jornal, mas nos esquecemos da vida 
humana, que é a maior tragédia nacional, com os nú-
meros que estão sendo divulgados.

É certo que o nosso sistema penal trata o pre-
so de forma desumana. O nosso sistema carcerário 
é, realmente, desumano e constituiu– se hoje numa 
universidade do crime em vez de ser aquilo que os 
filósofos, os pensadores das prisões, de reabilitação, 
quando nós todos sabemos que isso é negado pela 
medicina, que isso hoje não existe, não funciona, a 
não ser uma teoria que é repetida porque é obrigato-
riedade dos criminalistas repetirem.

Também sobre a execução penal, com a pro-
gressão de penas, a amplitude da prisão aberta e do 
livramento condicional tem uma visão negativa, pois 
creio que a sua forma atual, infelizmente, não contribui, 
como acabo de dizer, para a reintegração do criminoso 

à sociedade, mas, ao contrário, para colocar na rua cri-
minosos não remidos, sem sombra de arrependimento 
e em plena atividade. O autor de um crime hediondo 
ter quase a mesma progressão da pena que os res-
ponsáveis pelos crimes menos graves me parece uma 
anomalia. O resultado da nossa política penal mais 
branda, que é muito defendida, não é menos crime, 
mas o exemplo de que é mais crime.

Dados recentes do Conselho Nacional do Minis-
tério Público mostram que ainda existem, no Brasil, 
aproximadamente 115.378 inquéritos policiais não 
concluídos pelo crime de homicídio, o que é uma de-
monstração capaz da impunidade a que assistimos. 
Sabemos também que apenas um em cada dez ho-
micídios é objeto de denúncia. E nós não nos sensi-
bilizamos, não há uma revolta nacional contra isso. 
Ninguém se sensibiliza.

Uma ideia ainda mais nítida da impunidade no 
Brasil se tem quando se compara 1,090 milhão assas-
sinatos nos últimos 30 anos com o número de presos 
por homicídio, que é de somente 23 mil num universo 
carcerário de 500 mil.

Outro aspecto a merecer a atenção, como eu 
disse, é a leniência com que a lei trata dos responsá-
veis por acidente de trânsito com vítimas fatais. Esse 
é outro problema com que a população hoje está pre-
ocupando– se, começa a se preocupar. É que, real-
mente, pessoas absolutamente irresponsáveis, em-
briagadas, matam e isso é considerado crime doloso. 
Quer dizer, aquele que tem uma pena pequena e que, 
com a progressão, pode tê– la até transformada em 
pena de serviços prestados. Nem sua prisão se pede. 
Entretanto, cada vez mais, com a quantidade de au-
tomóveis, com o problema de trânsito nas cidades e 
nas rodovias brasileiras, ele é mais grave, e nós con-
tinuamos a tratá– lo dessa maneira.

Assim, eu não quero só fazer uma denúncia, mas 
quero também trazer uma contribuição, mais uma vez, 
porque, já fiz, como eu disse, “há trinta anos ele trata 
desse assunto”. Vou dizer por que trato dele. Estou 
apresentando projeto de lei.

O aumento da pena de crime de homicídio sim-
ples não pode ficar em vinte anos, e a pessoa poder 
cumpri– la em um ano e seis meses.

Do mesmo modo, propusemos a elevação da 
pena do crime de homicídio culposo, previsto no art. 
121, § 3o, do CP. Ele deve se mais alto realmente do 
que as penas previstas ali.

Como são questões técnicas que estão expos-
tas aqui, vou apenas dar conhecimento a Casa do 
que elas tratam.

Tratamos, ainda, com o mesmo rigor, o crime de 
homicídio – como eu disse, na condução de veículo 
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automotor. Com o desdobramento lógico, promovemos 
ajustes nos crimes de lesão corporal seguida de morte.

Do ponto de vista processual – e aí vejo o prof. 
Aloysio Nunes, que conhece o assunto e já da outra 
vez recebi dele o apoio, sensibilizado por isso –, em 
caso de flagrante por crime de lesão corporal seguida 
de morte, homicídio ou de latrocínio, o juiz é obrigado, 
necessariamente, a decretar a prisão preventiva, impe-
dindo– se a aplicação isolada de medidas cautelares 
não restritivas à liberdade.

Então, deve– se estabelecer isto: quem mata no 
Brasil não pode se defender solto. Ele tem que ser pre-
so, sabendo que extinguiu uma vida, mas sabe que a 
sua também está extinta. Enquanto não se criar essa 
consciência, não adianta. É pregarmos no vazio o que 
aqui estamos fazendo.

Também estou apresentando, no conjunto das 
medidas, porque aqui discuti com alguns experts, como 
poderíamos evitar essas coisas.

Assim, em caso de flagrante por crime de lesão 
corporal seguida de morte, homicídio ou de latrocínio, 
na forma tentada ou consumada, a prisão deverá ser 
necessariamente convertida em preventiva. E não es-
perar somente que seja preso em flagrante.

Na fase de pronúncia e no momento da sentença 
condenatória, o juiz deverá necessariamente renovar 
o decreto de prisão preventiva com fundamento na 
ofensa à ordem pública.

No Brasil ocorre o seguinte: agora passamos à 
Lei da Ficha Limpa. A pessoa que é condenada não 
precisa passar em julgado. Basta que um tribunal co-
legiado condene e a pessoa fica politicamente morta. 
Mas no caso de homicídio é diferente. Para que ele 
seja considerado reincidente, é preciso que ele tenha 
sido condenado e o crime transitado em julgado. Não 
dá para pensar nisso no nosso País?

Também já disse aqui que vamos tratar com mais 
rigor o crime de homicídio culposo.

Nos crimes hediondos, obrigar a prisão preventi-
va, aumentar os parâmetros da progressão do regime 
e livramento condicional, evitando isto que estamos 
vendo no Brasil.

Finalmente, que os benefícios da Lei de Execução 
Penal sejam calculados com base na soma de todas 
as penas impostas na condenação, e não somente 
aquelas que o Código determina como pena máxima 
e pena mínima, como ocorre hoje.

Apresentamos a nova e mais segura referência 
normativa para a caracterização do dolo eventual nos 
casos de homicídio praticado na direção de veículo 
automotor.

Apresento, também, nesse projeto, a justificação 
da presente proposta legislativa, e é preciso fazer uma 

última ressalva. É que jamais ignoramos a circunstância 
de que o enfrentamento à violência requer medidas de 
assistência social, de saúde pública e de apoio fami-
liar. Não vamos negar que também a parte social tem 
que entrar no problema da violência. Estamos persu-
adidos, porém, ao mesmo tempo, de que a legislação 
brasileira não pode banalizar, como vem ocorrendo, 
o crime que é considerado o mais grave em todas as 
legislações do mundo civilizado.

Acreditamos, pois, que as alterações legislativas 
que estou propondo e estou encaminhando à Mesa, 
oferecem respostas proporcionais à extrema gravidade 
do crime de homicídio, afinando– se com aquele princí-
pio constitucional que deve informar todos os demais, 
que é a dignidade da pessoa humana.

Essas são propostas simples, pontuais e objetivas. 
É evidente, porém, que o esforço deve ser feito não 
somente pelo Poder Legislativo, pelo Poder Judiciário, 
pelo Poder Executivo e também pela sociedade como 
um todo, principalmente pelos meios de comunicação, 
a quem, neste momento, acho que devo fazer um ape-
lo para que abracem esta causa da dignidade da vida 
humana, para conscientizar este País de que matar 
não é uma coisa banal, de que não se pode comparar 
o crime de homicídio a qualquer outro crime nem se 
pode colocar outros acima deste que é o maior crime 
que existe na humanidade.

Vou agora terminar dizendo, justamente, por que 
essa causa tem me sensibilizado. Por quê? Como nas-
ceu isso? Concluo perguntando: por que cresceu a vio-
lência? Cada um deve ter sua teoria. Eu posso estar 
errado, mas o que eu penso é que isso nasceu nesses 
trinta anos que correspondem à vigência da Lei Fleury.

O que foi a Lei Fleury? Fleury era um delegado 
arbitrário que, no tempo do regime militar, cometeu as 
maiores atrocidades em São Paulo. Um juiz levou à 
frente o seu processo e ele foi condenado. Pois bem. 
Para que ele não fosse para a cadeia, a legislação que 
existia no Brasil, segundo a qual o criminoso de morte 
não podia se defender solto, foi modificada por uma 
lei que ficou conhecida como Lei Fleury, lei que pas-
sou a permitir que o criminoso de morte pudesse se 
defender solto. A partir daí, eu fui um dos que levantei 
a minha voz: apresentei projeto de lei acabando com 
a chamada Lei Fleury e lutei na Constituinte para que 
nós não permitíssemos que a doutrina da Lei Fleury 
continuasse em nossa Constituição.

Infelizmente, um grupo grande de advogados 
criminalistas do País inteiro defendeu esse ponto de 
vista, que, afinal, foi vitorioso na Constituição. Corres-
ponde a esse tempo, a esses trinta anos, o aumento 
crescente de criminosos de morte que se defendem 
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soltos. Então, há uma correlação, não pode deixar de 
haver uma correlação entre uma coisa e outra.

Pergunta– se o motivo de, nesses trinta anos, 
ter havido essa explosão. Eu acho que realmente ela 
decorre desse fato, e nós podemos, a partir do Con-
gresso, mobilizar o País imediatamente para que se 
acabe com a rotina da impunidade. Nós devemos ter a 
consciência de que podemos dar a nossa contribuição, 
e é isso que estou procurando fazer, já na minha idade, 
mas sem abandonar a crença de que tenho obrigação 
de defender essas causas, como tenho sido coerente. 
Vários discursos meus aqui têm sido feitos nesse sen-
tido. O último em outubro do ano passado.

E agora, com esses números, fiquei estarrecido 
e cada vez mais convencido de que a Lei Fleury foi 
que deflagrou todo esse processo que fez com que 
no Brasil se mate à vontade, sem ter responsabilida-
de nem a consciência de que se está acabando com 
o destino humano de uma pessoa, que não terá mais 
direito a viver, que é a graça da vida maior de todas que 
Deus deu a cada um de nós; que não terá mais direito 
a sonhar, que não terá mais direito à felicidade, que só 
terá direito ao silêncio e ao esquecimento da morte.

Muito obrigado. (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Presidente, a indignação de V. Exª é a indig-
nação desta Casa, é a indignação de todos nós, com 
esse discurso que nos provocou, quando apresentado 
de forma tão completa uma indignação e um quadro 
dantesco da situação. Quadro que cada um, na sua 
vida, lendo jornais, sabe que é sério, mas a apresen-
tação e os números de V. Exª são realmente aterro-
rizantes e indicam que medidas mais sérias têm que 
ser tomadas e revistas.

Recebo, agora, o projeto de V. Exª, o Projeto de 
Lei do Senado que recebe o nº 38, de 2012, e está 
sendo já despachado à Comissão de Justiça.

Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que 
será lido.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 38, DE 2011

Altera o Código Penal, o Código de 
Processo Penal, a Lei de Execução Penal, 
a Lei dos Crimes Hediondos e o Código de 
Trânsito Brasileiro, para aumentar o rigor 
na repressão aos crimes de homicídio, em 
suas variadas formas, bem como estabe-
lecer critério uniforme na decretação da 
prisão preventiva em relação à referida in-
fração penal.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º O Decreto– Lei nº 2.848, de 7 de dezem-
bro de 1940 – Código Penal, passa a vigorar com as 
seguintes modificações e acréscimos:

“Art. 44. ................................................
I – aplicada pena privativa de liberdade 

não superior a 4 (quatro) anos;
..............................................................
IV – em caso de crime doloso, não tenha 

sido cometida a infração com violência ou gra-
ve ameaça à pessoa.

....................................................  (NR)”
“Art. 83. ................................................
..............................................................
V – cumprido mais de 4/5 (quatro quintos) 

da pena, nos casos de condenação por crime 
hediondo, prática da tortura, tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins, e terrorismo, se 
o apenado não for reincidente específico em 
crimes dessa natureza. (NR)”

“Art. 121. ..............................................
Pena – reclusão, de 8 (oito) a 24 (vinte 

e quatro) anos.
..............................................................
§ 3º .......................................................
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) 

anos.
....................................................  (NR)”
“Art. 129. ..............................................
..............................................................
§ 3º .......................................................
Pena – reclusão, de 6 (seis) a 15 (quin-

ze) anos.
....................................................  (NR)”

Art. 2º O Decreto– Lei nº 3.689, de 3 de outubro 
de 1941 – Código de Processo Penal, passa a vigorar 
com as seguintes modificações e acréscimos:

“Art. 282. ..............................................
§ 1º As medidas cautelares poderão ser 

aplicadas isolada ou cumulativamente, obser-
vado o disposto nos arts. 310, § 2º, e 312, § 
2º, deste Código.

..............................................................
§ 6º A prisão preventiva será determinada 

quando não for cabível a sua substituição por 
outra medida cautelar (art. 319), observado o 
disposto nos arts. 310, § 2º, e 312, § 2º, deste 
Código. (NR)”

“Art. 283. Ninguém poderá ser preso se-
não em flagrante delito ou por ordem escrita 
e fundamentada da autoridade judiciária com-
petente, em decorrência de sentença conde-
natória transitada em julgado ou, no curso da 
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investigação ou do processo, em virtude de 
prisão temporária ou prisão preventiva, sem 
prejuízo do disposto no § 3º deste artigo.

..............................................................
§ 3º No caso de condenação recorrível 

por crime de lesão corporal seguida de morte, 
homicídio ou latrocínio (arts. 129, § 3º, 121, 
caput e § 2º, I, II, III, IV e V, e 157, § 3º, in
fine, todos do Decreto– Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 – Código Penal), tentado 
ou consumado, o juiz renovará o decreto de 
prisão preventiva, atendendo ao disposto no 
§ 2º do art. 312 deste Código.” (NR)

“Art. 310. ..............................................
..............................................................
II – converter a prisão em flagrante em 

preventiva, quando presentes os requisitos 
constantes do art. 312 deste Código, e se re-
velarem inadequadas ou insuficientes as me-
didas cautelares diversas da prisão, observado 
o disposto no § 2º deste artigo; ou 

III – conceder liberdade provisória, com 
ou sem fiança, nos casos admitidos em lei.

§ 1º Se o juiz verificar, pelo auto de pri-
são em flagrante, que o agente praticou o fato 
nas condições constantes dos incisos I a III do 
caput do art. 23 do Decreto– Lei nº 2.848, de 
7 de dezembro de 1940 – Código Penal, po-
derá, fundamentadamente, conceder ao acu-
sado liberdade provisória, mediante termo de 
comparecimento a todos os atos processuais, 
sob pena de revogação.

§ 2º No caso de prisão em flagrante por 
crime de lesão corporal seguida de morte, ho-
micídio ou latrocínio (arts. 129, § 3º, 121, caput
e § 2º, I, II, III, IV e V, e 157, § 3º, in fine, todos 
do Decreto– Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 – Código Penal), tentado ou consumado, 
o juiz deverá necessariamente convertê– la em 
prisão preventiva, em conformidade com o dis-
posto no § 2º do art. 312 deste Código.” (NR)

“Art. 312. ...............................................
§ 1º A prisão preventiva também poderá 

ser decretada em caso de descumprimento de 
qualquer das obrigações impostas por força 
de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º).

§ 2º Sem prejuízo de outras hipóteses, 
a prática do crime de lesão corporal seguida 
de morte, homicídio ou latrocínio (arts. 129, § 
3º, 121, caput e § 2º, I, II, III, IV e V, e 157, § 
3º, in fine, todos do Decreto– Lei nº 2.848, de 
7 de dezembro de 1940 – Código Penal), ten-
tado ou consumado, é considerada ofensa à 

ordem pública para fins do disposto no caput
deste artigo, devendo o juiz necessariamente 
decretar a prisão preventiva de ofício ou por 
representação da autoridade policial ou me-
diante requerimento do Ministério Público.” (NR)

“Art. 413. ..............................................
..............................................................
§ 2º O juiz, por ocasião da pronúncia, 

renovará o decreto de prisão preventiva, em 
conformidade com o disposto nos arts. 310, § 
2º, e 312, § 2º, deste Código. (NR)”

Art. 3º A Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – 
Lei de Execução Penal, passa a vigorar acrescida do 
seguinte art. 202– A:

Art. 202– A. Para efeito da concessão 
dos benefícios da progressão, da saída tem-
porária e do livramento condicional, a fração 
referente ao requisito do cumprimento da pena 
terá como base de cálculo a soma de todas 
as penas aplicadas na sentença condenatória, 
desconsiderando– se a unificação a que alude 
o art. 75, § 1º, do Decreto– Lei nº 2.848, de 7 
de dezembro de 1940 – Código Penal.

Art. 4º A Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 – 
Lei dos Crimes Hediondos, passa a vigorar com as 
seguintes modificações e acréscimos:

“Art. 1º ..................................................
I – homicídio (art. 121, caput e § 2º, I, 

II, III, IV e V);
....................................................  (NR)”
“Art. 2º ..................................................
..............................................................
III – liberdade provisória;
IV – aplicação de medida cautelar não 

restritiva da liberdade, salvo se cumulada com 
a prisão preventiva ou temporária.

..............................................................
§ 2º A progressão de regime, no caso dos 

condenados aos crimes previstos neste artigo, 
dar– se– á após o cumprimento de 3/4 (três 
quartos) da pena, se o apenado for primário, 
e de 4/5 (quatro quintos), se reincidente em 
crime da mesma natureza.

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

Art. 5º O art. 302 da Lei nº 9.503, de 23 de se-
tembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro, passa 
a vigorar com a seguinte redação, renumerando– se o 
seu atual parágrafo único como § 1º:

“Art. 302. ..............................................
Penas – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) 

anos, e suspensão ou proibição de se obter 
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a permissão ou a habilitação para dirigir veí-
culo automotor.

§ 1º .......................................................
§ 2º Em complemento ao disposto no 

art. 18, I, in fine, do Decreto– Lei nº 2.848, de 
7 de dezembro de 1940 – Código Penal, age 
com dolo eventual o condutor que, embriaga-
do ou transitando com o veículo sabidamente 
em péssimas condições de segurança ou em 
velocidade superior à máxima permitida para 
o local, venha a causar a morte de outra pes-
soa, excetuadas as hipóteses de:

I – dolo direto;
II – culpa concorrente da vítima;
III – força maior ou estado de necessi-

dade. (NR)”

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data da sua 
publicação.

Art. 7º Fica revogado o § 3º do art. 413 do De-
creto– Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código 
de Processo Penal.

Justificação
O Brasil vive verdadeira epidemia de homicídios. 

De acordo com o Sistema de Informações sobre Mor-
talidade do Ministério da Saúde, 48.977 brasileiros 
foram assassinados em 2009. Esse número estarre-
cedor foi de 47.489 em 2010, e de 38.650 em 2011. 
No ano passado, portanto, tivemos mais de 105 ho-
micídios a cada dia.

Dados do Escritório das Nações Unidas sobre 
Drogas e Crime (UNODC) demonstram que o Brasil 
detém a terceira pior taxa de homicídios por cem mil 
habitantes na América Latina, ficando atrás apenas 
da Venezuela e da Colômbia, considerando– se a taxa 
brasileira em 22,7. Em termos globais, o Brasil ocupa 
a desonrosa 24ª posição do ranking mundial, que é 
encabeçado por Honduras, seguido de El Salvador e 
Costa do Marfim. 

Contudo, em números absolutos, se levarmos em 
consideração o ano de 2009, o País ocupa o lastimável 
primeiro lugar mundial. Na segunda posição da lista 
de países com mais homicídios em 2009 aparece a 
Índia, com 40.752 mortes. Todavia, é preciso recordar 
que a população indiana é cinco vezes maior do que 
a população brasileira.

A violência é comprovada por todas as pesquisas 
feitas no Brasil. O Mapa da Violência, publicado pelo 
Instituto Sangari, sob coordenação do sociólogo Julio 
Jacobo Waiselfisz, tendo por base dados do Sistema 
de Informações sobre Mortalidade do Ministério da 
Saúde, oferece um quadro profundamente desolador. 
De acordo com o citado estudo, entre 1980 e 2010, 

1.091.125 brasileiros foram vítimas de homicídio. Vale 
dizer que, em três décadas, perto de um milhão e cem 
mil brasileiros foram mortos intencionalmente. Trata– 
se de número muito superior ao número de mortos em 
diversas guerras civis, como a de independência do 
Timor Leste, com cerca de cem mil mortos ou a guerra 
civil em Angola, cujo número de mortos é estimado em 
550 mil. Pelo impacto que causa, merece transcrição 
o seguinte trecho do Mapa da Violência:

Recentemente, foi publicado o Relató-
rio sobre o Peso Mundial da Violência Arma-
da. Tomando como base fontes consideradas 
altamente confiáveis, o Relatório constrói o 
quadro de mortes diretas em um total de 62 
conflitos armados no mundo, registrados en-
tre 2004 e 2007(...). Nos 12 maiores conflitos, 
que representam 81,4% do total de mortes 
diretas, nos 4 anos foram vitimadas 169.574 
pessoas. Nesses mesmos 4 anos, no total dos 
62 conflitos, morrem 208.349 pessoas. No Bra-
sil, país sem disputas territoriais, movimentos 
emancipatórios, guerras civis, enfrentamentos 
religiosos, raciais ou étnicos, morreram mais 
pessoas (192.804) vítimas de homicídio, que 
nos 12 maiores conflitos armados no mundo. 
Mais ainda, esse número de homicídios se en-
contra bem perto das mortes no total dos 62 
conflitos armados registrados nesse relatório. 
E esses números não podem ser atribuídos 
às dimensões continentais do Brasil. Países 
com número de habitantes semelhante ao do 
Brasil, como Paquistão, com 185 milhões de 
habitantes, têm números e taxas bem menores 
que os nossos. E nem falar da Índia, também 
elencada, com 1.214 milhão de habitantes.

Em números relativos, a taxa de homicídios por 
cem mil habitantes saltou de 11,7 em 1980 para 26,2 em 
2010, de acordo com os dados utilizados pelo Instituto 
Sangari. É um aumento real de 124% no período, ou de 
2,7% ao ano. Ainda que em alguns dos anos anteriores 
tenham sido registradas taxas maiores, é evidente que 
vivemos uma situação de calamidade, especialmente 
quando percebemos que os dados divulgados pela 
ONU apontam para situações bastante diferentes em 
outros países, inclusive vizinhos, como a Argentina e o 
Uruguai, que têm taxas de 5,5 e 6,1, respectivamente. 

É preciso atentar, ainda, para o fato de que a vio-
lência já não é mais uma característica das grandes 
cidades. Assim como acontece com o terrível proble-
ma das drogas, muitas cidades do interior do Brasil 
têm experimentado significativo aumento do número 
de mortes violentas. Essas cidades, conquanto expe-
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rimentem os efeitos das recentes mudanças socioe-
conômicas observadas no Brasil, também se mostram 
extremamente vulneráveis à violência.

Não por acaso, no primeiro lugar do ranking das 
cidades com mais homicídios por cem mil habitantes en-
contra– se a cidade baiana de Simões Filho, com pouco 
mais de 116 mil habitantes, seguida de Campina Grande 
do Sul, no Paraná, com cerca de 37 mil habitantes, e Ma-
rabá, no Pará, com aproximadamente 216 mil habitantes. 

Como se vê, a violência não encontra limites ge-
ográficos, espalhando– se por todo o território nacio-
nal. Ainda que haja variações na situação dos Estados 
e dos Municípios, não se pode negar a gravidade do 
problema e a necessidade de buscarmos mecanismos 
para frear a escalada do número de mortes.

É igualmente preocupante o número de mulheres 
assassinadas no Brasil. Segundo o Mapa da Violência, 
já citado, mais de 4.200 mulheres foram vítimas de ho-
micídio em 2010, em uma proporção de 4,4 homicídios 
para cada cem mil brasileiras.

É ainda mais devastadora a situação dos jovens 
brasileiros do sexo masculino. O número de mortes de 
jovens na faixa de 15 a 29 anos é absurdamente alto, 
demonstrando a insuficiência das políticas de enfren-
tamento da violência que se abate sobre esse grupo 
específico da população. Mais precisamente, os dados 
do Mapa da Violência apontam para uma taxa de 43,7 
homicídios para cada grupo de cem mil brasileiros en-
tre 15 e 19 anos de idade. Esse índice sobe para 60,9, 
considerada a faixa etária entre 20 e 24 anos, e para 
51,6 entre jovens de 25 a 29 anos.

Há, como facilmente se constata, uma tragédia 
em curso no Brasil, que vê o grande potencial de sua 
juventude perdido para a violência.

As informações dos Relatórios do Ministério da 
Saúde, da UNODC e do Mapa da Violência são corro-
boradas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE). No Relatório de Indicadores Demográ-
ficos e de Saúde no Brasil, de 2009, essa dramática 
realidade fica bem evidente em todos os dados apre-
sentados, atentando especialmente para a gravidade 
do problema entre os jovens brasileiros. Por se tratar 
de problema que tem reflexos consideráveis sobre o 
desenvolvimento do País, essas informações também 
foram incluídas no Relatório de Indicadores de Desen-
volvimento Sustentável de 2010, que registra o incre-
mento do número de homicídios, com um grave alerta:

Os especialistas apontam a mortalidade 
por causas violentas como as que mais vêm 
tomando vulto no conjunto da mortalidade no 
Brasil, principalmente entre os jovens e os ho-
mens. A criminalidade ocasiona grandes custos 
sociais e econômicos. Além das vidas perdidas, 

muitas vezes prematuras, gera sequelas emo-
cionais nas famílias das vítimas, elevados custos 
hospitalares e para o controle da violência, e 
insegurança na população, interferindo nega-
tivamente na sua qualidade de vida.

Estudos mostram que a prevenção é 
menos onerosa. Estratégias de combate à ex-
clusão social e à pobreza, tais como geração 
de emprego e renda e inserção no sistema 
educacional, entre outras iniciativas, poderão 
contribuir para a redução das taxas de homi-
cídios. O planejamento e a implementação de 
uma política nacional de segurança pública, 
com medidas de curto, médio e longo prazo 
precisa integrar diferentes setores governa-
mentais e da sociedade.

De fato, as perdas causadas pelos homicídios 
são incalculáveis. As consequências para o País são 
as mais gravosas e não podem ser ignoradas pelas 
autoridades públicas, na medida em que a impunidade 
está na raiz desse cenário desolador. Por outras pa-
lavras, o sistema de justiça criminal no Brasil não tem 
funcionado a contento para prevenir e reprimir crimes 
de gravidade tão elevada, seja por carência de recursos 
logísticos, seja por conta de uma legislação leniente.

Diante da situação, a população brasileira vive 
hoje com medo. É o que demonstra pesquisa do Sis-
tema de Indicadores de Percepção Social do Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), realizada em 
todo o Brasil, em 2010, quando os entrevistados foram 
questionados sobre o grau de medo de serem vítimas 
de homicídios. O estudo revelou que 78,6% da popu-
lação têm muito medo de ser assassinada, enquanto 
11,8% dos entrevistados disse ter pouco medo. Apenas 
9,6% das pessoas ouvidas manifestaram ter nenhum 
medo de ser vítima de homicídio. Isso significa que 
apenas um em cada dez brasileiros não tem medo de 
ser assassinado, enquanto 9 brasileiros permanecem 
com medo em relação a esse tipo de crime.

Vale ressaltar que, com os esforços empreendidos 
a partir da Estratégia Nacional de Justiça e Segurança 
Pública (ENASP), a cargo do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), do Conselho Nacional do Ministério Pú-
blico (CNMP) e do Ministério da Justiça, foram estabe-
lecidas algumas diretrizes para enfrentar o tormentoso 
problema da impunidade, como, por exemplo, a meta 
de superação, até julho de 2011, da fase de pronún-
cia em todas as ações penais por crime de homicídio 
ajuizadas até 2008, bem como o julgamento das ações 
penais relativas a homicídios dolosos distribuídas até 
2007. Também foi fixada a meta de conclusão, até de-
zembro de 2011, de inquéritos por crimes de homicí-
dio e de tentativa de homicídio instaurados até 2007.
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Porém, dados reunidos pelo CNMP mostram que 
ainda existem no Brasil aproximadamente 115.376 
inquéritos policiais não concluídos sobre crimes de 
homicídio, o que é a demonstração mais cabal da im-
punidade a que assistimos.

A presente proposição legislativa pretende ser 
uma reação firme do Parlamento brasileiro. Somos 
forçados a reconhecer que matar, no Brasil, tornou– 
se comportamento banal, tantas são as dificuldades 
legais para prender o homicida. 

A proposta, que altera diversos diplomas legais, 
foi estruturada de modo a contemplar objetivamente 
os seguintes pontos:

I) A pena do crime de homicídio simples, hoje de 
6 a 20 anos, conforme dispõe o art. 121, caput, do Có-
digo Penal (CP), foi elevada nos seus limites mínimo 
e máximo. Doravante, caso a proposta seja aprovada, 
mencionado crime será punido com a pena de reclu-
são, de 8 a 24 anos.

Do mesmo modo, propusemos a elevação da pena 
do crime de homicídio culposo, previsto no art. 121, 
§ 3º, do CP. Hoje, mencionado crime é punido com a 
pena de detenção, de 1 a 3 anos. A proposta comina, 
de forma mais ajustada à gravidade do crime, a pena 
de reclusão, de 2 a 5 anos. 

Tratamos, ainda, com o mesmo rigor, o crime 
de homicídio na condução de veículo automotor (art. 
302 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB), hoje pu-
nido com a pena de detenção, de 2 a 4 anos. Daqui 
em diante, se a proposta for aprovada, a pena será de 
reclusão, de 3 a 6 anos.

Como desdobramento lógico, promovemos ajus-
tes no crime de lesão corporal seguida de morte (art. 
129, § 3º, do CP), que passará a ser punido com a 
pena de reclusão, de 6 a 15 anos, e não 4 a 12 anos, 
como atualmente prevista.

II) O homicídio simples – e não apenas o homicí-
dio qualificado ou quando praticado por grupo de ex-
termínio – passará a ser tratado como crime hediondo, 
elevando– se, por conseguinte, a quantidade mínima 
de cumprimento da pena no regime fechado neces-
sária à progressão e ao cálculo de outros benefícios 
previstos na Lei de Execução Penal (LEP).

III) Do ponto de vista processual, em caso de fla-
grante por crime de lesão corporal seguida de morte, 
homicídio ou latrocínio (arts. 129, § 3º, 121, caput e § 
2º, I, II, III, IV e V, e 157, § 3º, in fine, todos do Decre-
to– Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código 
Penal), na forma tentada ou consumada, a prisão de-
verá ser necessariamente convertida em preventiva, 
impedindo– se a aplicação isolada de medidas caute-
lares não restritivas da liberdade.

IV) Em relação às referidas infrações penais, 
caso não haja flagrante, o juiz deverá decretar a prisão 
preventiva com base na ofensa à ordem pública, tendo 
sido criada expressa fórmula de presunção legal. Ora, 
nenhum crime produz sobre o tecido social efeito mais 
perturbador do que o assassinato de alguém. Quan-
do a vida de uma pessoa é ceifada violentamente, aí 
testemunhamos evidente quebra do contrato social, 
hipótese a merecer o afastamento cautelar do crimi-
noso do convívio em sociedade.

V) Na fase de pronúncia e no momento da sen-
tença condenatória, o juiz deverá necessariamente re-
novar o decreto de prisão preventiva com fundamento 
na ofensa à ordem pública.

VI) Com relação ao crime de homicídio culposo, 
por mais reprovável que seja o comportamento negligen-
te do autor e mais elevado o grau da culpa, a lei penal 
brasileira em vigor convida o juiz a aplicar uma simples 
pena alternativa. A proposta corrige tal distorção. Assim, 
o critério de 4 anos para substituição da pena privativa 
de liberdade por pena restritiva de direitos, fixado na 
parte inicial do inciso I do art. 44 do CP, passará a valer 
tanto para crimes dolosos quanto culposos.

VII) Em relação aos crimes hediondos, proíbe– se 
a concessão de liberdade provisória ou de outra medi-
da cautelar que não a prisão preventiva ou temporária, 
salvo se cumulada com uma dessas modalidades de 
prisão. De se observar que essa vedação encontra 
pleno amparo no art. 5º, XLIII e LXVI, da Constituição 
Federal. Além do mais, elevamos significativamente os 
parâmetros para a concessão de progressão de regime 
e livramento condicional em relação a tais figuras deli-
tuosas, conforme nova redação oferecida ao art. 83, V, 
do CP e ao art. 2º, § 2º, da Lei dos Crimes Hediondos.

VIII) O teor da Súmula nº 715 do Supremo Tribunal 
Federal receberá abrigo no texto da Lei de Execução 
Penal, de modo que o benefícios ali previstos sejam 
calculados com base na soma de todas as penas im-
postas na condenação, e não na pena unificada para 
efeito do limite imposto no art. 75 do Código Penal.

IX) Finalmente, apresentamos nova e mais segu-
ra referência normativa para a caracterização do dolo 
eventual nos casos de homicídio praticado na direção 
de veículo automotor, conforme § 2º incluído no art. 
302 do CTB. Com efeito, pretendemos superar a velha 
polêmica em torno da correta tipificação do crime de 
homicídio nas vias de trânsito, oferecendo aos juízes 
a possibilidade de enquadramento da conduta como 
dolo eventual na situação em que o motorista se en-
contra embriagado ou em que dirige veículo em pés-
simas condições de segurança ou, ainda, imprimindo 
velocidade superior à máxima permitida no local.
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Apresentadas a justificação da presente proposta 
legislativa, é preciso fazer uma última ressalva. É que 
jamais ignoramos a circunstância de que o enfrenta-
mento à violência requer medidas de assistência social, 
de saúde pública e de apoio familiar. Estamos persu-
adidos, porém, ao mesmo tempo, de que a legislação 
brasileira não pode banalizar, como vem ocorrendo, 
o crime que é considerado o mais grave em todas as 
legislações do mundo civilizado.

Acreditamos, pois, que as alterações legislativas 
propostas oferecem respostas proporcionais à extrema 
gravidade do crime de homicídio, afinando– se com 
aquele princípio constitucional que deve informar to-
dos os demais, que é a dignidade da pessoa humana. 
– Senador José Sarney.
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 Art. 44. As penas restritivas de direitos são autô-
nomas e substituem as privativas de liberdade, quando: 
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

 I – aplicada pena privativa de liberdade não su-
perior a quatro anos e o crime não for cometido com 
violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que 
seja a pena aplicada, se o crime for culposo; (Redação 
dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

 II – o réu não for reincidente em crime doloso; 
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

 III – a culpabilidade, os antecedentes, a condu-
ta social e a personalidade do condenado, bem como 
os motivos e as circunstâncias indicarem que essa 
substituição seja suficiente. (Redação dada pela Lei 
nº 9.714, de 1998)

 § 1o (VETADO) (Incluído pela Lei nº 9.714, de 
1998)

 § 2o Na condenação igual ou inferior a um ano, a 
substituição pode ser feita por multa ou por uma pena 
restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena pri-
vativa de liberdade pode ser substituída por uma pena 
restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de 
direitos. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)

 § 3o Se o condenado for reincidente, o juiz po-
derá aplicar a substituição, desde que, em face de 
condenação anterior, a medida seja socialmente reco-
mendável e a reincidência não se tenha operado em 
virtude da prática do mesmo crime. (Incluído pela Lei 
nº 9.714, de 1998)

 § 4o A pena restritiva de direitos converte– se 
em privativa de liberdade quando ocorrer o descumpri-
mento injustificado da restrição imposta. No cálculo da 
pena privativa de liberdade a executar será deduzido 
o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, res-
peitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou 
reclusão. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)

 § 5o Sobrevindo condenação a pena privativa 
de liberdade, por outro crime, o juiz da execução 
penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar 
de aplicá– la se for possível ao condenado cumprir 
a pena substitutiva anterior. (Incluído pela Lei nº 
9.714, de 1998)
....................................................................................

CAPÍTULO III
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....................................................................................
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ao limite máximo deste artigo. (Redação dada pela Lei 
nº 7.209, de 11.7.1984)

 § 2º –  Sobrevindo condenação por fato poste-
rior ao início do cumprimento da pena, far– se– á nova 
unificação, desprezando– se, para esse fim, o período 
de pena já cumprido.(Redação dada pela Lei nº 7.209, 
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dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

 I –  cumprida mais de um terço da pena se o 
condenado não for reincidente em crime doloso e tiver 
bons antecedentes; (Redação dada pela Lei nº 7.209, 
de 11.7.1984)

 II –  cumprida mais da metade se o condenado 
for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela 
Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

 III –  comprovado comportamento satisfatório 
durante a execução da pena, bom desempenho no 
trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à 
própria subsistência mediante trabalho honesto; (Re-
dação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

 IV –  tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade 
de fazê– lo, o dano causado pela infração; (Redação
dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

 V –  cumprido mais de dois terços da pena, nos 
casos de condenação por crime hediondo, prática da 
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e terrorismo, se o apenado não for reincidente espe-
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façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir. 
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
....................................................................................

PARTE ESPECIAL

TÍTULO I
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CAPÍTULO I
Dos Crimes Contra a Vida

 Homicídio simples 
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 Art 121. Matar alguem: 
 Pena –  reclusão, de seis a vinte anos.
 Caso de diminuição de pena 
 § 1º Se o agente comete o crime impelido por 

motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o do-
mínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta 
provocação da vítima, ou juiz pode reduzir a pena de 
um sexto a um terço. 

 Homicídio qualificado 
 § 2° Se o homicídio é cometido: 
 I –  mediante paga ou promessa de recompensa, 

ou por outro motivo torpe; 
 II –  por motivo futil; 
 III –  com emprego de veneno, fogo, explosivo, 

asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de 
que possa resultar perigo comum; 

 IV –  à traição, de emboscada, ou mediante dis-
simulação ou outro recurso que dificulte ou torne im-
possivel a defesa do ofendido; 

 V –  para assegurar a execução, a ocultação, a 
impunidade ou vantagem de outro crime: 

 Pena –  reclusão, de doze a trinta anos. 
 Homicídio culposo 
 § 3º Se o homicídio é culposo: (Vide Lei nº 4.611, 

de 1965)
 Pena –  detenção, de um a três anos. 
 Aumento de pena 
 § 4o No homicídio culposo, a pena é aumentada 

de 1/3 (um terço), se o crime resulta de inobservância 
de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o 
agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não 
procura diminuir as conseqüências do seu ato, ou foge 
para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicí-
dio, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) se o crime 
é praticado contra pessoa menor de 14 (quatorze) ou 
maior de 60 (sessenta) anos. (Redação dada pela Lei 
nº 10.741, de 2003)

 § 5º –  Na hipótese de homicídio culposo, o juiz 
poderá deixar de aplicar a pena, se as conseqüên-
cias da infração atingirem o próprio agente de forma 
tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. 
(Incluído pela Lei nº 6.416, de 24.5.1977)
....................................................................................

CAPÍTULO II
DAS LESÕES CORPORAIS

 Lesão corporal 
 Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a 

saúde de outrem: 
 Pena –  detenção, de três meses a um ano.
 Lesão corporal de natureza grave 
 § 1º Se resulta: 

 I –  Incapacidade para as ocupações habituais, 
por mais de trinta dias; 

 II –  perigo de vida; 
 III –  debilidade permanente de membro, senti-

do ou função; 
 IV –  aceleração de parto: 
 Pena –  reclusão, de um a cinco anos. 
 § 2° Se resulta: 
 I –  Incapacidade permanente para o trabalho; 
 II –  enfermidade incuravel; 
 III perda ou inutilização do membro, sentido ou 

função; 
 IV –  deformidade permanente; 
 V –  aborto: 
 Pena –  reclusão, de dois a oito anos. 
 Lesão corporal seguida de morte 
 § 3° Se resulta morte e as circunstâncias eviden-

ciam que o agente não quís o resultado, nem assumiu 
o risco de produzí– lo: 

 Pena –  reclusão, de quatro a doze anos. 
 Diminuição de pena 
 § 4° Se o agente comete o crime impelido por 

motivo de relevante valor social ou moral ou sob o do-
mínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta 
provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 
um sexto a um terço. 

 Substituição da pena 
 § 5° O juiz, não sendo graves as lesões, pode 

ainda substituir a pena de detenção pela de multa, de 
duzentos mil réis a dois contos de réis: 

 I –  se ocorre qualquer das hipóteses do pará-
grafo anterior; 

 II –  se as lesões são recíprocas. 
 Lesão corporal culposa 
 § 6° Se a lesão é culposa: (Vide Lei nº 4.611, 

de 1965)
 Pena –  detenção, de dois meses a um ano. 
 Aumento de pena 
 § 7º –  Aumenta– se a pena de um terço, se ocor-

rer qualquer das hipóteses do art. 121, § 4º. (Redação
dada pela Lei nº 8.069, de 1990)

 § 8º –  Aplica– se à lesão culposa o disposto 
no § 5º do art. 121.(Redação dada pela Lei nº 8.069, 
de 1990)

 Violência Doméstica (Incluído pela Lei nº 10.886, 
de 2004)

 § 9o Se a lesão for praticada contra ascenden-
te, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou 
com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, pre-
valecendo– se o agente das relações domésticas, de 
coabitação ou de hospitalidade: (Redação dada pela 
Lei nº 11.340, de 2006)
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Pena –  detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) 
anos. (Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006)

 § 10. Nos casos previstos nos §§ 1o a 3o deste 
artigo, se as circunstâncias são as indicadas no § 9o

deste artigo, aumenta– se a pena em 1/3 (um terço). 
(Incluído pela Lei nº 10.886, de 2004)

 § 11. Na hipótese do § 9o deste artigo, a pena 
será aumentada de um terço se o crime for cometido 
contra pessoa portadora de deficiência. (Incluído pela 
Lei nº 11.340, de 2006)
....................................................................................

TÍTULO II
Dos Crimes Contra o Patrimônio

CAPÍTULO I
Do Furto

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

CAPÍTULO II
Do Roubo e da Extorsão

 Roubo
 Art. 157 –  Subtrair coisa móvel alheia, para si 

ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência 
a pessoa, ou depois de havê– la, por qualquer meio, 
reduzido à impossibilidade de resistência:

 Pena –  reclusão, de quatro a dez anos, e multa.
 § 1º –  Na mesma pena incorre quem, logo depois 

de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa 
ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do 
crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.

 § 2º –  A pena aumenta– se de um terço até 
metade:

 I –  se a violência ou ameaça é exercida com 
emprego de arma;

 II –  se há o concurso de duas ou mais pessoas;
 III –  se a vítima está em serviço de transporte 

de valores e o agente conhece tal circunstância.
 IV –  se a subtração for de veículo automotor que 

venha a ser transportado para outro Estado ou para o 
exterior; (Incluído pela Lei nº 9.426, de 1996)

 V –  se o agente mantém a vítima em seu po-
der, restringindo sua liberdade. (Incluído pela Lei nº 
9.426, de 1996)

 § 3º Se da violência resulta lesão corporal grave, 
a pena é de reclusão, de sete a quinze anos, além da 
multa; se resulta morte, a reclusão é de vinte a trinta 
anos, sem prejuízo da multa. (Redação dada pela Lei 
nº 9.426, de 1996) Vide Lei nº 8.072, de 25.7.90
....................................................................................

DECRETO– LEI Nº 3.689, DE 3 DE OUTUBRO DE 
1941. 

Código de Processo Penal.

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

LIVRO I
Do Processo Em Geral

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

TÍTULO IX
Da Prisão, das Medidas Cautelares e da Liberda-

de Provisória
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
 Art. 282. As medidas cautelares previstas neste 

Título deverão ser aplicadas observando– se a: (Re-
dação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I –  necessidade para aplicação da lei penal, para 
a investigação ou a instrução criminal e, nos casos 
expressamente previstos, para evitar a prática de in-
frações penais; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

II –  adequação da medida à gravidade do crime, 
circunstâncias do fato e condições pessoais do indicia-
do ou acusado. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

§ 1o As medidas cautelares poderão ser aplica-
das isolada ou cumulativamente. (Incluído pela Lei nº 
12.403, de 2011).

§ 2o As medidas cautelares serão decretadas pelo 
juiz, de ofício ou a requerimento das partes ou, quando 
no curso da investigação criminal, por representação 
da autoridade policial ou mediante requerimento do Mi-
nistério Público. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

§ 3o Ressalvados os casos de urgência ou de 
perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o 
pedido de medida cautelar, determinará a intimação 
da parte contrária, acompanhada de cópia do reque-
rimento e das peças necessárias, permanecendo os 
autos em juízo. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

§ 4o No caso de descumprimento de qualquer 
das obrigações impostas, o juiz, de ofício ou mediante 
requerimento do Ministério Público, de seu assistente 
ou do querelante, poderá substituir a medida, impor 
outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a 
prisão preventiva (art. 312, parágrafo único). (Incluído
pela Lei nº 12.403, de 2011).

§ 5o O juiz poderá revogar a medida cautelar ou 
substituí– la quando verificar a falta de motivo para 
que subsista, bem como voltar a decretá– la, se so-
brevierem razões que a justifiquem. (Incluído pela Lei 
nº 12.403, de 2011).

§ 6o A prisão preventiva será determinada quando 
não for cabível a sua substituição por outra medida cau-
telar (art. 319). (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

 Art. 283. Ninguém poderá ser preso senão em 
flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada 
da autoridade judiciária competente, em decorrência 
de sentença condenatória transitada em julgado ou, 
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no curso da investigação ou do processo, em virtude 
de prisão temporária ou prisão preventiva. (Redação
dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

§ 1o As medidas cautelares previstas neste Título 
não se aplicam à infração a que não for isolada, cumu-
lativa ou alternativamente cominada pena privativa de 
liberdade. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

§ 2o A prisão poderá ser efetuada em qualquer 
dia e a qualquer hora, respeitadas as restrições rela-
tivas à inviolabilidade do domicílio. (Incluído pela Lei 
nº 12.403, de 2011).
....................................................................................

CAPÍTULO II
Da Prisão em Flagrante

....................................................................................
Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagran-

te, o juiz deverá fundamentadamente: (Redação dada 
pela Lei nº 12.403, de 2011).

 I –  relaxar a prisão ilegal; ou (Incluído pela Lei 
nº 12.403, de 2011).

 II –  converter a prisão em flagrante em preven-
tiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 
312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou in-
suficientes as medidas cautelares diversas da prisão; 
ou (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

 III –  conceder liberdade provisória, com ou sem 
fiança. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

 Parágrafo único. Se o juiz verificar, pelo auto de 
prisão em flagrante, que o agente praticou o fato nas 
condições constantes dos incisos I a III do caput do
art. 23 do Decreto– Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 –  Código Penal, poderá, fundamentadamente, 
conceder ao acusado liberdade provisória, mediante 
termo de comparecimento a todos os atos processu-
ais, sob pena de revogação. (Redação dada pela Lei 
nº 12.403, de 2011).

CAPÍTULO III
Da Prisão Preventiva

(Redação dada pela Lei nº 5.349, de 3.11.1967)
....................................................................................

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decreta-
da como garantia da ordem pública, da ordem econô-
mica, por conveniência da instrução criminal, ou para 
assegurar a aplicação da lei penal, quando houver 
prova da existência do crime e indício suficiente de 
autoria. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

Parágrafo único. A prisão preventiva também po-
derá ser decretada em caso de descumprimento de 
qualquer das obrigações impostas por força de outras 
medidas cautelares (art. 282, § 4o). (Incluído pela Lei 
nº 12.403, de 2011).
....................................................................................

CAPÍTULO V
Das Outras Medidas Cautelares

(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
Art. 319. São medidas cautelares diversas da 

prisão: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
I –  comparecimento periódico em juízo, no prazo 

e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e jus-
tificar atividades; (Redação dada pela Lei nº 12.403, 
de 2011).

II –  proibição de acesso ou frequência a deter-
minados lugares quando, por circunstâncias relaciona-
das ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer 
distante desses locais para evitar o risco de novas in-
frações; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

III –  proibição de manter contato com pessoa 
determinada quando, por circunstâncias relacionadas 
ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer 
distante; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

IV –  proibição de ausentar– se da Comarca 
quando a permanência seja conveniente ou necessá-
ria para a investigação ou instrução; (Incluído pela Lei 
nº 12.403, de 2011).

V –  recolhimento domiciliar no período noturno 
e nos dias de folga quando o investigado ou acusado 
tenha residência e trabalho fixos; (Incluído pela Lei nº 
12.403, de 2011).

VI –  suspensão do exercício de função pública 
ou de atividade de natureza econômica ou financei-
ra quando houver justo receio de sua utilização para 
a prática de infrações penais; (Incluído pela Lei nº 
12.403, de 2011).

VII –  internação provisória do acusado nas hi-
póteses de crimes praticados com violência ou grave 
ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável 
ou semi– imputável (art. 26 do Código Penal) e hou-
ver risco de reiteração; (Incluído pela Lei nº 12.403, 
de 2011).

VIII –  fiança, nas infrações que a admitem, para 
assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar 
a obstrução do seu andamento ou em caso de resis-
tência injustificada à ordem judicial; (Incluído pela Lei 
nº 12.403, de 2011).

IX –  monitoração eletrônica. (Incluído pela Lei 
nº 12.403, de 2011).

§ 1o (Revogado pela Lei nº 12.403, de 2011).
§ 2o (Revogado pela Lei nº 12.403, de 2011).
§ 3o (Revogado pela Lei nº 12.403, de 2011).
§ 4o A fiança será aplicada de acordo com as 

disposições do Capítulo VI deste Título, podendo ser 
cumulada com outras medidas cautelares. (Incluído
pela Lei nº 12.403, de 2011).
....................................................................................

LIVRO II
Dos Processos Em Espécie
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....................................................................................

Seção II
Da Pronúncia, da Impronúncia e da Absolvição 

Sumária
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)
 Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará 

o acusado, se convencido da materialidade do fato e da 
existência de indícios suficientes de autoria ou de par-
ticipação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

 § 1o A fundamentação da pronúncia limitar– se– 
á à indicação da materialidade do fato e da existência 
de indícios suficientes de autoria ou de participação, 
devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que jul-
gar incurso o acusado e especificar as circunstâncias 
qualificadoras e as causas de aumento de pena. (In-
cluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

 § 2o Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o 
valor da fiança para a concessão ou manutenção da li-
berdade provisória. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

 § 3o O juiz decidirá, motivadamente, no caso de 
manutenção, revogação ou substituição da prisão ou 
medida restritiva de liberdade anteriormente decretada 
e, tratando– se de acusado solto, sobre a necessidade 
da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das 
medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código. 
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)
....................................................................................

LEI Nº 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984.
Institui a Lei de Execução Penal.

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

TÍTULO IX
Das Disposições Finais e Transitórias

....................................................................................
Art. 202. Cumprida ou extinta a pena, não cons-

tarão da folha corrida, atestados ou certidões forneci-
das por autoridade policial ou por auxiliares da Justiça, 
qualquer notícia ou referência à condenação, salvo para 
instruir processo pela prática de nova infração penal 
ou outros casos expressos em lei.
....................................................................................

LEI Nº 8.072, DE 25 DE JULHO DE 1990.

Dispõe sobre os crimes hediondos, nos 
termos do art. 5º, inciso XLIII, da Constituição 
Federal, e determina outras providências.

O Presidente da República, faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1o São considerados hediondos os seguintes 
crimes, todos tipificados no Decreto– Lei no 2.848, de 7 
de dezembro de 1940 –  Código Penal, consumados ou 
tentados: (Redação dada pela Lei nº 8.930, de 1994)

I –  homicídio (art. 121), quando praticado em 
atividade típica de grupo de extermínio, ainda que co-
metido por um só agente, e homicídio qualificado (art. 
121, § 2o, I, II, III, IV e V); (Inciso incluído pela Lei nº 
8.930, de 1994)

II –  latrocínio (art. 157, § 3o, in fine); (Inciso in-
cluído pela Lei nº 8.930, de 1994)

III –  extorsão qualificada pela morte (art. 158, § 
2o); (Inciso incluído pela Lei nº 8.930, de 1994)

IV –  extorsão mediante seqüestro e na forma 
qualificada (art. 159, caput, e §§ lo, 2o e 3o); (Inciso
incluído pela Lei nº 8.930, de 1994)

V –  estupro (art. 213, caput e §§ 1o e 2o); (Re-
dação dada pela Lei nº 12.015, de 2009)

VI –  estupro de vulnerável (art. 217– A, caput e
§§ 1o, 2o, 3o e 4o); (Redação dada pela Lei nº 12.015, 
de 2009)

VII –  epidemia com resultado morte (art. 267, § 
1o). (Inciso incluído pela Lei nº 8.930, de 1994)

VII– A – (VETADO) (Inciso incluído pela Lei nº 
9.695, de 1998)

VII– B –  falsificação, corrupção, adulteração ou 
alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou 
medicinais (art. 273, caput e § 1o, § 1o– A e § 1o– B, 
com a redação dada pela Lei no 9.677, de 2 de julho 
de 1998). (Inciso incluído pela Lei nº 9.695, de 1998)

Parágrafo único. Considera– se também hediondo 
o crime de genocídio previsto nos arts. 1o, 2o e 3o da Lei 
no 2.889, de 1o de outubro de 1956, tentado ou consu-
mado. (Parágrafo incluído pela Lei nº 8.930, de 1994)

Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortu-
ra, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o 
terrorismo são insuscetíveis de:

I –  anistia, graça e indulto;
II –  fiança. (Redação dada pela Lei nº 11.464, 

de 2007)
§ 1o A pena por crime previsto neste artigo será 

cumprida inicialmente em regime fechado. (Redação
dada pela Lei nº 11.464, de 2007)

§ 2o A progressão de regime, no caso dos con-
denados aos crimes previstos neste artigo, dar– se– á 
após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se 
o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se rein-
cidente. (Redação dada pela Lei nº 11.464, de 2007)

§ 3o Em caso de sentença condenatória, o juiz 
decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar em 
liberdade. (Redação dada pela Lei nº 11.464, de 2007)

§ 4o A prisão temporária, sobre a qual dispõe a 
Lei no 7.960, de 21 de dezembro de 1989, nos crimes 
previstos neste artigo, terá o prazo de 30 (trinta) dias, 
prorrogável por igual período em caso de extrema e 
comprovada necessidade. (Incluído pela Lei nº 11.464, 
de 2007)
....................................................................................

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997.

Institui o Código de Trânsito Brasileiro.
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....................................................................................

CAPÍTULO XIX
Dos Crimes de Trânsito

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

Seção II
Dos Crimes em Espécie

 Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção 
de veículo automotor:

 Penas –  detenção, de dois a quatro anos, e 
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a 
habilitação para dirigir veículo automotor.

 Parágrafo único. No homicídio culposo cometido 
na direção de veículo automotor, a pena é aumentada 
de um terço à metade, se o agente:

 I –  não possuir Permissão para Dirigir ou Car-
teira de Habilitação;

 II –  praticá– lo em faixa de pedestres ou na 
calçada;

 III –  deixar de prestar socorro, quando possível 
fazê– lo sem risco pessoal, à vítima do acidente;

 IV –  no exercício de sua profissão ou ativida-
de, estiver conduzindo veículo de transporte de pas-
sageiros.

 V –  (Revogado pela Lei nº 11.705, de 2008)
....................................................................................

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Súmula 715

A PENA UNIFICADA PARA ATENDER AO LIMI-
TE DE TRINTA ANOS DE CUMPRIMENTO, DETER-
MINADO PELO ART. 75 DO CÓDIGO PENAL, NÃO É 
CONSIDERADA PARA A CONCESSÃO DE OUTROS 
BENEFÍCIOS, COMO O LIVRAMENTO CONDICIO-
NAL OU REGIME MAIS FAVORÁVEL DE EXECUÇÃO.

Data de Aprovação
Sessão Plenária de 24/09/2003
Fonte de Publicação
DJ de 9/10/2003, p. 6; DJ de 10/10/2003, p. 6; DJ 

de 13/10/2003, p. 6.
Referência Legislativa
Código Penal de 1940, art. 75, § 1º.

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

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

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – O projeto que acaba de ser lido será publicado 
e remetido à Comissão competente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – E passo a Presidência da Casa a V. Exª, pa-
rabenizando– o pelo discurso.

A Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice– Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. José Sarney, Presidente.

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

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 89, DE 2011

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 89, de 2011 (nº 4.572/2009, 
na Casa de origem) de iniciativa do Superior 
Tribunal Militar, que cria os cargos de Juiz– 
Auditor e Juiz– Auditor Substituto para a 2ª 
Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Mili-
tar, no âmbito da Justiça Militar da União; re-
voga dispositivos da Lei nº 10.333, de 19 de 
dezembro de 2001; e dá outras providências.

Parecer favorável, sob n° 1.363, de 2011, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Rodrigo Rollemberg.

Não foram oferecidas emendas perante a Mesa.
Discussão do projeto.
Sem oradores, a discussão está encerrada.
Em votação.
Os que concordarem permaneçam como se en-

contram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção e será feita a devida co-

municação à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 89, DE 2011
(Nº 4.572/2009, na Casa de origem)

(de iniciativa do Superior Tribunal Militar)

Cria os cargos de Juiz Auditor e Juiz– 
Auditor Substituto para a 2ª Auditoria da 11ª 
Circunscrição Judiciária Militar, no âmbito 
da Justiça Militar da União, revoga dispo-
sições da Lei nº 10.333, de 19 de dezembro 
de 2001; e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam criados, no âmbito da Justiça Militar 

da União, 1 (um) cargo de Juiz Auditor e 1 (um) cargo 
de Juiz– Auditor Substituto.

Parágrafo único. Os cargos criados destinam– 
se à 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Mili-
tar, com sede na Capital Federal, em observância ao 
preconizado no parágrafo único do art. 102 da Lei nº 
8.457, de 4 de setembro de 1992.
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Art. 2º O Quadro da Magistratura da Primeira 
Instância da Justiça Militar da União é o previsto no 
Anexo desta lei.

Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação 
desta lei correrão por conta da dotação orçamentária 
consignada à Justiça Militar da União.

Art. 4º A criação dos cargos prevista nesta lei 
ficam condicionadas à sua expressa autorização, em 
anexo próprio da lei orçamentária anual com a respec-
tiva dotação suficiente para seu primeiro provimento, 
nos termos do § 1º do art. 169 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Se a autorização e os respecti-
vos recursos orçamentários forem suficientes somente 
para provimento parcial dos cargos, o saldo da autori-
zação e das respectivas dotações para seu provimento 
devera constar de anexo da lei orçamentária corres-
pondente ao exercício em que forem considerados 
criados e providos.

Art. 5º Fica revogado o art. 4º da Lei nº 10.333, de 
19 de dezembro de 2011, e o seu consequente Anexo I.

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item 2:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 122, DE 2011

Projeto de Lei da Câmara nº 122, de 
2011 (nº 7.579/2010, na Casa de origem), de 
iniciativa da Presidência da República, que cria 
cargos na Carreira de Diplomata; altera o Ane-
xo I da Lei nº 11.440, de 29 de dezembro de 
2006; e cria cargos de Oficial de Chancelaria.

Pareceres favoráveis, sob nºs 1.551 e 
1.552, de 2011, das Comissões de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, Relator: Sena-
dor Gim Argello; e de Constituição, Justiça e 
Cidadania, Relator: Senador Luiz Henrique.

Não foram oferecidas emendas perante a Mesa.
Discussão. (Pausa.)
Sem oradores, encerro a discussão.
Em votação.
Sem manifestação contrária, dou o projeto como 

aprovado.

A matéria vai à sanção presidencial.
É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 122, DE 2011
(Nº 7.579/2010, na Casa de Origem)

(De iniciativa da Presidência da República)

Cria cargos na Carreira de Diplomata; 
altera o Anexo I da Lei nº 11.440, de 29 de 
dezembro de 2006; e cria cargos de Oficial 
de Chancelaria.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam criados, no Quadro Ordinário da 

Carreira de Diplomata, 400 (quatrocentos) cargos de 
Diplomata para provimento gradual a partir de 2011.

Art. 2º O Anexo I da Lei nº 11.440, de 29 de de-
zembro de 2006, passa a vigorar na forma do Anexo 
desta lei, com efeitos condicionados ao disposto nos 
arts. 1º e 5º.

Art. 3º Ficam criados, no Quadro de Pessoal do 
Ministério das Relações Exteriores, 893 (oitocentos e 
noventa e três) cargos de Carreira de Oficial de Chan-
celaria para provimento gradual a partir de 2011.

Art. 4º O provimento dos cargos criados por esta 
lei dar– se– á de forma gradual, mediante autorização 
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
observada a disponibilidade orçamentária, devida-
mente comprovada no anexo específico da lei orça-
mentária anual.

Art. 5º A criação dos cargos prevista nesta lei fica 
condicionada à sua expressa autorização em anexo 
próprio da lei orçamentária anual com a respectiva 
dotação suficiente para seu primeiro provimento, nos 
termos do § 1º do art. 169 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Se a autorização e os respectivos 
recursos orçamentários forem suficientes somente para 
provimento parcial dos cargos, o saldo da autorização 
e das respectivas dotações para seu provimento deverá 
constar de anexo da lei orçamentária correspondente 
ao exercício em que forem considerados e providos.

Art. 6 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item extrapauta:

MENSAGEM Nº 137, DE 2011
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)
Mensagem nº 137, de 2011 (nº 476/2011, na ori-

gem), pela qual a Senhora Presidente da República 
submete à apreciação do Senado a indicação do Sr. 
Alfredo José Cavalcanti Jordão de Camargo, Ministro 
de Segunda Classe da Carreira de Diplomata do Minis-
tério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de 
Embaixador do Brasil junto à República de Côte d’Ivoire.

Sobre a mesa, parecer da Comissão de Rela-
ções Exteriores, que é favorável, tendo sido Relatora, 
a Senadora Vanessa Grazziotin (Parecer nº 94, de 
2012– CRE).

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Discussão do parecer. (Pausa.)

Sem oradores, encerro a discussão.
Passa– se à votação.
Peço a Secretaria da Mesa que prepare o painel 

para votação, que, nos termos da Constituição, tem 
que ser votação secreta.

(Procede-se à votação.)
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr. 

Presidente, gostaria de fazer um apelo às Srªs e aos 
Srs. Senadores que estão nos gabinetes ou em outras 
dependências do Senado para que venham ao plená-
rio. Vamos ter três votações nominais de autoridades. 
É importante a presença dos Senadores e Senadoras 
para completar o quórum.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Convoco os Srs. Senadores que estão fora do 
plenário, em outras dependências da Casa, para que 
compareçam, porque estamos num processo de vota-
ção de embaixadores, que, na forma da Constituição, 
necessita do voto secreto.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Pela ordem, Senadora Vanessa Grazziotin.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gos-
taria, Sr. Presidente, de repetir um comunicado que 
fiz no momento anterior, entretanto não havia tantos 
Senadores e Senadoras no plenário como há agora. 

A Presidenta Dilma confirmou a participação dela 
na sessão solene do Congresso Nacional em homena-
gem ao Dia Internacional da Mulher. E como é praxe 
deste Senado, na mesma sessão será entregue o Prê-
mio Bertha Lutz a cinco brasileiras que se dedicaram e 
se dedicam não somente à luta das mulheres, mas à 

luta em prol da democracia. E a Presidenta Dilma será 
uma dessas cinco mulheres que receberá o prêmio.

Sr. Presidente, a bancada feminina do Senado e 
da Câmara e a própria Presidenta Dilma estamos fa-
zendo um grande esforço para que a sessão vá além 
de uma alusão ao Dia Internacional da Mulher. 

Hoje, nas comissões, e por toda semana, os 
presidentes das comissões estão pautando projetos 
vinculados à busca de um direito igual. Nessa pauta 
a gente vem aprovando uma série de projetos impor-
tantes para as mulheres e para o Brasil. 

Eu quero dizer, Sr. Presidente, que V. Exª acabou 
de apresentar dados que nos deixaram a todos estar-
recidos. Nós todos sabemos do grave problema de 
violência no Brasil. Entretanto, confesso, daqui deste 
microfone deste plenário, que eu nunca tinha olhado 
os dados dessa forma tão ampla, global e completa 
como V. Exª mostrou. A vida, Sr. Presidente, tem que 
ser defendida. Eu quero dizer que sinceramente nun-
ca tinha visto com os olhos que V. Exª nos mostrou e 
que nós precisamos mostrar à Nação como um todo. E 
grande parte das vítimas são os negros e as mulheres. 
E eu tenho certeza, Presidente, que são as mulheres 
negras as maiores vítimas de todas. 

Então, temos aprovado projetos importantes a 
fim de diminuir a discriminação, de construir uma so-
ciedade melhor e uma sociedade mais igual. 

Então, diante disso – e aqui está o Líder do Go-
verno, Senador Jucá, que falará sobre o assunto –, nós 
estamos fazendo um esforço muito grande para aprovar 
um projeto de lei que trata desse tema de igualdade de 
gênero e permitir que a Presidenta possa, na sessão 
do Congresso, sancionar uma lei. 

É nesse sentido que, aprovado nas comissões, 
o projeto de lei de origem da Câmara dos Deputados, 
de autoria do Deputado Marçal Filho, Projeto de Lei nº 
6.393, de 2009, que pretende combater, Senador Alvaro 
Dias, a diferenciação salarial entre homens e mulheres, 
estabelecendo uma multa pesada às empresas que 
pratiquem diferenciação salarial, que nós queremos 
votá– lo definitivamente para que possa, ainda neste 
mês da mulher e na sessão solene do Congresso, ser 
promulgada pela Presidenta. 

O Líder do Governo apresentará os requerimentos 
necessários para que a matéria tramite rapidamente 
e a gente possa dar ao Brasil, dar às mulheres mais 
uma lei que garanta igualdade e dessa vez no merca-
do de trabalho

Obrigada, Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 

Sr. Presidente...
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Entre as premiadas na defesa das mulheres 
devia estar incluída a Senadora Vanessa Grazziotin.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Sr. Presidente...

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

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Sr. Presidente, dentro da mesma linha do assunto 
que tratou a Senadora Vanessa Grazziotin, eu quero 
registrar que esta Casa aprovou ontem, em decisão 
terminativa, o PLC nº 130, que trata exatamente da 
multa para combater as diferenças salariais entre ho-
mens e mulheres. Acontece, como relatou a Senadora 
Vanessa, há um esforço da Casa, da Bancada de Se-
nadoras, de todos os Senadores, no sentido de que a 
Presidenta Dilma possa vir a sancionar esse projeto 
de lei na próxima terça– feira. 

Para isso, não haveria tempo de transcorrer o pra-
zo de recurso regimental para matérias terminativas. 
Então, o que estamos fazendo? Estou apresentando 
à Mesa dois requerimentos assinados pelos líderes 
da Casa. Um, para quebrar o interstício dos cinco 
dias dessa matéria terminativa no plenário; e outro, 
trazendo para o plenário, votar amanhã essa matéria 
em regime de urgência. Assim, poderemos votar essa 

matéria amanhã, V. Exª remeter, no devido momento, 
à Casa Civil, ao Palácio do Planalto, e a Presidenta 
Dilma poder sancionar essa matéria importante den-
tro da comemoração do Dia Internacional da Mulher.

Então, vou passar, nesse momento, a V. Exª – 
vou entregar à Mesa em mãos – os requerimentos 
dos líderes partidários. Todos os líderes partidários 
já assinaram, independentemente de serem base do 
governo ou oposição. Essa é uma posição suprapar-
tidária da Casa. 

Portanto, gostaria de fazer esse registro, ressal-
tando que deveremos votar amanhã. Não é uma votação 
nominal. É uma votação por acordo. Deveremos votar 
amanhã essa matéria, exatamente possibilitando que 
ela seja sancionada na próxima terça– feira, dia 13.

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

– AP) – Vou encerrar a votação.
Se todos os Senadores já votaram...
A Senadora Lúcia Vânia está votando ainda.
Se todos os Senadores e Senadoras já votaram, 

vou proceder à apuração, proclamar o resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – SIM, 50; NÃO, 07.

Total: 57.
Foi aprovado o nome do Sr. Alfredo José Caval-

canti Jordão de Camargo para Embaixador do Brasil 
na Côte d’Ivoire.

Será feita a devida comunicação à Senhora Pre-
sidente da República.

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

PARECER Nº 77, DE 2012
(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
77, de 2012, da Comissão de Assuntos Eco-
nômicos, Relator: Senador Lindbergh Farias, 
sobre a Mensagem nº 3, de 2012 (nº 25/2012, 
na origem), pela qual a Senhora Presidente da 
República submete à apreciação do Senado 
Federal a indicação do Sr. ROBERTO TADEU 
ANTUNES FERNANDES para exercer o car-
go de Diretor da Comissão de Valores Mobi-
liários –  CVM. 

Discussão do parecer. (Pausa.)
Sem oradores, encerrada a discussão.
Passamos à votação.
O painel está sendo preparado e os Srs. Sena-

dores já podem votar. 
(Procede– se à votação.)

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Sr. Pre-
sidente, na votação anterior, só queria confirmar o 
meu voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A Ata registrará o desejo de V. Exª. (Pausa.)

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Presidente, quero registrar o voto favorável na vo-
tação anterior.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – O Senador Randolfe Rodrigues desejaria votar 
favorável na votação anterior. 

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Sr. Presi-
dente, só para registrar minha presença, justificar a 
minha falta na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A Ata vai registrar. Obrigado.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Pela ordem, Eunício Oliveira.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 
Pela ordem.) – Eu estava em uma audiência fora, Sr. 
Presidente, e só cheguei agora. Não fiz a votação an-
terior. Mesmo sendo votação secreta, acompanharia 
a Liderança do meu partido, o PMDB. 

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador Eduardo Lopes, pela ordem.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Pela 
ordem.) – Sr. Presidente, para consignar que, na outra 
votação, eu votei conforme a orientação do Governo.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A Ata registrará a manifestação de V. Exª. 

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Pela ordem, Senador Capiberibe.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. 
Pela ordem.) – Queria registrar o meu voto na votação 
anterior: voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A ata registrará.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Pela 
ordem, Sr. Presidente. Gostaria de registrar o meu voto 
na votação anterior: voto “sim”.

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

– AP) – Senador Pedro Taques.
Vou proclamar o resultado, se todos os Senado-

res e Senadoras já votaram. 
Encerrada a votação.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – SIM, 56; NÃO, 9.

Total: 65 votos.
O Sr. Roberto Tadeu Antunes Fernandes foi apro-

vado para a Comissão de Valores Mobiliários.
Será feita a devida comunicação à Presidente 

da República. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Item extrapauta:

PARECER Nº 74, DE 2012
(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer 
nº 74, de 2012, da Comissão de Serviços de 
Infraestrutura, Relator: Senador Lindbergh 
Farias, sobre a Mensagem nº 151, de 2011 
(nº 567/2011, na origem), pela qual a Senho-
ra Presidente da República submete à apre-
ciação do Senado Federal a indicação do Sr. 
BERNARDO JOSÉ FIGUEIREDO GONÇAL-
VES DE OLIVEIRA para ser reconduzido ao 
cargo de Diretor– Geral da Agência Nacional 
de Transportes Terrestres – ANTT. 

Discussão do parecer.
Inscrito o Senador Roberto Requião.
Concedo a palavra ao Senador Roberto Requião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
levei à Mesa um requerimento em relação a uma me-
dida do Tribunal de Contas da União, que pediu que o 
seu relatório sobre a ANTT fosse encaminhado a uma 
série de Comissões do Senado da República.

Gostaria de saber se o meu requerimento foi 
acatado ou não. (Pausa.)

Sr. Presidente, o Presidente do Tribunal de Contas 
determina que o relatório do tribunal seja encaminha-
do ao Senado Federal para a Comissão de Assuntos 
Econômicos, para a Comissão de Serviços de Infra-
estrutura, para a Comissão de Meio Ambiente e para 
a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, em ra-
zão da seriedade das análises e das irregularidades 
verificadas pelo Tribunal de Contas.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Com a palavra o Senador Romero Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ape-
nas para registrar que esse relatório preliminar do Tri-
bunal de Contas da União aponta algumas questões 
na Agência Nacional de Transportes Terrestres. Na 
verdade, não há nenhuma decisão ainda do tribunal, 
muito menos contra o Sr. Bernardo Figueiredo.

Então, na verdade, na nossa visão, não há ne-
nhum empecilho para que o nome dele seja analisado 
e votado nesta tarde.

Nós insistimos em que o processo possa ser co-
locado em votação.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Pela ordem, Senador Pedro Taques.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pela 
ordem.) – Se nós estamos nos debates ainda, antes 
da votação, regimentalmente?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Não, estamos na discussão.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Dis-
cussão. Eu gostaria de me manifestar neste momento 
das discussões, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – V. Exª está inscrito para falar.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Peço ao Senador João Ribeiro, como Secre-
tário ad hoc.

O SR. JOÃO RIBEIRO (PR – TO) – Nos termos do 
art. 335, III, do Regimento Interno do Senado Federal, 
requeiro o sobrestamento da apreciação da Mensagem 
nº 151/2011, que submete à apreciação do Senado 
Federal a indicação do Sr. Bernardo José Figueiredo 
Gonçalves de Oliveira, para ser reconduzido ao cargo 
de Diretor– Geral da Agência Nacional de Transportes 
Terrestres – ANTT, a fim de que aguarde análise e ma-
nifestação das Comissões pertinentes sobre o Aviso 
nº 97– GP, do Tribunal de Contas da União, referente 
ao Acórdão 3122012 – TCU, Plenário – Processo TCU 
008799, 2011– 3, Sala das Sessões. Senador Roberto 
Requião. (Requerimento nº 116, 2012).

É o seguinte o requerimento:

REQUERIMENTO Nº 116, DE 2012
Nos termos do artigo 335, III, do Regimento In-

terno do Senado Federal, requeiro o sobrestamento 
da apreciação da Mensagem nº 151, de 2011, que 
submete à apreciação do Senado Federal a indica-
ção do Senhor Bernardo José Figueiredo Gonçalves 
de Oliveira para ser reconduzido ao cargo de Diretor– 
Geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres 
– ANTT, a fim de que aguarde a análise/manifestação 
da(s) Comissão(ões) pertinente(s), sobre o Aviso nº 
97– GP do Tribunal de Contas da União, referente ao 
Acórdão nº 312/2012– TCU – Plenário (Processo TC– 
008.799/2012– 3).

Sala das Sessões, 6 de março de 2012. – Sena-
dor Roberto Requião.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Em votação o requerimento.

Os Srs. Senadores...
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – A 

Liderança do Governo encaminha contra, Sr. Presidente.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – PT/

Bloco encaminha o voto contra, Sr. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 

– Presidente, PSOL vota a favor.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para 

encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, o PSDB vota a favor, destacando a justifi-
cativa: críticas contundentes, denúncias sérias foram 
formuladas nesta tribuna pelo Senador Requião contra 
o indicado nesta tarde. Não houve quem o defendes-
se. Nenhum Senador nesta Casa fez a defesa do Sr. 
Bernardo. Por essa razão, nós consideramos absolu-
tamente inadequada a sua recondução. O Tribunal de 
Contas confirma as irregularidades existentes e não 
há como dissociar o indicado desta tarde das irregu-
laridades cometidas na Agência. As irregularidades 
são da Agência? Mas quem é o responsável por essas 
irregularidades? 

Por essa razão, Sr. Presidente, o PSDB vota fa-
voravelmente ao requerimento do Senador Requião.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Sr. Presidente, para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Para encaminhar o requerimento...

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, o Senador Requião entregou para 
todos os Senadores um conjunto de denúncias em 
relação ao indicado que será submetido a voto daqui 
a pouco. Mais que isso: tem uma decisão no Tribunal 
de Contas da União em desfavor do indicado para a 
Agência Nacional de Transportes Terrestres. 

Por esse conjunto de razões, não acho prudente 
o Senado da República ratificar a indicação desse se-
nhor pelo conjunto de razões, argumentos, pelo dossiê 
apresentado pelo Senador Requião e, em especial, 
por não termos ouvido nenhuma argumentação lógi-
ca, razoável, em defesa do Sr. Bernardo Figueiredo. 
E, mais do que isso, o órgão de controle auxiliar do 
Congresso Nacional, o Tribunal de Contas da União, 
tem uma decisão e uma recomendação contrária à 
recondução desse senhor. 

Por todas essas razões, Sr. Presidente, o Partido 
Socialismo e Liberdade votará contra e encaminha o 
voto contra a recondução do Sr. Bernardo Figueiredo.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Sr. Presidente, para encaminhar pelo PT.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Para encaminhar pelo PT...

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, faço parte da Comissão de Infraes-
trutura e houve uma sabatina de cinco horas com o 
Sr. Bernardo Figueiredo, que respondeu a todas as 
perguntas, a todos os questionamentos. Ao final, o Sr. 
Bernardo Figueiredo teve 16 votos favoráveis e só uma 
abstenção. Então, quero trazer isso para o Plenário, 
porque participamos dessa sabatina exaustiva e ne-
nhum questionamento ficou sem resposta. 

Então, subo à tribuna para, em nome do PT, en-
caminhar contrário ao requerimento do Senador Ro-
berto Requião.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Rejeitado o requerimento...

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Sr. Presidente, peço verificação de quórum.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr. 
Presidente, pedi para encaminhar, fiz sinal a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Perdão, Senador Mário Couto. V. Exª pode 
encaminhar.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 
– Sr. Presidente, peço verificação de quórum. Requeiro 
verificação de quórum do requerimento e preciso do 
apoio de mais três Senadores.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Má-
rio Couto, mas quero encaminhar da tribuna, Sr. Pre-
sidente, se for possível.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Na hora em que for feita a votação V. Exª terá 
a palavra.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu 
lhe agradeço, Sr. Presidente, vou deixar até o meu 
microfone perto.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – O painel está aberto, vamos fazer a verificação.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
A Liderança do Governo encaminha o voto “não”, Sr. 
Presidente, contrário ao requerimento. 

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Sr. Presidente, PT e Bloco Parlamentar encaminham 
o voto “não”, contrário ao requerimento.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – A 
Liderança do PSDB encaminha o voto “sim”, favorável 
ao requerimento, Sr. Presidente.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) – 
Sr. Presidente, reiterando, o PSOL encaminha o voto 
“sim”, favorável ao requerimento.
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O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – 
Sr. Presidente, o Democratas encaminha o voto “sim” 
ao requerimento. Democratas “sim” ao requerimento.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr. 
Presidente, como já estão votando...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador Mário Couto...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Como já estão votando, quero discutir o requerimento.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL. 
Para encaminhhar a votação. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, compreendemos que não há uma 
unidade, não há um posicionamento unânime na Ban-
cada do PMDB, mas a posição do PMDB é contrária 
ao requerimento.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador Mário Couto com a palavra para en-
caminhar a votação.

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Sr. Presiden-
te, enquanto o Senador Mário Couto se dirige à tribuna, 
pela Liderança do Partido Trabalhista Brasileiro, o glo-
rioso PTB, nós encaminhamos contra o requerimento.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, Sr. Pre-
sidente José Sarney, ainda há pouco V. Exª esteve 
nesta tribuna falando sobre a violência neste País. 
Escutei o pronunciamento de V. Exª com toda a aten-
ção. Pensei no meu País o tempo todo em que V. Exª 
usava esta tribuna. Pensei em cada mulher, em cada 
homem, em cada família brasileira. A violência, V. Exª 
tem razão, tomou conta do nosso País. Antes mesmo 
de V. Exª subir nesta tribuna, eu lembrava a violência 
no Estado do Pará, no meu querido Pará, na época 
de Ana Júlia Carepa.

Mas, meu Presidente, a violência também faz 
parte da corrupção neste País. A corrupção neste País, 
meu Presidente, se alastrou tanto quanto a violência. 

A corrupção neste País, meu Senador Requião, 
tem de ser combatida na raiz, tem de ser combatida 
exatamente como V. Exª está fazendo neste momen-
to: combatendo aquele que já expressa o símbolo da 
corrupção, que já tem problemas junto aos tribunais e 
que, se nós colocarmos lá, não temos a menor dúvida 
de que iremos ter problemas de corrupção.

Quantos Ministros, Sr. Presidente, Ministro atrás 
de Ministro, diretores atrás de diretores inundaram este 
Governo de corrupção.

Senador Requião, a minha bancada vota favo-
ravelmente à sua mensagem, ao seu requerimento.

V. Exª é um homem que tem uma postura exem-
plar. V. Exª tem toda razão de chamar a atenção des-
te Senado Federal e de dizer a este Senado que este 
Senado não poderá aprovar o nome desse homem, o 
nome de Bernardo José, porque ele é um homem que 
já traz o carimbo da corrupção; é um homem que já 
traz o carimbo de uma má administração; é um homem 
que já traz o carimbo do Tribunal de Contas da União.

O “não” ao seu requerimento, meu caro compa-
nheiro, significa dizer a esta Nação, significa dizer ao 
povo brasileiro, Senador Jarbas Vasconcelos, que este 
Senado está aprovando algo com que, mais tarde, a Na-
ção brasileira terá prejuízo na administração da ANTT.

Por isso, nobres Senadores e Senadoras, Sena-
dor José Agripino, este Senado não pode dar tréguas, 
não pode dar guarida, não pode dar voto a um cidadão 
que tem uma interrogação em cima de seu nome, a um 
cidadão que deixa dúvidas à Nação brasileira, a um 
cidadão que é questionando pelo Tribunal! Este Sena-
do Federal não pode, Senador Romero Jucá, aprovar 
o nome de alguém que, como já sabemos antecipa-
damente, não vai dar certo, exatamente porque é um 
homem que já entra questionado. E alguém de quem 
se tem dúvida, alguém que entra questionado, alguém 
que tem o carimbo de corrupção, nós temos de com-
bater na sua origem, dizendo “não” à sua entrada na 
ANTT. Temos de dizer que o povo brasileiro, por meio 
de seus representantes Senadores, não concorda com 
o nome desse senhor para assumir tão importante fun-
ção da nossa Pátria!

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

– AP) – Se todos os Senadores já votaram, vou en-
cerrar a votação.

O SR. BLAIRO MAGGI (PR – MT) – Peço a pa-
lavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Pela ordem, tem a palavra V. Exª.

O SR. BLAIRO MAGGI (PR – MT. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PR indica 
aos seus Senadores que votem “não”.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Se todos os Senadores e Senadoras já vota-
ram, vou encerrar a votação.

Declaro encerrada a votação.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) –SIM, 30; NÃO, 36.

Houve uma abstenção.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr. 

Presidente, eu descia da tribuna para votar. Meu voto 
é “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Será registrado o voto de V. Exª.

O requerimento foi rejeitado.
Continua a discussão.
Concedo a palavra ao Senador Roberto Requião.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Sr. 

Presidente, eu queria ratificar meu voto. O meu voto 
é “não”. Lamentavelmente, eu me equivoquei, e saiu 
o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A Ata vai registrar o voto de V. Exª.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, no Dia Internacional da Mu-
lher, num país governado por uma mulher, ocupo a 
tribuna para defendê– la de um possível e trágico erro 
na indicação para uma agência reguladora brasileira. 
Estamos discutindo aqui a indicação do Sr. Bernardo 
Figueiredo para a Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT).

Inicialmente, quero me referir a um artigo da 
Revista de Administração de Empresas, da Funda-
ção Getúlio Vargas, de autoria do Senador Suplicy, 
que faz um paralelo entre uma análise da situação de 
agências dos Estados Unidos de autoria do econo-
mista Galbraith e a situação brasileira. Mostra que, no 
caso brasileiro, presenciamos uma inter– relação de 
tecnoburocratas que passam dos altos escalões das 
empresas privadas para organismos públicos e vice– 
versa. Esses tecnoburocratas tendem a não atender 
ao interesse público.

O Sr. Bernardo Figueiredo, segundo seu currículo 
– é preciso que os Senadores prestem atenção, para 
que a irresponsabilidade e a falta de interesse sobre a 
matéria não se sobreponham ao interesse nacional –, 
apresentado ao Senado da República, foi o modelador 
da privatização do sistema ferroviário brasileiro. Pos-
teriormente, já na iniciativa privada, constituiu – e foi 
o seu Presidente – a Associação Nacional dos Trans-
portadores Ferroviários, a Associação Nacional das 
Empresas Privatizadas. Na iniciativa privada, assinou 
o termo de concessão como representante da Inter-
férrea, que, posteriormente, veio a constituir a Améri-
ca Latina Logística (ALL), detentora hoje de 40% da 
malha que está em operação no Brasil.

O Sr. Bernardo Figueiredo é um tecnocrata híbri-
do, defendendo o interesse do setor privado na Asso-

ciação Nacional, assinando a concessão e modelando 
a privatização.

Por muito menos, este Plenário já rejeitou indi-
cações de administradores públicos.

O Sr. Bernardo Figueiredo foi membro do Con-
selho de Administração da Ferrovia Sul Atlântico e 
Diretor– Presidente do Conselho de Administração da 
Ferrovia Sul Atlântico e, dessa forma, não tem nenhu-
ma condição hoje, como Diretor– Geral da ANTT, de 
fiscalizar as empresas que constituiu.

O interesse que o Sr. Bernardo Figueiredo defende 
não é, decididamente, o interesse público. Poderíamos 
dizer que ele mudou de lado, que seu comportamento 
é outro, mas aí o Tribunal de Contas da União realiza 
uma auditoria, que é enviada para o Congresso Nacio-
nal, com o pedido de ser discutida nas Comissões de 
Reforma Agrária, de Infraestrutura, de Fiscalização e 
Controle, de Economia, e desmonta a administração 
do Sr. Bernardo Figueiredo.

Hoje, trabalhando em cima desse relatório, o 
jornal O Valor publica seis matérias numa só edição. 
Vamos aos trechos dessas matérias.

A varredura do TCU revela a alta ociosidade nas 
linhas férreas concedidas para o transporte ferroviário 
de cargas, pois cerca de dois terços do sistema brasi-
leiro estão desativados. E, fundamentalmente, verifica 
que montantes contabilizados à execução de projetos 
pelas concessionárias em recuperação, manutenção, 
conservação ou reparo de ferrovias são capitalizados 
como investimentos; um montante, segundo a asso-
ciação privada, de mais de R$25,5 bilhões são conta-
bilizados como patrimônio das empresas e investimen-
tos reversíveis e serão levados em conta no fim dessa 
concessão que termina daqui a dez anos.

Na ANTT, há 740 fiscais, mais ou menos. A ALL, 
empresa de cujo Conselho de Administração o Sr. 
Bernardo Figueiredo participava, tem 40% da malha 
ferroviária nacional. E o Sr. Bernardo Figueiredo, como 
Diretor– Geral, destaca quatro fiscais para toda a ma-
lha da ALL, e esses fiscais são proibidos de executar 
multas, porque até o bloco de multas lhes é retirado.

Tenho demonstrado com clareza o que está acon-
tecendo. O trem– bala começou com um orçamento 
de R$10 bilhões, que subiu para R$16 bilhões, mas, 
quando a Valec, administrada pelo Sr. Bernardo Figuei-
redo, fez os cálculos do custo para uma PPP, avançou 
para R$36 bilhões. E, hoje, já falamos em R$50 bilhões.

É evidente que o interesse que está sendo de-
fendido nessa estrutura estatal não é o interesse do 
Brasil, mas o interesse do grupo de empresas. Aliás, 
esse interesse seria legítimo se não estivesse embu-
tido dentro da Agência, dentro da Valec.
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Na Valec, há 370 funcionários, e 250 deles são 
cargos comissionados provavelmente indicados pelo 
setor privado. E são esses funcionários comissionados 
que fazem os novos cálculos de custo das estradas e 
das ferrovias brasileiras.

O relatório do TCU aponta que a ANTT não ve-
rifica a vinculação dos montantes contabilizados à 
execução dos projetos constantes do Plano Trienal de 
Investimentos. A ANTT tolera a existência de trechos 
em mau estado de conservação e sem operação co-
mercial. A ANTT, até hoje, não realizou a licitação do 
transporte rodoviário intermunicipal.

O TCU diz que também é precário o controle 
praticado pela Agência sobre aquisições de material 
e a contratação de serviços pelas concessionárias. A 
ANTT nem ao menos examina as notas fiscais e não 
procura certificar– se particularmente quanto ao ma-
terial rodante: locomotivas e vagões.

Aliás, o Deputado Mauro Bragato, do PSDB, na 
CPI de São Paulo, verificou a tragédia que foi o sis-
tema de privatização. E o Ministério Público Federal, 
que solicitou essa verificação por parte do Tribunal de 
Contas, pediu que não se fizesse um acordo em que a 
ANTT perdia R$600 milhões num contrato de vagões 
com a ALL. O Sr. Bernardo Figueiredo ignorou o pedi-
do do Ministério Público Federal. O Ministério Público 
Federal foi à Justiça Federal, que anulou o processo.

Enfim, Srªs e Srs. Senadores, vamos impedir que 
nossa Presidenta, no Dia Internacional da Mulher, caia 
nessa armadilha de “entregar para o cabrito o cuidado 
da horta”. O Sr. Bernardo Figueiredo é completa e ab-
solutamente inadequado, pelos interesses que ostensi-
vamente defende, para ser conduzido ou reconduzido 
à Diretoria– Geral da Agência Nacional de Transporte 
Terrestre, que foi simplesmente destruída, aniquilada 
pela auditoria do Tribunal de Contas da União.

Mas o que será feito no Senado? Vamos votar 
por que o Líder do Governo pediu? Onde fica nossa 
responsabilidade com o Brasil, com o sistema, que, 
praticamente, não existe mais? Onde fica nossa res-
ponsabilidade com a valorização da infraestrutura? 
Onde fica nossa responsabilidade na análise do com-
portamento do Diretor– Geral da ANTT?

Somos base do Governo? Eu sou base do Gover-
no. Fui à campanha da Dilma. Rejeitei a candidatura do 
Serra, porque acreditava na Presidenta. E me sinto na 
obrigação agora, como base do Governo, de chamar a 
atenção do Governo Federal para esse erro e de pedir 
aos meus companheiros da bancada do PMDB que 
abram os olhos, que votem com responsabilidade, que 
impeçam esse absurdo.

Estou produzindo um livro com todos os meus 
pronunciamentos na tribuna do Senado e nas Comis-

sões e com todos os documentos que dizem respeito à 
ANTT. Vou publicá– lo com 40 mil exemplares, porque 
a aprovação do Sr. Bernardo Figueiredo é um desastre 
anunciado e será um desastre terrível e pesado para 
o PT, para o PMDB, para a base de apoio do Gover-
no Federal nas próximas eleições e para o Senado, 
principalmente.

Srªs e Srs. Senadores, acima de tudo, acima de 
fidelidades fisiológicas, responsabilidade na votação 
é o que solicito a cada um de V. Exªs.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Concedo a palavra ao Senador Aloysio Nu-
nes Ferreira.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Para discutir. Com revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, o Sr. Ber-
nardo Figueiredo, cujo nome o Senado examina nesta 
sessão, para decidir se cauciona ou não sua indicação 
para integrar a Agência Nacional de Transportes Ter-
restres –  ANTT, não é exatamente um homem novo, 
é um homem que já vem há muito tempo trabalhando 
no setor público e no setor privado. 

O Senador Requião, algumas sessões atrás, 
fez um retrospecto do vai e vem, das idas e vindas da 
carreira profissional do Sr. Bernardo Figueiredo entre 
o setor público e o setor privado, do mercado para o 
Estado, do Estado para o mercado. 

Eu não me vou deter nesse aspecto, porque, in-
felizmente a sua trajetória não constitui uma exceção 
para o nosso País, onde essa movimentação depen-
de fundamentalmente do zelo de quem nomeia e da 
delicadeza em matéria de assuntos públicos de quem 
é nomeado.

Mas como o Sr. Bernardo Figueiredo não é um 
nome novo e pleiteia agora sua recondução para pre-
sidir a ANTT, nós do Senado somos obrigados e temos 
o dever de examinar sua gestão nos seus aspectos 
essenciais, na forma como ele se desincumbiu e a 
Agência presidida por ele se desincumbiu da sua mis-
são legal constitucional. 

Infelizmente, não posso afirmar aqui que tenha 
sido a sua gestão de modo a merecer a nossa confian-
ça para sua recondução. Pelo contrário. O Sr. Bernar-
do Figueiredo ficou muito aquém do que se esperava 
de alguém que dirige uma agência reguladora, com a 
incumbência de zelar pelo fiel cumprimento dos con-
tratos de concessão, de permissão, de autorização, 
as parcerias público– privadas, cujo espaço na vida 
brasileira cresce dia a dia. O Sr. Bernardo Figueiredo, 
no meu entender, não deu conta do recado. 

Diz o nosso amigo, Senador Romero Jucá, Lí-
der do Governo, que em relação às ferrovias, às con-
cessões ferroviárias que deveriam ser rigorosamen-
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te fiscalizadas pela ANTT, o relatório do Tribunal de 
Contas da União, feito a pedido do Ministério Público, 
é apenas um relatório técnico, não é uma conclusão 
daquela Corte. Mas, meus caros colegas Senadores, 
ao contrario do que disse o Líder do Governo é téc-
nico e é muito pesado. Convenhamos as críticas são 
contundentes, machucam. E machucam não a quem 
se dirigem, mas machucam o Brasil, um país em que 
é grande a importância das ferrovias. Além de serem 
apreciadas por todos aqueles que se dedicam ao es-
tudo do nosso sistema econômico e produtivo, as fer-
rovias são objeto do carinho, quando não da nostalgia, 
de grande parte dos brasileiros, pela importância que 
elas tiveram e que deveriam voltar a ter.

O relatório técnico é pesado, mostra que as fer-
rovias concedidas estão em grande parte – 2/3 de sua 
extensão – em estado lamentável de abandono; mos-
tra a deterioração do patrimônio público, cujo zelo foi 
transferido às concessionárias mediante contratos que 
deveriam ter sido fiscalizados pela ANTT. Diz ainda 
que a ANTT foi negligente ao examinar o cumprimento 
de contratos novos, de construção de novas ferrovias, 
como a Ferronorte e a Transnordestina, em relação às 
quais temos notícias crescentes de descumprimento 
de contratos e do socorro constante dos cofres pú-
blicos para atender a despesas que deveriam ser da 
responsabilidade das concessionárias. 

E a ANTT, que deveria zelar pelo interesse pú-
blico e não pelo interesse deste Governo, nada faz, 
nenhuma providência toma, e se prepara agora, como 
disse o Senador Requião, para mudar o seu método de 
contabilização dos investimentos e das despesas das 
concessionárias, para contabilizar como investimentos 
a serem levados em conta no momento da eventual 
reversão desse patrimônio ao Estado das despesas de 
manutenção e de conservação, que, dizem os contra-
tos, deveriam ser feitas por conta das concessionárias.

O Sr. Bernardo Figueiredo só tem olhos e ouvidos 
para o trem bala. Mais nada. 

Se nós olharmos o que acontece com os ôni-
bus interestaduais e as linhas internacionais, mais de 
duas mil linhas de ônibus, o Sr. Bernardo Figueiredo, 
ao assumir o seu cargo na ANTT, se comprometeu a 
realizar, com a maior prioridade, a licitação dessas 
linhas. Como é, aliás, o mandamento constitucional. 
Essas linhas operam, hoje, no regime de permissão, 
contrariando a Constituição da República. E o que fez 
a ANTT, dirigida pelo Sr. Bernardo Figueiredo, nesses 
quatro anos de gestão? Está amadurecendo, está es-
tudando. Todos nós sabemos que quando se usa o 
gerúndio, em geral é para enrolar, iludir, em geral é 
para se eximir de responsabilidades. Pois estão ama-
durecendo os critérios, ouvindo. Audiências públicas, 

em que as bases de discussão deveriam orientar os 
debates, são absolutamente inconsistentes no que diz 
respeito ao padrão de serviço, à estimativa de demanda, 
ao dimensionamento da frota. E a resposta da ANTT 
é que está amadurecendo o assunto, ouvindo. Quatro 
anos! Será que o Sr. Bernardo Figueiredo quer mais 
quatro anos para continuar amadurecendo, enquanto 
o sistema que transporta milhões de passageiros por 
ano permanece absolutamente desregulado, desre-
gulamentado, operando com base em permissões?

E o que dizer das rodovias? Rodovias que foram 
concedidas à iniciativa privada, no Governo Lula, sob 
a supervisão da então chefe da Casa Civil, num mo-
delo que se pretendia inédito, novo, e, supostamente, 
benéfico para o interesse público. Esse modelo con-
sistia em entregar as rodovias para as concessionárias 
mediante um certame em que o vencedor seria aquele 
que apresentasse a menor tarifa. Realizada a licitação, 
firmados os contratos de concessão, o que nós vemos 
é o fracasso absoluto desse modelo, e não apenas da 
gestão do modelo, mas a falência, a negligência do ór-
gão do Estado, a ANTT, que deveria ser encarregada 
de fiscalizar a sua correta implementação. 

O que nós vemos é a ANTT ser absolutamente 
solícita com o interesse dos concessionários, promo-
vendo readequações no cronograma de obras, auto-
rizando o aumento do pedágio cobrado dos usuários, 
adiando obras importantes como as duplicações, fe-
chando os olhos à falta de conservação. E o resultado 
disso são os acidentes que se multiplicam. 

Sou Senador pelo Estado de São Paulo, ao lado 
dos Senadores Suplicy e Marta Suplicy. O Estado 
de São Paulo é cortado por uma dessas rodovias, a 
BR– 153, a rodovia mais longa deste País. Pois bem, 
o número de acidentes na BR– 153 é absolutamen-
te alarmante. Peço aos meus colegas Senadores por 
São Paulo, Eduardo e Marta Suplicy, que percorram 
as notícias da imprensa de São José do Rio Preto e 
das regiões do Estado cortadas por essa rodovia, que 
começa no Estado de São Paulo, na altura de Ouri-
nhos e vai até a nossa divisa com Minas Gerais, no 
Rio Grande. Verão o número de acidentes, verão que 
o pedágio aumenta, que as obras não são feitas, que 
a fiscalização não ocorre. 

Por estas razões, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Se-
nadores, porque o Sr. Bernardo Figueiredo não deu 
conta do recado para fiscalizar o cumprimento dos 
contratos das concessões de ferrovias, por ter sido ele 
condescendente com as concessionárias das rodovias 
que não cumprem os contratos com o zelo que deve-
riam ter naquilo que diz respeito à segurança e à vida 
das pessoas, porque o Sr. Bernardo Figueiredo foi ne-
gligente em promover a licitação das linhas de ônibus 
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internacionais e interestaduais, por isso, fazendo um 
balanço sumário da sua gestão, é que eu creio que o 
Senado deve negar o beneplácito.

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Com a palavra o Senador Pedro Taques.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, incompetente! Esse cidadão é in-
competente. Não tem idoneidade para o cargo. Por isso, 
Sr. Presidente, passo a argumentar contra a recondu-
ção desse cidadão ao cargo de Diretor da ANTT. Sou 
contra – e quero expressar isto – a recondução do Sr. 
Bernardo José Figueiredo Gonçalves de Oliveira ao 
cargo de Diretor da ANTT, pois ele é incompetente, e 
vou demonstrar isso aqui. 

A meu ver, sobre esse cidadão pairam suspei-
tas gravíssimas, pendentes de análise e julgamento. 
E não se diga que aqui se está a violar o princípio da 
presunção de inocência, porque não existe princípio 
da presunção de inocência quando a Constituição da 
República e as leis falam em reputação ilibada. Não 
há que se falar em presunção da inocência, conforme 
decisões reiteradas do Supremo Tribunal Federal.

A Lei nº 10.233, criada por este Congresso Na-
cional, criou a ANTT e que tem como objetivo, entre 
outros, o de celebrar contratos de prestações de ser-
viços de transporte e, principalmente, fiscalizar tais 
serviços. A ANTT não vem exercendo as suas atribui-
ções, Sr. Presidente.

Srs. Senadores, essa mesma lei, no seu art. 53, 
estabelece que os membros da diretoria da Agência 
serão brasileiros com conhecimento do cargo e re-
putação ilibada. Ele não possui reputação ilibada, e 
passo a argumentar.

Sr. Presidente, tenho em mão uma representação 
do Ministério Público Federal ao Tribunal de Contas da 
União, Srs. Senadores; resultado, Senador Ferraço, 
de diversas ações civis públicas que culminaram em 
condenações judiciais pelas ações e omissões que a 
Agência ANTT, na pessoa do Sr. Bernardo, como su-
perior hierárquico da autarquia, deu causa. 

Trecho da representação, que passo a ler: “É 
visível a postura leniente da direção da Agência, que 
tem evitado a aplicação de qualquer penalidade à ALL”. 

O trabalho de seus próprios administrados é 
dificultado, Srs. Senadores. A responsabilidade é da 
diretoria, sobretudo do Diretor– Geral, a quem cabe 
a representação da ANTT. E o comando hierárquico 
sobre pessoal e serviço é dele, Presidente da Agência.

O documento, fruto, Senador Pedro Simon, de 
anos de investigações do Ministério Público Federal, 
relata, com preocupante detalhamento, o seguinte: 

Primeiro ponto: dilapidação do patrimônio da ex-
tinta Rede Ferroviária Federal. É o primeiro ponto do-
cumentado. Descumprimento de contratos de conces-
são, com documentos; abandono de faixas de terras e 
prédios públicos históricos; sucateamento de milhares 
de quilômetros de trilhos concedidos, causando pre-
juízo incalculável e um golpe na memória, na história 
ferroviária da República Federativa do Brasil; ausência 
de fiscalização pela ANTT é gravíssimo; imposição de 
dificuldades aos especialistas em regulação da própria 
Agência para emitirem autos de infração em desfavor 
das concessionárias.

Aqui, Sr. Presidente, beira a prevaricação, beira 
o Código Penal, Senador Lindbergh Farias.

Muito bem, um acórdão do Tribunal de Contas da 
União, resultado da fiscalização da auditoria que técni-
cos daquele tribunal, Sr. Presidente, realizaram, entre 
1997 e 2011, com o objetivo de verificar os investimen-
tos realizados em ferrovias concedidas pela União. Os 
principais achados apontados são os seguintes: primei-
ro, ociosidade elevada das linhas concedidas, já que 
2/3 da malha ferroviária encontram– se subutilizadas 
ou em completo desuso. Ou seja, dos cerca de 28 mil 
quilômetros concedidos, apenas 10 mil encontram– se 
em operação comercial. 

E continuo, Sr. Presidente, deficiente acompa-
nhamento e fiscalização dos investimentos pela ANTT; 
repactuação para a menor das metas de desempenho 
de concessionárias, o que impede a análise da relação 
entre os valores de investimentos informados e o de-
sempenho das concessionárias em relação à produção. 

E continuo, deficiente acompanhamento contábil 
dos valores e bens vinculados à concessão relativos às 
taxas anuais de depreciação, amortização; deficiências 
no exercício da atividade regulatória, e diversos, diver-
sos outros documentos que fazem acusações, repito, 
gravíssimas de ações e omissões que repercutem em 
danos ao Erário em valores bilionários. Não só valores 
que possam ser tangenciado, senhores, mas a cultura, 
o patrimônio cultural nacional representado pela histó-
ria da Rede Ferroviária Federal vem sendo dilapidado.

O Sr. Bernardo, como Diretor– Geral dessa Agên-
cia, desde 2008, precisa ter responsabilidades apu-
radas antes de renovarmos nosso voto de confiança. 

Por isso, Sr. Presidente, entendo que esse cidadão 
não possui capacidade para exercer o cargo que aqui, 
nós, constitucional e legalmente, temos a obrigação de 
analisar. E por isso, Srs. Senadores, a votação é se-
creta, para que nós possamos votar com consciência. 
Aliás, essa votação também deveria ser em aberto, 
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se a proposta de emenda constitucional do Senador 
Paulo Paim já estivesse sido colocada em pauta, para 
que cada um de nós assuma a sua responsabilidade 
perante a história deste País. 

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

– AP) – Com a palavra o Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
além dos argumentos aqui já apresentados, nunca é 
demais destacar, reiterar o que dispõe a Constituição 
da República.

A Constituição da República, no seu art. 37, diz 
que a Administração Pública é regida pelos princípios 
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicida-
de e eficiência. 

Princípio da moralidade. Em relação a esse prin-
cípio, é de se perguntar se esse pré– requisito é cum-
prido por esse senhor. 

Quem diz para nós, Senador Cássio, que o pré– 
requisito não é cumprido é o órgão, a instância que é 
o poder auxiliar do Congresso Nacional. É o Tribunal 
de Contas da União, em seu relatório, que proclama, 
claramente, que esse senhor não tem condições de 
seguir dirigindo a Agência Nacional de Transportes 
Terrestres.

Para não restar dúvidas em relação a isso, veja-
mos alguns aspectos do que diz o relatório do Tribunal 
de Contas da União. Relata o TCU:

“A ociosidade elevada das linhas férreas concedi-
das para o transporte ferroviário de cargas, pois cerca 
de dois terços da malha ferroviária encontra– se, de 
fato, subutilizada ou em completo desuso”. 

Isso é claramente uma denúncia feita pelo Tri-
bunal de Contas da União para nós, Senadores, de 
prevaricação por parte da Agência responsável em 
fiscalizar, acompanhar os serviços de transportes ter-
restres no País.

Continua o relatório do Tribunal de Contas da 
União:

“Nem se mostra capaz de diferenciar investimen-
tos de valores aplicados pelas concessionárias na mera 
recuperação, manutenção, conservação ou reparo de 
bens ferroviários”.

Qual o sentido das Agências nacionais previsto 
na legislação? As Agências nacionais, seja a Agên-
cia Nacional de Energia Elétrica, a Agência Nacional 
de Transportes Aquáticos e a Agência Nacional de 
Transportes Terrestres, têm uma função fundamental 
na concepção da Administração Pública: regular os 
excessos do mercado e regular os excessos por parte 
dos concessionários de transportes coletivos. A tarefa 
central do dirigente da Agência Nacional de Transportes 

Terrestres é essa. Quando essa tarefa não é cumprida, 
há um crime previsto na Administração Pública, que é 
o crime da prevaricação. 

Mais adiante, segue o relatório do Tribunal de 
Contas da União: “A falta de fiscalização na construção 
de trechos da Transnordestina e Ferronorte denota a 
ausência de critérios para a contratação de seguros”. 

O relatório do TCU cita vários outros dispositivos 
mais adiante, destaca que não há nenhum tipo de fis-
calização em relação ao funcionamento das linhas fér-
reas das ferrovias em todo País, denuncia o abandono 
do patrimônio histórico, localizado nas linhas férreas 
existentes no País. 

O relatório do TCU aponta ainda que as con-
cessionárias de ferrovias por todo o País sucateiam a 
malha nacional, baseados na completa omissão por 
parte da Agência, que tinha a função de regular, de 
organizar a sua atuação, de impedir que, a bel– pra-
zer do mercado, as concessionárias atuassem sem a 
devida fiscalização do Poder Público. 

O que percebemos é que o dirigente da ANTT 
prevaricou, omitiu– se, não cumpriu a função precei-
tuada por parte de uma Agência reguladora.

Srªs Senadoras e Srs. Senadores, nesta tarde, 
vamos submeter a voto; mas, antes de submetermos a 
voto, há um relatório pesando contra a indicação desse 
senhor. Esse relatório, essa recomendação, repito, é 
por parte do Tribunal de Contas da União, é por parte 
da instância, é por parte da instituição que tem o po-
der, que tem a tarefa de nos orientar. É a instituição 
que orienta a nossa atuação, em especial na matéria 
de indicação de dirigentes de Agências reguladoras, 
como esse caso. 

Vamos nos lembrar: lamentavelmente, não foi 
apreciada ainda a proposta de emenda constitucional 
que põe fim ao voto secreto. Seria bom que todos ti-
vessem conhecimento de como cada um de nós vai 
se posicionar em relação a essa matéria. 

Quero lembrar e destacar que o voto em rela-
ção a essa matéria, por enquanto, até a apreciação 
da proposta de emenda constitucional apresentada 
originalmente pelo Senador Paulo Paím, é secreto. 
Em nome e em função disso, quero apelar para que 
votemos com a nossa consciência, votemos aqui com 
o dever republicano que está sendo orientado pela 
instituição que tem a atribuição de nos orientar. Essa 
instituição, o Tribunal de Contas da União, diz para nós, 
na tarde hoje: Digamos não a esse senhor, para que 
esse senhor seja reconduzido à Agência Nacional de 
Transportes Terrestres, em função dos princípios de 
moralidade previstos na Constituição; em função da 
ausência de conduta ilibada por parte desse senhor 
e em virtude, em especial, de que, na sua atuação à 
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frente da ANTT, ele prevaricou, quando deveria cum-
prir o ofício de seu dever. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Com a palavra o Senador Alvaro Dias. 

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente José 
Sarney, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, as Agências 
reguladoras foram instituídas inteligentemente para 
que prestassem serviço indispensável à sociedade 
brasileira, zelando pelo oferecimento de serviços de 
qualidade à população. 

As críticas nos últimos anos se devem especial-
mente ao sucateamento dessas Agências, devem– se, 
de forma relevante, à partidarização delas, aparelha-
mento político com objetivos eleitoreiros, atendimento à 
necessidade de barganhar apoio político consolidando 
uma base aliada agigantada, que oferece garantia de 
aprovação de todas as matérias do Governo. 

Mas, hoje, além de tudo isso, estamos diante de 
fatos que estarrecem as pessoas de bem deste País, 
porque há a confirmação de irregularidades, há a re-
velação de incompetência. Não é a oposição apenas 
que denuncia; é o próprio Governo, através de aliados, 
mas é, sobretudo, uma instituição acreditada, como o 
Tribunal de Contas da União.

Acreditada porque é ética, acreditada porque é 
qualificada tecnicamente, acreditada porque é respon-
sável em todas as sua auditorias, em todos os seus 
pareceres, em todos os seus julgados.

Reconduzir o Sr. Bernardo Figueiredo é premiar 
a incompetência. Reconduzir o Sr. Bernardo Figueire-
do é avalizar irregularidades. Como disse o Senador 
Randolfe Rodrigues, na melhor das hipóteses, hou-
ve prevaricação. Não pode o Governo distinguir o Sr. 
Bernardo Figueiredo do corpo de auxiliares a quem 
desejam transferir responsabilidades. Essa prática de 
transferir responsabilidade em relação ao que é ilícito, 
em relação ao que é criminoso, em relação ao que é 
incompetente, não pode se tornar uma norma, uma 
pratica governamental. Se há irregularidades confir-
madas na agência, não há como não responsabilizar 
o dirigente maior, portanto, o responsável maior. Há 
crime de responsabilidade, há crime de improbidade, 
há crime de prevaricação, e nós não podemos avalizar 
uma seleção de crimes que é apontada aqui.

Mas, Sr. Presidente, antes de concluir, eu ouvi, 
numa sexta– feira de manhã, desta tribuna, o Senador 
Requião apresentando denúncias impactantes, afir-
mando que foi procurado como governador e que a 
ele pediram propina para superfaturar valores de uma 
ferrovia, e ninguém defendeu o Sr. Bernardo Figueire-
do, ninguém desmentiu o Senador Requião, ninguém o 
contestou. Se ninguém desmentiu o Senador Requião, 

se ninguém o contestou, se ninguém defendeu o Sr. 
Bernardo Figueiredo, como alguém pode nele votar 
agora para premiá– lo com a recondução ao cargo que 
exerceu sem a responsabilidade pública que se exige, 
sem a postura republicana necessária?

Sr. Presidente, apenas no jornal Valor Econômico
as manchetes dizem tudo: “TCU respalda restrições 
a recondução na ANTT”. “Para o TCU, a agência não 
fiscaliza as ferrovias.” “Para o TCU, concessionárias de 
ferrovias sucateiam malha nacional.” “Ferrovias nacio-
nais têm índice deficiente de segurança, alerta o TCU.”

Diante de todos esses fatos, diante desse cenário 
e diante dessa realidade, como poderemos nós votar 
pela recondução do Sr. Bernardo Figueiredo?

Por isso, Sr. Presidente, o voto é “não”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Com a palavra o Senador Cássio Cunha Lima, 
para encaminhar a votação.

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – PB. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, eu cheguei a essa casa com uma 
nódoa, com uma mácula, de ter sido carimbado injus-
tamente como um ficha suja. Mas tenho um passado 
que me permite olhar não apenas para o parcialmente 
desatento Plenário do Senado Federal, mas olhar para 
minha gente no Brasil, olhar para o telespectador da 
TV Senado e dizer com muita tranqüilidade que mais 
do que uma ficha limpa eu tenho uma vida limpa.

Fui prefeito três vezes da minha cidade natal, 
Campina Grande, fui Superintendente da Sudene du-
rante o governo do honrado Itamar Franco e fui gover-
nador do meu Estado por dois mandatos.

Cheguei a esta Casa com mais de um milhão de 
votos, não tenho uma única condenação por improbi-
dade, apesar de ser, no Brasil atual, o homem público 
com maior tempo em cargo executivos: somem três 
mandatos de prefeito e dois de governador. Eu nunca 
tive uma única conta rejeitada, eu nunca recebi uma 
única imputação de débito, mas por força de uma le-
gislação aprovada por esta Casa, com suas imperfei-
ções – e as ressalvas em relação à Lei da Ficha Limpa 
já o fiz em outros momentos –, o Congresso Nacional 
permitiu avanços, sim, nesse controle que a sociedade 
exige dos homens públicos. 

Eu me deparo com uma cena, no mínimo, pa-
radoxal. Estamos talvez ameaçados, neste instante, 
diante da maioria avassaladora e esmagadora do 
Governo, ao ver que o Senado da República, que tem 
como papel precípuo, é o nosso papel principal, como 
Senadores da República, a análise das autoridades, a 
vida pregressa de cada um, a trajetória, a idoneidade, 
a lisura... E este que aqui chegou com a pecha injusta 
de um ficha suja pode ver os meus Pares aprovando 
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alguém que já foi soberbamente demonstrado nesta 
tribuna que não tem condições de exercer a condição 
de Presidente da Agência Nacional de Transportes. 

É uma convocação que eu faço, um chamamento 
que faço. Não se trata, neste instante, da mera disputa 
entre Governo e Oposição. As disputas entre Governo 
e Oposição são momentâneas, são circunstanciais, 
porque entra governo e sai governo e sempre teremos 
essa correlação de forças. O que estamos aqui para 
colocar em jogo, para submeter à avaliação suprema 
da sociedade brasileira é o papel do Senado, a res-
ponsabilidade e o zelo com o qual cada um de nós 
exercemos a delegação popular que recebemos. Eu 
ocupo esta tribuna respaldado por mais de um milhão 
de votos e não quero voltar à Paraíba sem condições 
de olhar ao meu cidadão eleitor sem que eu possa 
estar cumprindo meu papel fundamental de Senador 
da República.

Senhores, senhoras, em nome do Brasil me-
lhor que todos nós queremos, independentemente de 
nossas condições político– partidárias – e aqui já se 
verificou que não se trata apenas de um debate entre 
Oposição e Governo, Sr. Presidente, os Senadores da 
base já se manifestaram em defesa do próprio Gover-
no –, que nós possamos analisar, dentro das nossas 
obrigações constitucionais, dos nossos deveres morais 
com o Brasil e com a sociedade, os alertas que foram 
feitos pelo Tribunal de Contas da União, pelo Ministério 
Público Federal, de forma altiva, soberana e conscien-
te, exercendo, repito, para concluir, o papel precípuo 
deste Senado da República, votar “não” à indicação do 
Sr. Bernardo, que não preenche os requisitos legais e 
constitucionais para a recondução ao cargo que pleiteia. 

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

– AP) – Último orador, Senador José Agripino, para 
encaminhar a votação. 

Peço aos Srs. Senadores que se encontram em 
outras dependências da Casa que compareçam ao 
plenário, porque, em seguida, iniciaremos a votação.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, acho que se impõe 
uma palavra do meu Partido. A minha palavra vai ser 
muito rápida, mas conclusiva e definitiva. 

Já votamos, Sr. Presidente, autoridades as mais 
variadas, quase sempre favoravelmente, fazendo al-
guns reparos eventuais quando eles se justificavam, 
mas nunca se votou uma autoridade com o depoimento 
de um órgão como o Tribunal de Contas da União, um 
órgão colegiado, de assessoramento direto ao Poder 
Legislativo, com os depoimentos escritos que o Tribu-
nal de Contas da União dá ao indicado que está neste 

momento em apreciação. Eu acho, Sr. Presidente, que 
seria uma irresponsabilidade pela qual cada um de nós 
teria a obrigação de responder no futuro pelo cometi-
mento de equívocos do indicado, se vier ou viesse a 
ser aprovado, de termos votado sobre o alerta claro, 
como aqui foi colocado pelo Senador Requião e repe-
tido por outros Senadores de diversos partidos, votar-
mos a indicação de uma pessoa que vai presidir uma 
agência reguladora da maior importância, a Agência 
Nacional de Transporte Terrestre. Da maior importân-
cia, porque se há uma coisa importante é o processo 
de concessão de privatização de serviços e transporte 
terrestre, como estradas, ferrovias, tudo, enfim. Sobre 
esse cidadão pesam acusações não de desafetos po-
líticos, mas do Tribunal de Contas da União, que faz 
constatações claríssimas e as torna públicas porque as 
coloca num relatório, que aqui foi lido, foi consignado.

Então, eu não me sentiria, e o meu Partido tam-
bém não se sentiria, à vontade se pudéssemos depo-
sitar um voto de confiança ao indicado. Pela razão que 
acabei de expor e, fundamentalmente por dever e res-
ponsabilidade perante a nossa consciência partidária, 
é que o nosso encaminhamento será desfavorável, em 
respeito à opinião aqui colocada de forma clara e que 
tem que ser respeitada, porque foi colocada por um 
órgão de assessoramento direto do Poder Legislativo, 
que é o Tribunal de Contas da União. 

Em respeito, portanto, a essa opinião e a esse 
aconselhamento, nosso voto será “não”.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Encerrada a votação, os Srs. Senadores... 
Perdão, encerrada a discussão, vamos passar à vo-
tação secreta.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 
– Sr. Presidente, para uma questão de esclarecimento. 
A próxima votação é uma votação secreta ou aberta?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Secreta.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – 
PR) – Secreta. 

Obrigado, Presidente.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 

Sr. Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr. 

Presidente, a Liderança do Governo encaminha o voto 
“sim”, Sr. Presidente, pela aprovação.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Sr. Presidente, o Bloco de apoio ao Governo também 
indica o voto “sim” à recondução do Sr. Bernardo Fi-
gueiredo, lembrando aqui que houve uma sabatina na 
Comissão de Infraestrutura, o Senador Requião teve 
oportunidade de se dirigir diretamente ao Presidente 
da Agência Nacional de Transportes Terrestres, que 
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respondeu a todas as questões. Na votação, ao final, 
foram 16 votos favoráveis e uma abstenção. Sr. Pre-
sidente, eu não subi à tribuna porque a orientação da 
Liderança...

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 
– Sr. Presidente, não respondeu a nenhuma questão. 
Calou a boca diante do silêncio da Bancada do Governo.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Respondeu a todas as questões, teve voto favorável 
de 16 Senadores, só uma abstenção. Sr. Presidente 
Sarney, não subi à tribuna porque a orientação da 
Liderança do Governo era de irmos direto para a vo-
tação. Mas quero dizer também aos Srs. Senadores 
aqui. Falaram muito em Tribunal de Contas da União. A 
representação do Ministério Público, sabe de quando 
é? De 2007, antes da posse do Sr. Bernardo Figueire-
do. O acórdão de 2009 do Tribunal de Contas da União 
se referia a fatos anteriores à posse do Sr. Bernardo 
Figueiredo e o acórdão...

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 
– O Lindbergh falta com a verdade.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Não falto com a verdade.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 
– A representação do Ministério Público é de 2011.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – A 
representação do Ministério Público é de 2007.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – 
PR) – É de 2011.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Então, o senhor afirma uma coisa e eu afirmo outra. 
Está aqui. Os dois acórdãos se referem à representa-
ção do Ministério Público de 2007. E devo dizer uma 
última coisa: o último acórdão, Srs. Senadores, não tem 
uma menção contra o Sr. Bernardo Figueiredo, Sena-
dor Cássio Cunha Lima, que não foi condenado; não 
tem uma menção. Os oito apontamentos são aponta-
mentos sobre a logística brasileira. Então, temos que 
aguentar aqui calados argumentos que não são verda-
deiros, argumentos falsos neste plenário. E, quando se 
fala da honra alheia, temos que ter responsabilidade 
também. Por isso, o PT encaminha o voto favorável à 
recondução do Sr. Bernardo Figueiredo.

O voto é “sim”.
O SR. BLAIRO MAGGI (PR – MT) – Presidente.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 

– Presidente.
O SR. BLAIRO MAGGI (PR – MT) – Pela Lide-

rança do PR.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 

– Eu fui referido pelo Senador Lindbergh e peço a V. 
Exª a possibilidade... 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Quero dizer ao Plenário que foi encerrada a 
parte da discussão, o encaminhamento, mas como foi 
citado o Senador Requião, pelo art. 14, V. Exª dispõe 
de dois minutos.

O SR. BLAIRO MAGGI (PR – MT) – Para enca-
minhar, Presidente.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – 
PR. Para uma explicação pessoal. Sem revisão do 
orador.) – A representação do Ministério Público é de 
2011 e o relatório do Tribunal de Contas é de ontem. 
O Sr. Bernardo Figueiredo não respondeu nenhuma 
das 30 questões que eu coloquei, se furtou a todas 
as respostas. Seguramente, não tem condição de ser 
diretor– geral da ANTT, muito menos, e para minha 
surpresa, de ser defendido pelo velho e antigo cara– 
pintada da resistência à ditadura. Alguma coisa se in-
verte neste plenário!

O SR. BLAIRO MAGGI (PR – MT) – Presidente, 
para discutir. Para encaminhar, aliás.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Vou prorrogar a sessão pelo tempo necessário 
à conclusão dos nossos trabalhos.

O SR. BLAIRO MAGGI (PR – MT) – Presidente, 
para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Infelizmente, Senador Blairo Maggi, já termi-
namos o prazo de encaminhamento. Estamos em vo-
tação da matéria.

O SR. BLAIRO MAGGI (PR – MT) – Para orientar 
a minha Bancada, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Também já teria tempo decorrido, mas V. Exª 
sempre poderá orientar a sua Bancada.

O SR. BLAIRO MAGGI (PR – MT) – Obrigado. 
Só quero comunicar à bancada do PR que nós vamos 
acompanhar o voto “sim”.

Eu tive a oportunidade de receber em meu ga-
binete várias entidades que se manifestaram favora-
velmente à recondução do Sr. Bernardo Figueiredo, 
e são entidades que operam e trabalham no sistema 
ferroviário brasileiro. Portanto, aqueles que dependem 
da ANTT, principalmente na área ferroviária, estão de 
acordo com a sua recondução.

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Sr. Presi-
dente, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Peço aos Srs. Senadores que se encontram 
em outras dependências da Casa que compareçam 
ao plenário para concluirmos a votação.

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Pelo Par-
tido Trabalhista Brasileiro, o glorioso PTB, nós enca-
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minhamos o voto “sim”, a favor da recondução do Dr. 
Bernardo Figueiredo.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr. 
Presidente, o PSDB encaminha o voto “não”.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL.) 
– Intervenção fora do microfone.) – Sr. Presidente, o 
PMDB encaminha o voto “sim”. “Sim”, portanto, é o 
encaminhamento do PMDB. 

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) – 
Sr. Presidente, o PSOL encaminha o voto “não”.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr. 
Presidente, o Democratas encaminha o voto “não”. 
Democratas, “não”. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Peço aos Srs. Senadores que compareçam ao 
plenário para concluirmos a votação. (Pausa.)

Peço aos Srs. Senadores, mais uma vez, que 
compareçam ao plenário para concluirmos a votação. 
Ainda não alcançamos o número da última votação.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Sr. 
Presidente, o PDT encaminha voto “sim”, Sr. Presidente.

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

Alcançando o número da última votação, vou 
proceder à apuração.

Se algum Senador ou Senadora quiser votar, 
ainda pode fazê– lo. (Pausa.)

Encerrada a votação, vou proclamar o resultado.

(Procede-se à apuração.)

793ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 05247

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – SIM, 31; NÃO, 36.

Abstenção, uma.
Total: 68.
A indicação foi rejeitada.
Será feita a devida comunicação à Presidente 

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

– AP) – Concedo a palavra ao Senador Magno Malta, 
primeiro orador inscrito.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

Enquanto o Senador Magno Malta vai à tribuna, 
eu apresentei um requerimento de pesar pelo faleci-
mento do jornalista Laucides Oliveira. Gostaria que, 
quando fosse possível, pudesse ser votado esse re-
querimento, Sr. Presidente.

É o seguinte o requerimento:

REQUERIMENTO Nº 117, DE 2012
Requeiro, nos termos regimentais, a inserção em 

ata de voto de pesar pelo falecimento do jornalista Lau-
cides Oliveira, ocorrido hoje em Boa Vista, Roraima.

Justificação
O jornalista foi membro da equipe que implantou 

a versão roraimense do jornal A Crítica até 1990. Foi 
também assessor da Universidade Federal de Roraima 
e em 1995 aceitou o convite do presidente da ALE– 
RR para chefiar a Comunicação Social da Casa, per-
manecendo até 2002. Laucides presidiu o Conselho 
Estadual de Cultura e produziu o quadro “Pauta Livre” 
para os programas radiofônicos “20 minutos”, na 94 
FM e “Melhor de Três”, na Rádio Roraima.

Goiano de nascimento, Mestre Lau, como era mais 
conhecido por seus colegas de profissão, chegou ao 
Território de Roraima nos idos de 1953, aos 21 anos 
de idade. Incontestavelmente, Laucides foi o pioneiro 
das comunicações em Roraima. Ele foi o primeiro di-
retor da Rádio Roraima em 1964, onde implantou o 
radiojornalismo profissional. Foi o primeiro diretor da 
primeira emissora de televisão privada do Território, a 
TV Roraima, canal 4, da Rede Amazônica de Televisão, 
onde também foi implantado o telejornalismo no Estado.

Em 1973, capitaneou o primeiro número do Jor-
nal Boa Vista, de propriedade do governo do Território. 
Este jornal inovou pela tecnologia e foi o primeiro edi-
tado em Off Set. Laucides também foi o responsável 
pela publicação da revista Diretrizes, considerado um 
dos pilares da comunicação à época, em 1990. Fun-
dou também o seminário “Tribuna do Norte”, em 1976.

No ano seguinte, chefiou o jornalismo da Rádio 
Nacional de Boa Vista, emissora da Radiobras. Foi 
correspondente da Revista Veja e do Estado de São 
Paulo em Roraima.

Laucides dedicou boa parte de sua vida pro-
fissional às assessorias de imprensa. A primeira, na 
Prefeitura de Boa Vista, com o então prefeito Hamilton 
Gondim. Assessorou também o setor de comunicação 
do governo Jetúlio Cruz, entre 1985 e 1987 e na Era 
Roberto Klein, permanecendo até 1988.

Sala das Sessões, de 2012 –  Senador Rome-
ro Jucá.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB ––  RJ) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Em votação o requerimento do Senador Ro-
mero Jucá, pedindo que, na forma regimental, seja 
inserido em Ata um voto de pesar pelo falecimento 
do jornalista Laucides Oliveira, ocorrido hoje em Boa 
Vista, Roraima.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Os Senadores e Senadoras que o aprovarem, 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Será feita a devida comunicação à família do 

morto e ao Governo. 
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB ––  RJ) – 

Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 

Presidente, eu quero, pela primeira vez, dizer ao povo 
brasileiro que, hoje, nós estamos felizes neste Senado 
ao sabermos que deixamos alguém que não merecia 
assumir um cargo público tão importante para este País.

Viva o Senado nacional na tarde de hoje!
Nós, Senadores, aqueles que não deixaram este 

senhor chamado Bernardo assumir a ANTT, com cer-
teza, demos o exemplo a este País. O exemplo que 
a Pátria merece assistir. Um exemplo de que homens 
públicos – só os dignos – merecem ser reconduzidos 
a cargos públicos tão importantes.

Parabéns, na tarde de hoje, ao Senado Federal.
Muito obrigado, Presidente Sarney.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Senador Magno Malta com a palavra, pela li-
derança, como primeiro orador inscrito após a Ordem 
do Dia.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Pela ordem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Perdão! Senador Eduardo Lopes.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) 
– Sr. Presidente, eu quero fazer inscrição para falar 
como líder.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – V. Exª será inscrito.

Agora temos a inscrição dos Líderes Armando 
Monteiro e Alvaro Dias, além das inscrições da lista 
de oradores.

Senador Magno Malta com a palavra.
O SR. MAGNO MALTA (PR – ES. Pela Lideran-

ça. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero, 
rapidamente, tratar de dois assuntos nesta tribuna. 
Um é sobre a minha preocupação com o meu Esta-
do e outros Estados nessa discussão do destino dos 
impostos, que hoje se chama guerra dos portos, em 
que o Espírito Santo está sendo penalizado por conta 
do incentivo chamado Fundap. É um debate que se dá 
nesta Casa. E, hoje, um pequeno debate se deu já na 
CCJ, embora ninguém estivesse discutindo o mérito. 
Pelo menos a discussão era só a respeito de requeri-
mento, mas se falou muito sobre o assunto.

No domingo próximo passado, à noite, nós tivemos 
uma reunião na residência do Governador do Espírito 
Santo. Há preocupação generalizada dos trabalhadores 
do meu Estado, da classe política, principalmente das 
prefeituras, dos prefeitos. E os nossos Municípios serão 
os mais penalizados com o sepultamento do Fundap.

Eu fiz uma colocação, embora não concorde com 
a maneira como estão procedendo em relação a esse 
assunto no Governo, um assunto de relevância, de im-
portância para o País, porque trata do pacto federativo.

Nós precisamos, e essa é uma visão do Líder 
do PT nesta Casa, Senador Walter Pinheiro, discu-
tir o pacto federativo como um todo. Nós precisamos 
discutir o Fundo de Participação dos Estados, o Fun-
do de Participação dos Municípios, royalties, royalties
do pré– sal. Não estamos falando dos royalties atuais 
do petróleo porque a Constituição não permite. É ab-
solutamente criminosa e inconstitucional a quebra de 
contrato existente. Discutir o interesse nacional sem 
desarrumar a federação.

O que estão propondo, neste momento, nesse 
fatiamento, por interesse daqueles que não estão in-
teressados em discutir as perdas e as mazelas que 
ficarão nos Estados que têm esse incentivo... Aliás, a 
economia do Estado do Espírito Santo tem 40 anos. 
Há 40 anos foi formada, fixada em cima desse incen-
tivo chamado Fundap.

E eu dizia hoje, na Comissão, que o que está 
acontecendo aqui é conversa de bêbado para delegado. 
O Governo já definiu, o Governo já decidiu, o Gover-
no já sabe o que quer. É como uma matéria que está 
no plenário, a base sabe o que vai votar, a maioria já 
sabe e deixa a oposição espernear até cansar e dizer: 
“Agora vota, acabou”.

O Senador Ricardo Ferraço é o relator dessa 
matéria. No debate de hoje, na CCJ, viveu as suas 
dificuldades querendo incluir especialistas no debate 
dessas audiências públicas, que, no final, chegou a 
bom termo, para que mostrem a inconstitucionalidade 
da matéria. Pois bem, essas audiências públicas, te-
mos que reconhecer – eu posso estar errado –, é um 
processo absolutamente protelatório, porque o Gover-
no já decidiu, o Governo já definiu, o Governo quer. O 
Governo não quer ouvir o Espírito Santo. O Governo 
não quer ouvir Santa Catarina. Guido Mantega ouve 
e se faz de surdo quando atende e, muitas vezes, não 
devolve telefonema nem de governador, como é o caso 
do Governador Renato Casagrande. 

Pois bem, Senador Romero Jucá, V. Exª que é 
proponente dessa matéria, V. Exª que é Líder, já que 
o Governo decidiu fazer fatiado um assunto que não 
deveria ser, porque é o pacto federativo... Preste aten-
ção, Senador Romero, do Fundo de Participação dos 
Estados, Senador Renan, o Maranhão, do nosso Pre-
sidente, recebe 14%; o Estado do Espírito Santo re-
cebe 1,5%; a Bahia recebe 9%. Nós recebemos 1,5%!

Quanto recebe o seu Estado, Senador Romero? 
Quanto recebe o seu Estado, Senador Renan, do Fun-
do de Participação dos Estados? O meu Estado rece-
be 1,5%. Isso é justo? Não é nem justo nem honesto. 

Então, nós precisamos discutir o pacto federati-
vo, o Fundo de Participação dos Estados. O Maranhão 
recebe 14%, nós recebemos 1,5%! A Bahia recebe 
9%, nós recebemos 1,5%! Nós precisamos discutir o 
Fundo de Participação dos Municípios, nós precisamos 
discutir Fundap, nós precisamos discutir pré– sal, nós 
precisamos discutir royalties, precisamos discutir tudo. 
Mas é discutir tudo. É colocar tudo numa cesta – uma 
linguagem usada pelo Líder do PT, o nosso querido 
Senador Walter Pinheiro. É preciso colocar tudo numa 
cesta e discutir o pacto federativo. Ninguém está se 
lixando para ninguém. 

Eu sei que o Senador Delcídio do Amaral chiou, 
gritou e já arrumou uma compensação. 

Senador Romero! Senador Romero! Senador 
Romero! Senador Romero, eu queria que V. Exª, como 
Líder do Governo, me ouvisse. Ouça– me, porque V. 
Exª é o proponente da matéria. Eu quero falar com V. 
Exª, porque ninguém senão V. Exª pode levar para o 
Governo.

O Delcídio do Amaral, desesperado – aliás, ele é 
do PT – com a perda do seu Estado, saltou, chiou, fez 
birra e arrumou o seu processo, arrumou as suas com-
pensações. Se é para discutir fatiado o pacto federativo, 
é preciso que o Governo estude com responsabilida-
de como vai compensar o Estado do Espírito Santo.
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Senador Romero! Senador Romero, eu não sou o 
Mão Santa, não. Senador Romero, eu não sou o Mão 
Santa, não, mas eu quero falar para você. 

Se o Governo quer fatiar... Eu estou falando para 
o Senador Romero, que é o Líder, e para você também, 
Renan, que é forte e pode influir nisso. Se o Governo 
quer pegar uma questão tão responsável e torná– la 
irresponsável, fatiando, isso é pacto federativo! Que 
estude as compensações com responsabilidade para 
esses Estados, inclusive o meu. Inclusive o meu! 

O Sérgio Cabral já levou mais uma montadora 
para o Rio. Gritou, chiou, fez birra... O que vai para 
nós? O que o Governo vai mandar para lá de infra-
estrutura do nosso Estado, para aliviar o orçamento, 
para que o Renato Casagrande tenha condições de 
atender aos municípios? O que o Governo vai mandar 
para lá? Qual é o processo? O que se está estudan-
do? Porque essa história de conversar com “operador 
de pare– e– siga”... O Mantega demora para marcar 
audiência com Governador! Demora para dar retorno. 
E quando recebe o Governador, fica ouvindo como 
se fosse surdo, como se não estivesse entendendo e 
vamos ver. E o governador vai embora com uma mão 
na frente e outra atrás.

V. Exª, que participa desse debate com o Gover-
no e de que, infelizmente, nós, os mortais, não parti-
cipamos, nos diga qual é o processo compensatório? 
Como vai ficar o Espírito Santo nessa questão? Ou 
simplesmente vamos esperar cansar? Deixamos pas-
sar as audiências do Ricardo Ferraço e pronto, acabou, 
votamos, detonamos?! E depois o governador vem para 
cá com um pires, com a sua bancada que é pequena, 
para levar o mínimo do mínimo daquilo que tem direi-
to? Eu queria saber qual o procedimento do Governo 
com esses Estados? E não é só com o meu, estou 
chiando pelos outros também que precisam minima-
mente de que, responsavelmente, diante de tamanha 
irresponsabilidade, se criem mecanismos para poder 
atender ao que vai ficar depois desse tsunami que vai 
passar no meu Estado.

O Sr. Romero Jucá (Bloco/PMDB – RR) – Se-
nador Magno Malta, já tive oportunidade de dizer isso 
hoje, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, e quero registrar aqui novamente, que vamos votar, 
sim, a Resolução nº 72, pois é muito importante para o 
País como um todo deixar de incentivar importações. 
Estamos vivendo um momento de extrema dificuldade 
no mercado internacional. Temos que cuidar do nos-
so mercado interno. Não podemos deixar de exportar 
para o exterior por conta do câmbio e por conta da di-
ficuldade dos outros países e abrir o mercado interno 
para os produtos importados. Não é possível fazer isso, 
pois estaremos acabando com os empregos e com a 

indústria brasileira. Paralelamente a isso, o Governo 
está preocupado com a situação do Espírito Santo, 
com a situação...

O SR. MAGNO MALTA (PR – ES) – De Goiás, 
de Santa Catarina.

O Sr. Romero Jucá (Bloco/PMDB – RR) – ...do 
Estado de Santa Catarina, de Goiás, que já falou so-
bre esse assunto. Conversamos hoje e haverá uma 
reunião, provavelmente na próxima semana, com o 
Ministro Guido Mantega e as bancadas desses Esta-
dos e seus governadores, no sentido de discutir de que 
forma vai haver compensações. O Governo pretende 
apoiar por meio de compensações em investimentos 
no setor produtivo, em investimentos em infraestrutura, 
para dar condições a que os Estados possam enfren-
tar essa questão. Outro ponto é que, da alíquota de 
0% que estava proposta na resolução, já caminhamos 
para uma alíquota de 4%, exatamente para propiciar 
que Estados e Municípios, no caso do Espírito San-
to, possam ter uma arrecadação passível de cobrir o 
prejuízo dos Municípios e, efetivamente, se possa dar 
os recursos para o Estado. Para finalizar, o Governo 
está preocupado, haverá reuniões, está se discutindo 
compensações, já estive com o Governador Rena-
to Casagrande junto com o Ministro Guido Mantega 
conversando sobre esses assuntos, e o Governo vai 
discutir com as bancadas e com os governos que tipo 
de compensação pode ser dada. Agora, uma coisa é 
discutir compensação, outra coisa é, efetivamente, ter 
a consciência de que, na conjuntura econômica que 
estamos vivendo, não dá para manter dispositivos, 
até porque o que faz o Espírito Santo hoje começa a 
ser copiado por outros Estados e, daqui a três, quatro, 
cinco anos, vamos ter todos os Estados da Federação 
brasileira dando incentivo para importação, acabando 
com a indústria nacional, acabando com emprego no 
Brasil e criando emprego no exterior. Portanto, não é 
essa a política econômica industrial que queremos. V. 
Exª tem razão de estar preocupado. Temos também ou-
vido a posição das bancadas dos Estados que podem 
ser prejudicados e estamos procurando um caminho 
efetivo de compensação para que a situação desses 
Estados não fique da forma como ficaria se não tivesse 
nenhum tipo de compensação. Então, estamos traba-
lhando nessa direção, Senador Magno Malta.

O SR. MAGNO MALTA (PR – ES) – Escutei o 
aparte de V. Exª, mas gostaria de dizer o seguinte. O 
argumento de V. Exª, num primeiro momento, faz sen-
tido, mas eu pergunto: por causa disso vamos sepultar 
o Espírito Santo? Por causa disso vamos matar San-
ta Catarina? Por conta disso vamos sepultar Goiás?

Então, veja, ou procuramos saída, e ninguém 
mostrou ainda essa saída...Até porque, Senador Ro-
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mero, reforma tributária é uma falácia de eleição de 
Presidente da República. Ninguém nunca conseguirá 
fazer uma reforma tributária neste País, porque, em re-
forma tributária, alguém tem de perder, e ninguém quer 
perder. Só existe uma chance de fazer uma reforma 
tributária ampla em um país: quando alguém decidir 
que ele vai inventar um país e dizer que vai inaugurar 
esse país na terça– feira. Ele tem de fazer a reforma 
tributária na segunda– feira, porque se deixá– la para 
quarta– feira não a fará mais.

Se estamos vivendo este drama de que precisa-
mos mexer no Fundo de Participação dos Estados, no 
Fundo de Participação dos Municípios, estamos com 
uma riqueza que é para nos juntar e que está pare-
cendo que vai nos espalhar. A riqueza do pré– sal é 
para trazer felicidade para uma nação, mas parece que 
estamos querendo mutilar alguns em detrimento de 
outros. Até determinado ponto V. Exª está certo, mas 
é preciso responder a esta pergunta: por causa disso 
fecharemos o Estado do Espírito Santo?

Se essa proposta passar, sem compensações 
verdadeiras...Aliás, tem uma proposta muito boa do Go-
verno do Estado do Espírito Santo, Senador Randolfe. 
A proposta é a seguinte: que passem a eliminar alguns 
produtos, como, por exemplo, aço, produtos têxteis. É 
uma proposta. Mas é preciso ouvir o Governador, é 
preciso ouvir a proposta dos técnicos do Estado que 
conhecem a realidade. Agora, pegam meia dúzia que 
se formaram em Harvard, em Sorbonne, estão den-
tro do Ministério, uns meninos que nunca pisaram no 
chão. Eles são inteligentes demais, cheios de teoria. 
E tudo que eles falam, se der certo, eles são gênios; 
se der errado, o povo não cooperou. 

Então, é preciso trazer o Estado para cá, quem 
conhece a verdadeira realidade, para evitar que seja 
uma conversa de bêbado para delegado ou uma con-
versa de alguém com operador de “pare” e “siga”. Ele 
não é nem o engenheiro da obra, ele não é tratoris-
ta, ele não é nada, ele só fica com as placas “pare” e 
“siga” na estrada, ele não resolve nada. E não adian-
ta o Governador vir para cá conversar com operador 
de “pare” e “siga”, tem de conversar é com o Ministro, 
com quem tenha sensibilidade de governo. Eu disse 
domingo: “Governador Renato Casagrande, acho que 
o senhor deve ir a Brasília se essa proposta passar. 
Vá e entregue a chave do Estado para a Presidente 
Dilma. Entregue, porque vamos entrar num fosso do 
qual vai ser difícil nos tirar”. 

Por isso, Senador Romero, eu espero que V. Exª, 
que é o autor dessa proposta... Não sei se é o autor ou 
se encampou a ideia do Governo e a trouxe para cá... 
V. Exª diz que a proposta é do Governo. 

O Governo age em nome da salvação dos empre-
sários do Estado brasileiro – e isso é absolutamente 
importante, porque significa geração de empregos –, 
mas espero que esse argumento não sirva para matar 
os cidadãos desses Estados penalizados.

Senador Walter Pinheiro.
O Sr. Walter Pinheiro (Bloco/PT – BA) – Sena-

dor Magno Malta, eu quero retomar o verdadeiro viés 
dessa discussão. Tenho insistido que temas como este 
não podem ser discutidos de forma isolada. Eu me re-
feri, Senador Pedro Simon, a uma espécie de cesta, 
a um conjunto de coisas, porque estamos tratando de 
um pacto federativo. Nós estamos discutindo dívida 
de Estados e Municípios e principalmente das capi-
tais. A cidade de V. Exª no Estado do Rio Grande do 
Sul, Porto Alegre, tem uma dívida imensa; Salvador, 
idem; Vitória, pequenina, também. Então, não são só 
os Estados, meu caro Benedito. Nós temos de discutir 
isso dessa forma. Nesse contexto entra, por exemplo, 
o debate sobre comércio eletrônico, Senador Magno 
Malta, que não é qualquer coisa, Senador Pedro Simon. 
Quero chamar atenção: não é só o comércio eletrônico 
interno, uma loja que se desloque para a Bahia e ven-
da, a partir do seu prédio na Bahia, eletronicamente, 
como se estivesse vendendo em São Paulo ou em 
outro lugar. Nós temos outro comércio eletrônico, vigo-
roso no mundo hoje, que tem tirado divisas, empregos 
locais e, é óbvio, desenvolvimento local. Refiro– me 
a um comércio eletrônico que hoje, Senador Magno 
Malta, sai do palito até, desculpe– me o exagero, um 
submarino. É óbvio que o sujeito vai ter dificuldade de 
despachar um submarino de lá de Miami para cá. Mas 
aí, retirando a dose do exagero, são todas as coisas. 
Tem gente, Senador Pedro Simon, comprando, no co-
mércio eletrônico, torneira, chuveiro, coisas que são 
produzidas pela nossa indústria aqui; produtos de casa, 
luminárias, abajures, que poderiam ser instrumentos 
de postos de trabalho em unidades de manufatura em 
cada lugar deste País. O comércio eletrônico, Sena-
dor Magno Malta! Precisamos enfrentar isso. Essa é 
uma batalha, inclusive, na OMC. Então, isso tem que 
fazer parte da cesta. Nós precisamos discutir as duas 
principais parcelas que financiam a atividade social e 
a atividade econômica neste nosso Brasil. Ou alguém 
desconhece a força e o papel do FPE e do FPM? Sem 
ela, mais de cinco mil Municípios ficariam inviabiliza-
dos. Portanto, esse debate não pode ser localizado 
exclusivamente numa questão que envolve o ICMS 
importação. Nós temos que começar. Por isso, hoje 
nós propusemos, Senador Magno Malta, ao Ministro 
Guido Mantega, que, antes da audiência do dia 20, 22 
– foi a proposta que nós apresentamos –, apresenta-
mos isso na seguinte orientação: antes da audiência, 
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sentarmos, os líderes desses partidos, com o Ministro, 
mais os representantes desses Estados, e discutirmos 
não a compensação, mas qual é o caminho alterna-
tivo. Senão vamos dar uma solução para resolver um 
problema fora e não discutir o de dentro. E aí fica uma 
pergunta, que foi a pergunta que fizemos hoje: qual é 
a garantia que teremos de que essa medida resolverá 
o problema de fora? Nós vamos estimular a nossa cri-
se econômica a partir dessa questão da importação? 
Reconheço, Senador Magno Malta, que nós estamos 
num dilema. A crise europeia, a relação com a China 
e a invasão de importados no nosso País criam um 
ambiente dificultador. Não resta dúvida. Mas aí nós 
precisamos apresentar uma solução que tenha efi-
cácia para combater essa doença, e não algo que se 
projete como uma promessa de caráter econômico...

(Interrupção do som.)
O Sr. Walter Pinheiro (Bloco/PT – BA) – Sena-

dor, de caráter econômico, mas que não se viabilize do 
ponto de vista financeiro nem do ponto de vista ope-
racional. E, mais ainda, eu acrescentei, Senador Mag-
no Malta, que era importante que o Governo pudesse 
olhar o PPA, para, nessas localidades, particularmente 
no Espírito Santo, que nós inserimos inclusive no PPA 
elementos como o Aeroporto de Vitória, a questão fer-
roviária, a ligação de portos a ferrovia. Esses são os 
instrumentos capazes de, como alternativas, construir 
o caminho da recuperação da atividade econômica não 
só do Espírito Santo, mas dos outros Estados como 
um todo. Então, essa é a prudência para discutir essa 
questão, e não o açodamento na aprovação.

O SR. MAGNO MALTA (PR – ES) – Senador 
Walter Pinheiro, meu coração se enche de orgulho não 
só pela amizade que tenho por V. Exª, porque, quando 
cheguei à Casa, já o encontrei na Câmara dos Deputa-
dos, quando fui Deputado Federal, mas por sua lucidez 
e sua maneira corajosa de tratar os temas, até porque 
V. Exª é o Líder e, numa situação como situação como 
essa, não é qualquer um que trataria da forma como 
V. Exª está tratando com responsabilidade este tema. 
Isso alegra muito a nós todos, a todos os Estados da 
Federação por sua responsabilidade, primeiro por en-
tender, ter sensibilidade e responsabilidade. Eu tenho 
certeza, então, de que, tendo V. Exª como aliado e a 
discussão a partir desse tom, é uma esperança, uma 
luz no final do túnel para os Estados de Goiás, Santa 
Catarina, Espírito Santo e tantos outros que estão na 
bica de serem desmontados. E essa discussão tomando 
corpo segundo o entendimento de V. Exª, que é nosso 
também, nós possamos, ao invés de fatiar, discutir a 
cesta inteira, como é a linguagem de V. Exª, para poder 
beneficiar e unir o País, em vez de espalhar.

Obrigado, Srª Presidente.

Durante o discurso do Sr. Magno Malta, 
o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Acir 
Gurgacz.

Durante o discurso do Sr. Magno Malta, 
o Sr. Acir Gurgacz deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pela Sra. Vanessa 
Grazziotin, Suplente de Secretário.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Mesa cumprimenta o Senador Magno 
Malta e destaca a preocupação que ele sempre teve 
com o Brasil, sobretudo com o Estado do Espírito Santo. 

Seguindo a relação de inscritos, em rodízio, o 
Senador Magno Malta falou como Líder. Convido para 
fazer uso da palavra, como orador inscrito, o Senador 
Paulo Bauer.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) – 
Srª Presidente, pela ordem. 

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

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Pela ordem, Senador Capiberibe 
e depois o Senador Randolfe.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. 
Pela ordem.) – Eu queria justificar a minha ausência 
na última votação.

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

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 
– Obrigado.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Está justificada.

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

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

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Pela ordem.) – Tem orador na tribuna. Pode ser após 
o orador, Excelência. Como a senhora achar melhor.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – V. Exª quem sabe. O Senador Paulo 
Bauer abre a oportunidade.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado 
pela condescendência, Senador Paulo Bauer. 

Rapidamente, é somente para comunicar, pela 
Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga as 
atividades do Escritório Central de Arrecadação e 
Distribuição, Ecad, o calendário de encerramento das 
atividades dessa CPI.

No próximo dia 26 de março, nós teremos uma 
audiência pública na cidade de São Paulo. Será a últi-
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ma audiência pública dessa CPI e, pelo calendário por 
nós acertado, até o dia 25 de abril deveremos entregar 
o relatório final da CPI.

Quero destacar a importância disso e trazer ao 
conhecimento da Mesa, do Plenário e de todos que a 
nós assistem pela TV Senado e nos ouvem pela Rádio 
Senado que, no dia de hoje, nesta tarde, as reclama-
ções contra o Escritório Central de Arrecadação e Dis-
tribuição atingiram o topo dos trends topics do Twitter 
nacional. Isso porque hoje o Ecad cometeu o absurdo 
dos absurdos: proibiu a Internet.

O Blog Caligraffiti, um blog de conhecimento pú-
blico, foi proibido de continuar a veiculação de suas 
publicações no You Tube. Esse é um caso gravíssimo 
e vai contra o princípio básico da Internet, que é com-
partilhar e divulgar as coisas. O Ecad, nesse caso, está 
mais do que exagerando e exacerbando, pois está indo 
além de suas próprias atribuições. E o próprio Ecad, 
na sua nota de esclarecimento, não conseguiu expli-
car esse abuso cometido na manhã de hoje contra a 
Internet pública. 

Se continuarem ações como essa, que na prática 
são ações de censura por parte do Escritório Central de 
Arrecadação e Distribuição, o meio mais democrático 
que a sociedade brasileira e mundial conquistaram, a 
Internet, está ameaçado. Isso é uma demonstração con-
creta de mais um abuso contra o próprio direito autoral 
e a sociedade brasileira cometido por esse denomina-
do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. 

Obrigado pela condescendência, Senador Pau-
lo Bauer.

Obrigado, Presidente, mas eu não poderia deixar 
de fazer essa comunicação.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – 
Presidente, pela ordem.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Pois não.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – 
Peço licença ao Senador Paulo Bauer para uma jus-
tificativa rápida.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Pois não, Senadora. 

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu participei de 
todo processo de discussão aqui em plenário, mas 
me afastei rapidamente para dar atendimento a uma 
pessoa da Bahia e não percebi que a votação havia 
iniciado. Vim correndo, mas cheguei aqui e tinha en-
cerrado a votação.

Portanto, quero justificar que votaria com o en-
caminhamento do meu bloco, está certo?

Muito obrigada.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Registrada a justificativa de V. Exª.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Senador Paulo Bauer, a Mesa agradece 
a colaboração de V. Exª com seus Pares nesta Casa.

Com a palavra V. Exª.
O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Muito obrigado, Srª Presidente Vanessa Grazziotin.

É um grande prazer poder apresentar– me nesta 
tarde nesta tribuna exatamente no momento em que 
V. Exª preside esta sessão, já que pretendo, com as 
minhas palavras, prestar aqui uma homenagem às mu-
lheres brasileiras, já que amanhã é o “Dia Internacional 
da Mulher”, justificando a apresentação de um projeto 
de lei que estou apresentando à Mesa Diretora do Se-
nado Federal e que, de alguma forma, tem o propósito 
de valorizar e de contemplar a mulher brasileira, a mãe 
brasileira, a dona– de– casa, a chefe de família, com 
uma providência legislativa que atende uma ação so-
cial relevante e que tem reflexos em toda a sociedade 
e principalmente nas famílias brasileiras.

V. Exªs, Srs. Senadores, sabem que eu sou do Es-
tado de Santa Catarina. Aliás, eu tenho dito em muitas 
ocasiões que é sem dúvida o Estado mais feminino do 
Brasil, porque ele não é só feminino no nome. Santa 
Catarina é uma mulher e Catarina é nome de mulher. 
Outros Estados têm nomes femininos, mas de mulher 
só o meu. Também Santa Catarina tem a característica 
de ter como seu grande vulto, como vulto da sua histó-
ria uma outra grande mulher brasileira que fez história 
no meu Estado e também na Itália. Trata– se de Ani-
ta Garibaldi, que até hoje é reverenciada e aplaudida 
em meu Estado. Santa Catarina também tem o privi-
légio de contar com uma figura da Igreja Católica que 
já está santificada e que realizou no meu Estado os 
seus grandes feitos na área da fé, na área da religião, 
que é Madre Paulina.

Portanto, sinto– me aqui muito à vontade e mui-
to feliz em poder falar para as mulheres em nome de 
um Estado que efetivamente tem, na contribuição fe-
minina, muitas coisas para apresentar e para aplaudir.

Sem dúvida, o Senado Federal, que é integrado 
pela Srª Senadora Vanessa Grazziotin, pela Srª Se-
nadora Marta Suplicy, pela Srª Senadora Ana Amélia, 
pela Srª Senadora Ana Rita, pela Srª Senadora Lúcia 
Vânia, pela Senadora Ivonete Dantas, pela Senadora 
Kátia Abreu, pela Senadora Lídice da Mata, pela Se-
nadora Angela Portela, é uma Casa que pode acolher 
esse projeto de lei que apresento na data de hoje, que 
pretende contemplar, como já disse, a mulher brasileira, 
a mãe de família, a dona de casa, a responsável pela 
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gestão e pelo provimento da educação e do sustento 
de filhos, uma condição diferenciada.

Apresento esse projeto a partir de um convenci-
mento que adquiri lá no ano 2000, quando tive a opor-
tunidade de ler um livro, que teve uma grande venda 
mundo afora, escrito por Muhammad Yunus. O livro é 
denominado O Banqueiro dos Pobres.

Muhammad Yunus foi um homem que, na sua 
época, realizou, num país que tinha grandes proble-
mas sociais, uma grande obra de resgate social. E 
fez isso a partir de uma operação que desenvolveu 
em todas as regiões empobrecidas de Bangladesh, 
oferecendo crédito para mulheres que podiam utilizar 
aquele dinheiro para iniciarem uma atividade laboral, 
uma atividade construtiva e, através dessa atividade, 
ter uma remuneração que garantisse senão o susten-
to integral, mas pelo menos parcial das suas famílias.

E foi Muhammad Yunus que ensinou para o mundo 
que, passando dinheiro originário de financiamentos 
de caráter social para as mulheres, mesmo casadas, 
mesmo tendo a contribuição do marido no sustento 
da família, a garantia do ressarcimento, a garantia do 
pagamento das parcelas quando do seu vencimento 
alcançava níveis nunca antes verificados naquele país.

Ora, se temos comprovação mundo afora, em 
vários exemplos como esse, de que a mulher, quando 
está responsabilizada pelo provento da família, pela 
condição financeira da sua casa, realiza e executa, 
na sua absoluta integridade, todos os compromissos 
decorrentes daquelas ações e daqueles empréstimos, 
é óbvio que no Brasil precisamos incluir a mulher em 
todos os programas sociais, em todos os programas 
oficiais que o Governo realiza em favor dos mais ca-
rentes, dos menos favorecidos.

E vejam V. Exªs, na campanha eleitoral de 2010, 
apresentei à sociedade catarinense uma proposta, que 
consta do meu plano de trabalho que eu apresentaria 
no Senado Federal, uma vez eleito, uma proposição 
nesse sentido. E hoje a trago à consideração de V. Exªs.

Srs Senadores, Srªs Senadoras, a Lei Orgânica 
da Assistência Social prevê o pagamento de benefício 
eventual aos cidadãos e às famílias que necessitem 
de assistência em virtude de nascimento, morte, situ-
ações de vulnerabilidade temporária e de calamidade 
pública. Essa mesma lei contempla a transferência 
de renda como um dos mecanismos de execução do 
programa de erradicação do trabalho infantil e prevê 
o pagamento de recursos no contexto de projetos de 
enfrentamento da pobreza.

Também a Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 
2011, instituiu o programa de apoio à conservação 
ambiental e o programa de fomento às atividades pro-
dutivas rurais, que prescreve, entre outras medidas, a 

transferência de recursos financeiros em favor de fa-
mílias que estejam em situação de extrema pobreza e 
que desenvolvam atividades de conservação ambiental 
ou de agricultura familiar.

Também o programa Bolsa Família prevê, desde a 
sua conversão em lei, que os benefícios concedidos no 
seu contexto serão pagos preferencialmente à mulher. 
Essa preferência é um dos elementos que contribuem 
para o sucesso daquele programa, pois as mulheres 
tendem a utilizar os recursos recebidos, como eu já 
afirmei, de modo mais eficaz, devido à reconhecida 
habilidade que têm em cuidar adequadamente da ma-
nutenção de suas famílias.

Ora, se nós já temos exemplos práticos, se nós 
já temos as leis que instituíram os programas, é mais 
que justificável, na véspera do Dia Internacional da Mu-
lher, que se faça uma ação legislativa, uma proposta 
de um projeto de lei, como estou apresentando, dan-
do ao Governo a incumbência de, preferencialmente, 
sempre que destinar recursos de caráter social para 
a manutenção da família, para a erradicação da po-
breza, para a correção de injustiças e até mesmo para 
benefícios dentro de programas oficiais estabelecidos 
na área da habitação, na área da educação e na área 
da saúde, enfim em várias áreas, contemplar prefe-
rencialmente a mulher com os recursos, dando a ela a 
incumbência, não apenas de utilizá– los, mas também 
de prestar contas da sua utilização.

Afinal de contas, se nós já temos no Brasil um 
número significativo de mulheres que são mães e que, 
por não estarem mais casadas, ou por não terem se 
casado, têm a responsabilidade da manutenção da fa-
mília, é óbvio que em outros casos nós também temos 
a necessidade de, mesmo havendo casamento, deixar 
o homem incumbido de algumas tarefas e a mulher de 
mais tarefas, porque efetivamente a mulher brasileira 
já deu demonstrações suficientes, ao longo da histó-
ria, da sua competência, da sua capacidade e da sua 
habilidade para, enfim, entender e compreender as 
ajudas, os auxílios, oficiais ou não, em favor da sua 
família e em benefício das pessoas a quem dedica sua 
vida e a quem oferece o seu amor.

Tenho absoluta convicção de que, no Dia Inter-
nacional da Mulher, que é amanhã, o Brasil, que é 
presidido por uma mulher, o Brasil que tem grandes 
vultos na sua história e que construiu este País repre-
sentando a mulher brasileira, o País que tem nesta 
Casa as ilustres colegas Senadoras, que cumprimento 
indistintamente pela passagem do dia de amanhã, ha-
verá de colocar no texto legal, na ordenação legal do 
nosso País, esta proposta que ora apresento, dando 
ao Governo a incumbência de contemplar, privilegiar e 
preferir que a mulher seja efetivamente o destinatário 
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de todas as ações que o Governo puder desenvolver 
em favor da família, em favor da melhoria das condi-
ções sociais da população e em favor principalmente 
das crianças do nosso País.

Agradeço a atenção de V. Exªs e tenho certeza de 
que o projeto tramitará adequadamente, merecendo a 
aprovação dos Srs. Senadores e das Srªs Senadoras 
nas diversas comissões desta Casa.

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

co/PCdoB – AM) – Muito obrigada a V. Exª, Senador 
Bauer, que, como disse, amanhã fará aqui um pronun-
ciamento em homenagem às mulheres. E dia 13 será 
a nossa sessão solene.

Convido, como orador inscrito, porque permutou 
com o líder, o Senador Ivo Cassol.

Com a palavra o Senador Ivo Cassol. 
V. Exª falará como orador inscrito pelo tempo 

regimental.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, é com alegria, em nome 
da nossa Presidente, da nossa Senadora Vanessa, que 
quero, aqui, homenagear as mulheres, especialmente 
em nome da minha mãe, Helga Cassol, e da minha 
esposa, Ivone.

Em relação ao Dia Internacional da Mulher, como 
assim é conhecido, quero dizer mais: é a semana inter-
nacional da mulher, é o mês internacional da mulher, 
é o ano internacional da mulher. Festejamos um dia 
especial, mas nós temos que festejar todos os dias, 
todas as semanas, todos os meses, todo o ano. Em 
nome também da Primeira– Dama de Novo Horizonte, 
nossa cidade do Estado de Rondônia, que é administra-
da pelo Prefeito Nadelson, Neusa Carvalho, que todos 
os anos faz um grande evento, reunindo milhares de 
mulheres, num evento que estará acontecendo neste 
sábado, às 9h da manhã, no centro da cidade de Novo 
Horizonte. Então, em nome das nossas Senadoras, da 
minha esposa, da minha mãe e das mulheres brasilei-
ras, o nosso abraço, a nossa gratidão.

Ao mesmo tempo, quero aqui, com imensa ale-
gria, dizer que recebi, hoje, no meu gabinete, amigos 
do Estado de Rondônia; amigo como o ex– Prefeito de 
Monte Negro, Jair Miotto, ex– Deputado Estadual, e o 
nosso pré– candidato a prefeito da cidade de Monte 
Negro. Também recebi, com imensa alegria e satisfa-
ção, Vereadores: o Presidente da Câmara, Vereador 
Bruno, de Monte Negro; Vereador Denivaldo, grande 
amigo e parceiro de todas as horas; e também o Vere-
ador Angelo. Também recebi no gabinete Vereadores 
de Pimenteiras, Prefeito Vino, Presidente da Câmara 
Marcos Pires e Argemiro. 

Mas, ao mesmo tempo, quero aproveitar, neste 
momento, para dizer que nós tivemos esta semana, 
ontem, à tarde, terça– feira, uma audiência pública. A 
bancada nossa, do Estado de Rondônia, esteve reunida 
com o Ministro dos Transportes, Ministro Paulo Sérgio, 
juntamente com o General Jorge Fraxe, Presidente– 
Diretor do Dnit, Departamento Nacional de Infraes-
trutura, discutindo e reivindicando a nossa BR– 364. 

Digo “nossa” BR– 364, porque ela não é só do 
povo do Estado de Rondônia. Essa BR, na verdade, é 
do povo amazônico; é do povo do Estado de Rondônia; 
é da população da região norte do Mato Grosso, do 
Acre, do Amazonas, Roraima, Amapá e tantos outros 
Estados, ainda mais agora, com a Transoceânica, que 
faz interligação com o Peru e também com a Bolívia.

A BR– 364, para aqueles que me assistem no 
meu Estado, está lastimável! Infelizmente, hoje, ela é 
conhecida como rodovia da morte.

O que faltou, na verdade, na BR– 364? Fazer 
menos política, fazer menos discurso e levar mais 
resultado.

Vocês se recordam, em 2010, no período das 
eleições, de quantos políticos discursavam no Estado 
de Rondônia e colocavam nos jornais? Esses mesmos 
jornais que não falam uma linha sobre as prisões, a 
corrupção, o desvio, a quadrilha que está hoje implan-
tada no Estado de Rondônia, no Governo do Estado 
de Rondônia? Esses mesmos jornais publicavam que 
havia R$680 milhões para a BR– 364. As eleições 
passaram, o dinheiro sumiu, e a população do Estado 
de Rondônia nos cobra; cobra de todos os que fazem 
parte da bancada de Rondônia.

A rodovia BR– 364 foi construída para que pudes-
sem trafegar em torno de 300 caminhões por dia, em 
1982, 1984, 1985. Hoje, passam mais de 1000 cami-
nhões só de soja, em Sapezal, em Pontes de Lacerda, 
em Comodoro, transportando milhões de toneladas de 
soja, de grãos, que passam pelo rio Madeira.

É o corredor da morte, sim, como é conhecida, 
e nós temos perdido amigos, amigos anônimos e ami-
gos de convivência no dia a dia. Como aconteceu há 
poucos dias com ex–  Vereador Macedo, de Cacoal, o 
ex–  Prefeito de Alto Alegre, Dirceu, e com outros que 
têm morrido. E a sociedade, como um todo, está se 
manifestando, a exemplo dos acadêmicos, que saem 
de Ouro Preto para estudar na cidade de Ji– Paraná, e, 
por duas vezes consecutivas, já interditaram a BR– 364. 

Ao mesmo tempo, a sociedade toda está se mani-
festando, como ocorreu na semana passada, na cidade 
de Cacoal, sob a liderança do Prof. Cury, que saiu no 
“Fantástico”, no último domingo. E deram uma pequena 
mostra da BR– 364. Se o trecho normal já está ruim, 
imaginem a duplicação! Essa é que não tem mesmo! 
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Ao mesmo tempo, nós sabemos o que o Dnit pas-
sou, o que o Ministério dos Transportes passou. Mas 
não é por causa disso que vamos só ficar reclaman-
do do leite derramado e não vamos esperar que seja 
atendida urgentemente a solicitação e a reclamação 
do povo da região amazônica e do povo de Rondônia, 
especialmente a dos nossos filhos, que estão indo 
para a faculdade de Rolim de Moura, para a cidade 
de Ji– Paraná, para a cidade de Cacoal; de Pimenta 
Bueno, Espigão D’oeste para Cacoal, ou de Cacoal 
para Pimenta Bueno, ou vice– versa; de Ariquemes 
para Porto Velho.

Está um caos o trecho de Pimenta Bueno à ci-
dade de Ouro Preto. Mas, ao mesmo tempo, eu quero 
parabenizar o Ministro dos Transportes, Paulo Rogério; 
o Diretor do Dnit, nosso grande General, Jorge Fraxe; 
homens de fibra, determinados e arrojados, que de-
legaram poderes para que um dos diretores fosse ao 
nosso Estado hoje, contratasse e fiscalizasse as em-
presas que já estão fazendo um tapa– buraco, o que, 
na verdade, é uma vergonha! Na verdade, as empresas 
que estão fazendo esse tapa– buraco no nosso Estado 
– estou fazendo uma denúncia – são umas picaretas. 
Estão fazendo um serviço porco. Eu fiz uma denúncia 
ontem ao Ministro. As empresas que estão fazendo 
esse tapa– buraco estão “requadrando” um buraco na 
BR de 30cm x 40cm ou um buraco de 50cm x 60cm, 
colocando 8cm de massa naquele local e colocando 
ao redor mais um metro ou dois metros para cada lado 
com um centímetro; e, com certeza, estão cobrando 
como se fossem 8cm integrais. 

Fiz essa denúncia ontem. 
Eu não consigo entender como há construtora no 

Brasil que disputa uma obra, nos quatro cantos deste 
País, joga preços irrisórios e, depois, fica buscando o 
Ministério, o Dnit, para que se faça uma correção, que 
se faça um aditivo. E, aí, infelizmente, como aconte-
cia no passado, perpetua– se o jeitinho brasileiro. É 
inaceitável!

O meu ex– Secretário de Fazenda, grande amigo, 
Genaro, nesta segunda– feira – eu estava em Porto 
Velho –, mostrava indignação com o trecho que vai de 
Porto Velho a Ariquemes. Exatamente isto: o local, de 
30cm x 40cm, mas, em redor, mais de 1 metro, 2 me-
tros para cada lado, como se tivessem feito um paco-
te, uma espessura de 6cm a 8cm de asfalto usinado. 
É para comer dinheiro público! Em contrapartida, o 
buraco aguenta, na verdade, 24 horas. Parece aque-
le seriado que passa de madrugada, o 24 Horas, e o 
dinheiro vai para o ralo. 

Mas, graças a Deus, tanto o General Jorge Fraxe 
como o Ministro já estão a par dessa situação. Não sou 
contra as construtoras. Todas elas trabalham e preci-

sam ganhar, mas sou contra aquelas que pegam uma 
obra e sentam em cima; sou contra aquelas que fazem 
de conta, como foi feito no trecho de Alvorada/São Mi-
guel. Um trecho de obra, infelizmente, sem qualidade. 
Já está desmanchando. Parece mais uma sorveteria 
do que um trecho de pavimentação asfáltica. 

É dinheiro público indo para o ralo! Cobramos a 
BR– 364, o Ministro e o General Diretor do Dnit já de-
terminaram a ida do Diretor para que se ampliassem 
as ações dessas empresas na operação tapa– buraco 
para evitar esses acidentes que estão acontecendo e, 
ao mesmo tempo, se for preciso, contratar como emer-
gência para ajudar a concluir e podermos dar a trafe-
gabilidade nesses trechos, especialmente no trecho 
de Cacoal/Pimenta Bueno até a cidade de Ouro Preto. 

Mas, para minha alegria também, não basta só o 
tapa– buraco, Senador Benedito. Precisamos, na ver-
dade, da reconstrução; precisamos da terceira pista, 
porque tem trecho no meio da nossa rodovia, no meio 
da cidade, que é cheio de morro, é local acidentado, 
e aí, com quatro, cinco carretas, um carro pequeno 
não consegue ultrapassar. Infelizmente, o que se está 
fazendo hoje devia ter sido feito anos atrás. Mas nun-
ca é tarde e, portanto, nos próximos dias estará indo 
para licitação o trecho nº 2 da cidade de Cacoal, de 
Pimenta Bueno a Ouro Preto; em breve estarão indo 
os trechos 3 e 4 e também o nº 1, para que possa ser 
licitado e para que possamos termos uma rodovia, de 
Vilhena a Porto Velho, de qualidade, como é a rodovia 
de Cuiabá até a cidade de Vilhena. 

Mas não é só isso o que cobramos, não. Nós co-
bramos mais: a nossa tão falada BR– 429. 

Eu me recordo de que, quando eu era Governador, 
bati no peito e disse que ou o Governo Federal faria, 
ou eu, como Governador na época, faria. Aí, graças a 
Deus, não foi preciso colocar dinheiro do Estado para 
que essa obra saísse. Ela está saindo, mas as pontes 
ficaram para trás. E há vários problemas no meio do 
caminho.

Portanto, solicitamos também o empenho da 
bancada inteira. Não estou aqui falando somente do 
Senador Ivo Cassol, mas estou falando dos três Se-
nadores e dos oito Deputados Federais trabalhando 
juntos, porque são obras estruturantes para o Brasil, 
para Rondônia, para o Estado. Não são emendas in-
dividuais de parlamentares, porque alguns, muitas 
vezes, querem se autopromover.

Em breve, se Deus quiser, vamos concluir o trecho 
de São Miguel a Seringueiras e de Seringueiras a São 
Francisco e Costa Marques com ponte de concreto.

Mas também há a BR– 425, que vai da BR– 364, 
indo para o Acre, até Guajará– Mirim, Nova Mamoré. É 
outra empresa de mala, Sr. Presidente, Senador Sérgio! 
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É outra empresa de mala, picareta! São empresas que 
entram disputando, que colocam os preços lá embaixo, 
mas que, depois, no jeitinho brasileiro, tentam arrumar 
alguma maneira de ajeitar o processo no meio do ca-
minho. Quando a gestão é séria, ninguém faz milagre. 
Somente Deus é que o faz.

A empresa abandonou. O Dnit precisa colocar 
essas empresas como inadimplentes, tem de colo-
cá– las na sarjeta, tem de deixá– las de fora, porque 
todo mundo precisa ganhar. Mas não podemos aceitar 
isso. Infelizmente, o que perpetuava no passado era o 
jeitinho brasileiro.

Portanto, na BR– 425, as obras estão paralisa-
das. Houve licitação, mas, novamente, tem de se licitar.

E o anel viário de Ji– Paraná? Mais uma vez, on-
tem, a Bancada Federal fez a solicitação para que o Mi-
nistério liberasse novamente o dinheiro que foi perdido. 
Olha que contrassenso, Senadores e Senadoras, povo 
do meu Estado de Rondônia, povo do Brasil! O Gover-
no do Estado não teve competência, o DER não teve 
competência para licitar R$12 milhões do anel viário 
de Ji– Paraná! Perdeu dinheiro! Esse, sim, é dinheiro 
de fundo perdido, esse dinheiro era para ter entrado, 
mas o perderam. O dinheiro foi embora.

O Estado fez a ponte quando eu era Governa-
dor, Senador Alvaro Dias, com recurso nosso, do Es-
tado de Rondônia. Eram mais de R$20 milhões para 
se retirar o tráfego de dentro de Ji– Paraná, para que 
pudessem ser duplicadas as avenidas de Ji– Paraná, 
para que pudessem ser construídos viadutos na cidade 
de Ji– Paraná, no centro da cidade. Mas, infelizmente, 
perderam o convênio de R$12 milhões, convênio que 
fiz na época. Infelizmente, não fizeram a licitação, e, 
por decreto da Presidente, no mês de agosto ou se-
tembro, o convênio tornou– se nulo. Estamos tentando 
recuperar, mas isso é muito difícil para nós, que vive-
mos com o pires na mão, pedindo esmola no Palácio 
do Planalto. Por incompetência, por falta de gestão, 
perde– se esse dinheiro, e, ainda por cima, o Governo 
do Estado vai ao BNDES buscar dinheiro emprestado.

Aí, alguém tem a cara de pau e a coragem de 
dizer, no Estado de Rondônia: “Não! Há 1,1% de juro 
ao ano”. Esqueceram de falar que é isso mais a infla-
ção. O percentual é de 1,1% mais a inflação, gente!

Se a Europa continuar do jeito que está e se isso 
atingir o País, correremos o risco de a inflação chegar 
a 10% ao ano, porque 7,5% já estão garantidos.

Hoje, ouvi o discurso do ex– Governador de Mi-
nas, Senador Aécio Neves, que disse que as contas 
assumidas no passado são impagáveis. Eram R$15 
bilhões, pagaram R$21 bilhões e devem mais R$30 
bilhões. É como a dívida do Banco Beirão, é como as 
dívidas que fizeram no nosso Estado! É assim que vai 

ficar essa dívida que, hoje, estão contraindo junto ao 
BNDES. Esse é um presente de grego.

Nós, do Estado de Rondônia, cedemos para o 
Brasil as usinas do rio Madeira. Em contrapartida, o 
que precisamos é de mais presídios no nosso Estado, 
e tem de ser com recurso federal. É para construir mais 
hospital? Eu também sou a favor, mas nem o hospital 
de Cacoal está funcionando. São 210 leitos, 30 lei-
tos de UTI, 180 leitos de Enfermaria. Na semana do 
carnaval, só havia 60 pacientes internados. Pessoas 
com o tornozelo quebrado, com o cotovelo quebrado 
e com a mão quebrada ficaram por mais de 60 dias 
sem cirurgia. O hospital de São Francisco, até hoje, 
não colocaram para funcionar.

Estão fazendo empréstimo para fazer reforma 
em delegacia, estão fazendo empréstimo para fazer 
reforma em quartel de polícia, para fazer hospital, e 
sou a favor! Isso é necessário! Mas faço uma pergunta 
para a população do meu Estado e para os Senadores. 
Construir presídio é importante, mas quero saber quem 
vai tocar, quem vai contratar os agentes penitenciários, 
quem vai contratar a alimentação. É o Estado que vai 
contratar. Então, a obrigação de construir novo hospital 
no nosso Estado é do Governo Federal! No Município de 
Porto Velho, cujo Prefeito é Roberto Sobrinho, tinha de 
haver hospital público, não somente maternidade para 
parto normal, não somente atendimento e consulta. É 
preciso que haja alguém que assuma a administração 
de Porto Velho e que faça uma saúde decente, para 
que não se sobrecarregue somente o Estado.

Prometeram um novo Estado, uma nova Rondô-
nia. Disseram para o povo de Rondônia que, em 90 dias, 
iriam resolver o problema da saúde, mas, infelizmente, 
hoje, gente, isso é caso de polícia! Nem o delegado 
deu conta disso! Até o delegado, que era Secretário 
de Estado, pediu as contas. Em um ano e dois meses, 
trocaram quatros secretários. E olha que botaram um 
delegado para cuidar da saúde do meu Estado! Nem 
o delegado deu conta, saiu fora.

Olha como está a situação! A coisa está grave, 
está séria! É falta de gestão, é falta de mando, é falta 
de comando! Existe solução? Há solução, sim, com 
certeza. Se são colocadas ali pessoas que deixam de 
mamar e que começam a administrar e a trabalhar, aí 
a coisa funciona!

Infelizmente, vejo com tristeza tudo isso. Mas a 
minha alegria é que o Ministério dos Transportes, na 
figura do Diretor– Geral do Dnit, General Jorge Fra-
xe, determinou – a equipe já está no Estado de Ron-
dônia – que, imediatamente, fosse feita a operação 
tapa– buraco. Se Deus quiser, haverá a licitação para 
a restauração e construção da terceira faixa nos pon-
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tos críticos! Com isso, vamos evitar vários acidentes 
na nossa rodovia.

Amanhã, dia 8 de março, será o Dia Internacio-
nal da Mulher. Vamos colocar não só o dia, não só a 
semana, mas vamos colocar o mês, vamos colocar 
o ano em nome das mulheres. Em nome das nossas 
Senadoras e da minha esposa, fica aqui o meu abraço. 
Meus parabéns às mulheres brasileiras, às mulheres 
mundo afora! Um abraço!

Obrigado.
Que Deus abençoe todo mundo!

Durante o discurso do Sr. Ivo Cassol, a 
Sr. Sra. Vanessa Grazziotin, Suplente de Se-
cretário, deixa a cadeira da Presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Eduardo Braga.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Peço 
a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Braga. Bloco/
PMDB – AM) – Com a palavra, o Senador Alvaro Dias, 
pela ordem.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Edu-
ardo Braga, Senador Inácio Arruda, rapidamente, faço 
nossa homenagem às mulheres na figura de uma he-
roína paranaense.

Sr. Presidente, vou encaminhar, como lido, o meu 
discurso a V. Exª, para que autorize a sua publicação.

Eu pretendia fazer este registro, com a espe-
rança de lançar um pouco de luz sobre o maravilhoso 
exemplo de coragem, de ousadia e, principalmente, de 
amor ao próximo e de solidariedade humana que nos 
deu essa autêntica heroína brasileira chamada Aracy 
de Carvalho Guimarães Rosa, heroína – repito – me-
recedora de reconhecimento por parte do nosso País 
muito maior do que o que teve até agora.

No último dia 3, sábado, ela comemoraria 102 
anos de idade. É o primeiro ano de seu falecimento. 
Aracy Guimarães Rosa merece todas as homenagens 
por ter ousado, inclusive com risco pessoal, em nome 
da solidariedade humana, desafiar a ditadura do Es-
tado Novo, que dominava o Brasil no final dos anos 
30. E mais que isso, vivendo naquela época na Ale-
manha, corajosamente, desafiou também o nazismo, 
que já assumira o poder e começava a sua implacável 
perseguição aos judeus.

Aracy nasceu em Rio Negro, no Estado do Paraná.
Peço a V. Exª que considere lido o meu discurso.
Agradeço ao Senador Inácio Arruda.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR ALVARO DIAS.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Se-

nadoras e Srs. Senadores, venho hoje a esta tribuna 
com o objetivo de lançar um pouco de luz sobre a 
memória de uma figura admirável, cujo primeiro ano 
de falecimento, aos 102 anos de idade, se completou 
no último sábado, dia 3. Uma figura que conquistou o 
reconhecimento internacional mas é pouco enaltecida 
em seu próprio país, o Brasil. Mesmo em seu estado 
natal, o Paraná que aqui represento, onde nasceu na 
cidade de Rio Negro, essa heroína a que me refiro não 
tem o reconhecimento que mereceria como uma pa-
ranaense que se tornou cidadã do mundo, mercê de 
sua grande alma, de sua incrível coragem e inabalá-
vel determinação em ajudar vítimas de perseguições.

Estou me referindo à rionegrense Aracy Moe-
bius de Carvalho, quando solteira, Aracy de Carvalho 
Guimarães Rosa, desde que se casou com o nosso 
escritor maior, ao lado de quem viveu até a prematura 
morte dele, em 1967. Ela merece todas as homenagens 
que recebeu e as que deveria receber, não por ter se 
tornado a esposa e companheira, até o final da vida 
dele, daquele que é apontado como o maior escritor 
brasileiro de todos os tempos.

Aracy Guimarães Rosa merece todas as home-
nagens por ter ousado, inclusive com risco pessoal, em 
nome da solidariedade humana, desafiar a ditadura do 
Estado Novo, que dominava o Brasil no final dos anos 
30. E mais que isso, vivendo naquela época na Ale-
manha, corajosamente desafiou também o nazismo, 
que já assumira o poder e começava a sua implacável 
perseguição aos judeus.

Funcionária do consulado do Brasil em Hambur-
go, cabia a Aracy preparar os processos dos alemães 
que solicitavam visto de entrada no Brasil. Ainda que 
em função relativamente subalterna, Aracy decidiu que 
não iria acatar a determinação do governo ditatorial 
de Getúlio Vargas, expressa na famigerada Circular 
Secreta n9 1.127, de 1937, que orientava o Itamara-
ty a recusar vistos de entrada a judeus. À revelia de 
seus superiores, ela preparava os processos omitindo 
a condição de judeus dos solicitantes e colocava os 
vistos em meio a outros documentos que levava para 
despachar com o cônsul geral, para que ele os assi-
nasse sem perceber do que se tratava.

Aracy não só desacatou as ordens do governo 
brasileiro como também enganou a Gestapo nazista. 
Com a cumplicidade de um funcionário de um orga-
nismo policiai alemão ela obtinha, para os fugitivos, 
passaportes alemães sem a obrigatória identificação 
de que eram judeus. Para outros, que vinham de outras 
cidades mas precisavam provar que viviam em Ham-
burgo, para terem direito a requerer o passaporte, ela 
providenciava documentos falsos que confirmavam 
serem lá residentes. Chegou a transportar um judeu 
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escondido no porta– malas do carro do consulado, 
protegido por placa do Corpo Diplomático. Abrigou 
temporariamente muitos deles em sua própria casa ou 
em casas de amigos. Utilizou o mesmo veículo oficial 
para levar, até os locais onde havia judeus escondi-
dos, gêneros alimentícios que desviava do estoque do 
consulado, porque já havia racionamento.

Com determinação e muita ousadia, valendo– se 
de seu passaporte diplomático, escoltava os fugitivos 
do nazismo até o porto e até o interior dos navios. E 
levava em sua bolsa, para impedir que no momento 
do embarque fossem confiscados pelos nazistas, os 
eventuais dinheiro e jóias dos fugitivos. Estima– se que 
pelo menos uma centena de judeus alemães, dessa 
forma, tiveram a oportunidade de escapar da perse-
guição nazista, inclusive trazendo alguns bens para 
recomeçar suas vidas entre nós.

Hoje, muitos jovens brasileiros, descendentes 
de refugiados judeus alemães, talvez nem saibam 
que foi graças à coragem, ao destemor e espírito de 
solidariedade desta heróica e incomum brasileira que 
tiveram a oportunidade de nascer neste país, longe 
das guerras e das perseguições e discriminações por 
conta de suas origens. Mas a maioria da comunidade 
judaica brasileira tem consciência da importância da 
ação que Aracy desenvolveu no distante final dos anos 
30, início dos anos 40 do século passado. Tanto que 
ela, ainda em vida, recebeu por parte deles diversas 
homenagens. Não por acaso, passou a ser chamada “o 
anjo de Hamburgo”. Em homenagem a Aracy, a B’nai 
B’rith, entidade judaica de São Paulo, criou o Prêmio 
“O Anjo de Hamburgo”, para reconhecer o trabalho de 
pessoas que, como ela, se disponham a lutar contra 
todas as manifestações de racismo.

O espírito humanitário e solidário de Aracy Gui-
marães Rosa também obteve o reconhecimento e a 
gratidão do Estado de Israel. Em 1985, ela fez sua últi-
ma viagem internacional, como convidada do governo 
daquele país, para inaugurar uma placa em sua própria 
homenagem, no “Jardim dos Justos Entre as Nações”, 
junto ao Museu do Holocausto, em Jerusalém. Ela ain-
da teve a honra de inaugurar naquele país um bosque 
com seu próprio nome e também ser homenageada 
pelo Museu do Holocausto de Washington.

Aracy foi a única mulher entre 18 diplomatas de 
vários países que tiveram o reconhecimento do Estado 
de Israel por terem ajudado judeus a escapar do nazis-
mo. Ela não era apenas a única mulher como também 
a única funcionária consular. Isto destaca mais ainda 
a sua coragem, porque, como simples funcionária, 
ela se expôs numa situação bem mais vulnerável do 
que os cônsules e embaixadores que eram os outros 
diplomatas homenageados.

A história dessa brasileira exemplar é toda mar-
cada por gestos de coragem e ousadia. No início dos 
anos 30, ainda no Brasil, ousou colocar fim ao seu pri-
meiro casamento numa época em que a situação de 
“desquitada” era um estigma terrível para as mulheres. 
Em seguida, filha de pai brasileiro e mãe alemã, cora-
josamente decidiu, levando seu filho de apenas cinco 
anos, recomeçar a vida na Alemanha, junto a uma tia, 
irmã da mãe dela.

Extremamente culta, falando fluentemente ale-
mão, francês e inglês, Aracy não encontrou dificuldade 
nenhuma para ser contratada como funcionária do con-
sulado brasileiro em Hamburgo. Lá ela viria conhecer 
seu futuro companheiro. João Guimarães Rosa, que já 
destacava como escritor, viu na diplomacia um caminho 
para conhecer o mundo e por isso abandonou a medi-
cina e fez concurso para o Itamaraty. Também por sua 
extraordinária cultura e por dominar diversos idiomas, 
foi aprovado em segundo lugar e designado cônsul 
adjunto em Hamburgo. Lá, os dois, ambos saídos de 
casamentos que não deram certo, se conheceram e se 
apaixonaram. O escritor, que por sua formação huma-
nista abominava o nazismo, soube por Aracy da ação 
que ela desenvolvia secretamente e a apoiou, apesar 
de preocupado com os riscos a que ela se expunha.

Se alguém achar que os gestos de ousadia e re-
beldia de Aracy Guimarães Rosa foram apenas arrou-
bos típicos de jovens, engana– se. Bem mais madura, 
já viúva, vivendo no Rio, por ocasião da decretação do 
Ato Institucional n^ 5, foi a um encontro de intelectuais, 
preocupados com o clima de violenta repressão que 
se instalara no país.

Soube então que estava sendo particularmente 
caçado pela repressão o compositor que fizera a trilha 
sonora um filme baseado em conto do falecido marido 
dela, “A hora e a vez de Augusto Matraga”. Ela nem 
sabia ao certo de quem se tratava mas, com a sua ge-
nerosidade de sempre, se ofereceu para escondê– lo 
em seu apartamento.

Foi assim que Aracy conheceu e protegeu Ge-
raldo Vandré até que surgissem condições para que 
ele deixasse clandestinamente o país e se asilasse no 
Chile. E foi assim que o perseguido compositor pôde, 
naquele momento de extrema tensão no país, da ja-
nela do escritório onde Guimarães Rosa trabalhara 
e que se convertera em seu alojamento, observar a 
movimentação de militares no interior do Forte Copa-
cabana, porque o prédio onde ele estava escondido 
ficava bem próximo à unidade militar.

Extremamente discreta, Aracy de Carvalho Gui-
marães Rosa jamais se vangloriou do importante pa-
pel que desempenhou na salvação de vidas humanas 
ameaçadas. Sua corajosa atuação veio a público muito 
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mais por iniciativa das pessoas que ajudou. Durante 
uma homenagem em São Paulo, um jovem de origem 
judaica aproximou– se e perguntou– lhe o que a levara 
a fazer tudo aquilo, já que não tinha nenhum vínculo 
com o judaísmo. “Fiz porque somos todos irmãos”, foi 
a resposta que o jovem ouviu.

Este, Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Se-
nadores, era o registro que eu pretendia fazer, com a 
esperança de assim, conforme disse no início, lançar 
um pouco de luz sobre esse maravilhoso exemplo de 
coragem, ousadia e principalmente amor ao próximo 
e solidariedade humana que nos deu essa autêntica 
heroína brasileira que foi Aracy de Carvalho Guimarães 
Rosa. Heroína, repito, merecedora de um reconheci-
mento, por parte do nosso país, muito maior do que o 
que teve até agora. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Braga. Bloco/
PMDB – AM) – A solicitação de V. Exª será atendida e 
encaminhada à Secretaria da Mesa para procedê– la.

Com a palavra o Senador Inácio Arruda, pela Li-
derança do PCdoB, pelo tempo regulamentar.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srªs e Srs. 
Senadores, inicialmente, quero fazer a leitura de uma 
nota do meu partido referente a essa data magna em 
homenagem às mulheres brasileiras, meu caro Bene-
dito de Lira.

O PCdoB, no 8 de março – Dia Interna-
cional das Mulheres, saúda as brasileiras ao 
mesmo tempo que manifesta seu apoio às 
comemorações desta data, sempre marcada 
pela luta das mulheres, do Brasil e do mundo 
inteiro, por sua emancipação.

No ano em que se comemora os 80 anos 
da conquista do voto feminino, esta data tem 
um significado especial na trajetória das bra-
sileiras que querem avançar na construção de 
um mundo de igualdade.

O PCdoB acredita que o protagonismo 
das mulheres é fator decisivo para o avanço 
das reformas democráticas [não há democracia 
sem a emancipação das mulheres], tão neces-
sárias para impulsionar o projeto nacional de 
desenvolvimento que o país almeja e contribuir 
para se avançar na conquista da equidade.

O PCdoB acredita que a verdadeira de-
mocracia será conquistada quando a sub– re-
presentação das mulheres for superada em 
postos de poder e decisão, criando condições 
para que a mulher se realize enquanto sujeito 
emancipado. Neste ano eleitoral, acredita ain-
da que a presença das mulheres nas chapas 

eleitorais é fundamental para mudar a cara 
do Brasil.

As(os) comunistas irão às ruas neste 8 
de março pela valorização do trabalho, por 
creches, pela real implementação da Lei Ma-
ria da Penha, em defesa do SUS, no reconhe-
cimento [de questões fundamentais que têm 
sido discutidas intensamente em nosso País], 
do aborto como questão de saúde pública e 
da sua legalização, perseguindo sempre a 
efetivação das políticas sociais. As mulheres 
querem mais que atenção, mais que mobilida-
de social, querem, também, decidir e avançar 
acumulando forças para a conquista da socie-
dade socialista.

O PCdoB reconhece que a injusta discri-
minação das mulheres precisa ser superada 
e, por isso, valoriza o processo democrático 
como fundamental à caminhada emancipadora 
das mulheres.

Queremos mais política, mais poder com 
a participação das mulheres.

Viva o Dia Internacional da Mulher!
Viva a Luta das Mulheres!
São Paulo, março de 2012.

É a nota do nosso Partido, o Partido Comunista 
do Brasil, em homenagem a todas as mulheres bra-
sileiras, que têm lutado, intensamente, em defesa da 
democracia e em torno de causas sociais abrangentes, 
que culminam com o esforço que poderíamos listar 
de dezenas, centenas, milhares de mulheres que, no 
passado, como Bertha Lutz, que dá nome a um dos 
prêmios mais importantes do Congresso Nacional, 
lutaram para o nosso País se manter como um país 
republicano, democrático, avançado, progressista.

Sr. Presidente, além dessa importante homena-
gem às mulheres do nosso País, quero fazer referência 
também a uma instituição nordestina, no caso espe-
cial, uma instituição que completa, este ano, 60 anos. 
E o Senado deverá trabalhar no sentido também de 
realizar uma grande homenagem a essa instituição. 
Trata– se do Banco do Nordeste do Brasil.

O BNB nasceu aqui, em 1952, digamos, pelo 
trabalho de Rômulo de Almeida, professor, baiano, 
conhecedor do Nordeste brasileiro, e pela relação de 
inúmeros brasileiros de várias regiões, que compreen-
deram no momento em que o País lutava intensamente 
para manter o viés de desenvolvimento, de avançar, 
de fazer o País crescer. Praticamente, o Banco do Nor-
deste nasce com a Petrobras, nasce com a Eletrobras, 
nasce com essas grandes instituições que são base, 
BNDES. Todos são, praticamente, do mesmo ano, da 
mesma data. Por quê?
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Porque ali, naquele período, 1952, quase po-
demos dizer que estávamos num cabo de guerra, no 
pós– guerra, uns puxando intensamente o Brasil para 
subordiná– lo a uma lógica da divisão internacional do 
trabalho que deixava o Brasil acanhado, sem conseguir 
dar passos, sem conseguir se desenvolver, crescer de 
forma independente, e outros que pensavam o contrá-
rio, que o Brasil já era uma grande nação, um grande 
país, um país em condições de traçar o seu próprio 
rumo, de traçar o seu próprio caminho, que precisava, 
portanto, desafiar os obstáculos, enfrentando– os de 
forma altiva, corajosa, criando as instituições capazes 
de tocar o progresso e o desenvolvimento brasileiro.

É aí que nasce o BNDES, nasce a Petrobras, 
nasce a Eletrobras e nasce o Banco do Nordeste do 
Brasil. Em 1988, na Constituição brasileira, essas 
instituições são fortalecidas com a criação dos fun-
dos constitucionais, que são lastros importantes para 
essas instituições, como o Fundo Constitucional do 
Nordeste, o Fundo Constitucional do Norte e o Fundo 
Constitucional do Centro– Oeste, operado pelo Banco 
do Brasil. O Fundo Constitucional do Norte é operado 
pelo Basa, um banco regional, e o do Nordeste, desde 
antes, já operava fundos de financiamentos, como era 
o caso do Finor e outros instrumentos da Sudene e 
o Banco do Nordeste era ali o braço, digamos assim, 
financeiro para tocar o progresso, tocar o desenvolvi-
mento, tocar o anseio e o desejo de que a gente po-
deria, sim, mesmo no semiárido, mesmo numa região 
considerada inóspita por muitos, tocar um projeto de 
desenvolvimento.

Por isso, Sr. Presidente, quero chamar a atenção 
para os 60 anos do Banco do Nordeste. Mas é que nos 
últimos anos, especialmente no período que vivemos 
da época, da era chamada de neoliberal, o ataque a 
essas instituições foi frontal.

Se nós olharmos as grandes nações... Olhemos 
para a América do Norte. Aqueles que gostam de tê– 
la como guia olhem para lá. Vejam quantas institui-
ções financeiras de fomento ao desenvolvimento e ao 
progresso de várias regiões existem naquela nação. 
Quanto fundos existem naquela nação para gerar de-
senvolvimento nos Estados, nas regiões.

Vamos olhar a China, que progride a passos lar-
gos, que tira cerca de 100 milhões, 200, 300 da mi-
séria no mundo. Olhemos para lá. Vamos ver quantas 
instituições financeiras de fomento ao desenvolvimento 
de caráter regional o Estado mantém, o Estado aciona 
para que o progresso possa chegar a todas as regiões. 
São inúmeras. Inúmeras!

No Brasil, temos o BNDES, que concentra os 
seus investimentos, basicamente, na Região Sudeste 
do Brasil. E quando o Nordeste e o Norte argumen-

tam, aqui no Senado ou na Câmara, vem sempre um 
discurso de que falta um projeto: falta um projeto para 
o Nordeste, falta um projeto para o Norte. Se houver 
um projeto, o BNDES apoia.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não é ver-
dade. Há projeto no Nordeste. Há projeto no Norte. Há 
projeto no Centro– Oeste. Há projeto no Brasil inteiro. 
Mas faltam mais instituições. E o Banco do Nordes-
te não pode se transformar num alvo fácil, ou seja, 
se tem o BNDES, para que o BNB? Para que Banco 
do Nordeste? Ou para que Basa? Daqui a pouco vão 
perguntar: para que os fundos constitucionais? Para 
que os incentivos a essas regiões? Porque há, sim, a 
necessidade da existência dessas instituições.

O Banco do Nordeste deveria ter umas quatro ou 
cinco agências captando recursos em São Paulo, no Rio 
de Janeiro, porque são os principais centros econômi-
cos do Brasil e nós deveríamos inverter a lógica. Grande 
parte das instituições financeiras, privadas e públicas, 
capta no Nordeste, capta no Norte e geralmente aplica 
no Sudeste. Fazem uma espécie de sucção na nossa 
região. Vão lá captar o recurso do pequeno poupador, 
lá no Mato Grosso, e levam para o Sudeste. Vão para 
o Ceará, numa cidadezinha fronteiriça do Ceará com 
o Piauí, e captam os recursos para a Região Sudeste, 
agências financeiras públicas e privadas.

Considerar, por exemplo, que uma agência do 
Banco do Nordeste em Brasília é algo que não deveria 
ser normal? Sinceramente, de quem é esta cabeça?

Sinceramente, de quem é essa cabeça? De quem 
é esse cérebro? Quem é esse gênio? Uma instituição 
como o Banco do Nordeste tem de ter uma agência 
importantíssima em Brasília, bem pertinho do Palácio 
do Planalto, bem pertinho do Ministro da Fazenda, 
bem pertinho da Ministra do Planejamento, para que 
essas instituições possam compreender o seu papel, 
para que não possam perdê– lo de vista nunca e sabe-
rem que é uma importante agência de financiamento 
do progresso e do desenvolvimento da nossa região.

Soube, há pouco, que se discute isto: “Vamos fe-
char esta agência em Brasília”. Daqui a pouco: “Vamos 
fechar em São Paulo, vamos fechar no Rio de Janei-
ro”. E se não há no Rio de Janeiro, se não há em São 
Paulo, se não há em Brasília, daqui a pouco, vão dizer: 
“Vamos fechar no resto do Nordeste inteiro”.

Sinceramente, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, aprendi que, para haver progresso e desen-
volvimento na nossa região, precisamos fortalecer as 
nossas instituições, especialmente aquelas que têm a 
responsabilidade de financiar o nosso desenvolvimen-
to. Ao contrário de perder as atribuições, o Banco do 
Nordeste deve buscá– la. Deve ser ativo. Não pode ser 
defensivo. Não pode ter uma política de se encolher 
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lá na sua sede, em Passaré, em Fortaleza. Não pode 
ficar encolhido ali. Não pode ficar escondido em algum 
lugar. Ele tem de estar aqui, bem visível, para que o 
Governo possa saber o seu papel e a sua importância 
a cada momento e a cada instante.

Preocupo– me sempre quando se reúnem para 
discutir que agência fechar: Vamos fechar uma agên-
cia do Banco do Nordeste. E logo a que fica perto do 
Palácio do Planalto. Logo a que fica perto do Ministério 
da Fazenda. Logo a que fica perto do Ministério do Pla-
nejamento. Vamos, numa expressão popular, colocar 
uma pulga atrás da orelha, porque, como diz o outro, 
“aí tem coisa”. E temos de ficar alerta para enfrentar 
esse debate sobre uma instituição que completa 60 
anos e é muito, muito importante para a nossa região.

Acredito, Sr. Presidente, que, no caso da região 
Norte, seria muito, muito importante a agência financei-
ra, fomentadora do seu desenvolvimento, que é o Basa. 
E o Fundo Constitucional do Centro– Oeste, operado 
pelo Banco do Brasil, também é muito importante para 
a região Centro– Oeste. Nós queremos para nossa re-
gião o Banco do Nordeste. Se pudesse, teríamos mais 
de um banco de desenvolvimento da região e não um 
só. Teríamos mais, porque queremos mais progresso, 
mais desenvolvimento, mais emprego, mais geração 
de tecnologia. Isso tudo beneficia o País inteiro.

Faço este pronunciamento, Sr. Presidente, para 
que a gente possa refletir sobre essa instituição, com-
preendê– la bem, saber bem do seu papel, da sua 
importância e não ter receio de defendê– la, de lutar 
por ela, de brigar por ela e de enfrentar aqueles que 
restam por este Brasil afora com o pensamento ainda 
atrasado de que uma instituição tão importante, públi-
ca, não pode cumprir o seu papel de desenvolvimento 
de forma adequada na nossa região.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Braga. Bloco/

PMDB – AM) – Agradeço a V. Exª e passo a presi-
dência ao nosso Senador Sérgio Souza para que eu 
possa fazer uso da palavra em função da inscrição 
previamente feita junto à Mesa. 

O Sr. Eduardo Braga deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Sérgio 
Souza.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Concedo a palavra, pelo tempo regimental, 
ao representante do Estado do Amazonas, Senador 
Eduardo Braga.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senado-
res, Srª Senadora Angela Portela, aqui presente, teles-
pectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, 

participantes das redes sociais que nos acompanham 
neste momento, nossas primeiras palavras são de ho-
menagem, respeito, admiração e reconhecimento pelo 
Dia Internacional da Mulher. 

Hoje, ao presidir a Comissão de Ciência e Tecno-
logia, Senadora Angela Portela, tive oportunidade de, 
em nome de V. Exª, prestar uma homenagem à mulher 
brasileira, à mulher trabalhadora, à mãe de família, à 
mulher que muitas vezes tem dupla jornada de traba-
lho, a jornada de trabalho fora do domicílio e a jornada 
de trabalho no domicílio, e, ao mesmo tempo, de reco-
nhecer a importância e a relevância que a mulher tem 
alcançado na sociedade brasileira. Eu diria, inclusive, 
Sr. Presidente, que somos todos presididos por uma 
grande mulher, a nossa Presidenta Dilma Rousseff.

Quando Governador do Estado do Amazonas, 
tive oportunidade de implementar políticas na direção 
do direito, da dignidade e do respeito à mulher amazo-
nense. Fortalecemos políticas públicas, seja no direito 
de defesa da mulher, seja na proteção do direito da 
mulher, seja no combate à violência contra a mulher. 

Em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado 
do Amazonas, implementamos a vara específica para a 
implementação da Lei Maria da Penha. Com recursos 
do Fundo de Desenvolvimento Humano do Estado do 
Amazonas, investimos em albergues para a proteção 
das mulheres, bem como em políticas sociais que pu-
dessem garantir cada vez mais à mulher amazonense 
o direito de poder deixar as suas crianças em escolas 
bem aparelhadas, bem formadas, bem estruturadas, 
para que ela pudesse exercer o seu direito de traba-
lhar, de ajudar no sustento da sua casa.

A economia brasileira, Sr. Presidente, como to-
dos tomamos conhecimento ao longo desta semana, 
teve um crescimento de apenas 2,7% no ano passado, 
contra uma formidável expansão de 7,5% em 2010, 
anunciou o IBGE. O número ficou bem abaixo de to-
das as projeções feitas no início de 2011, seja pelo 
Governo, seja pelo mercado, seja pelas instituições 
não governamentais. O aumento seria de 5% a 4,5%.

Os efeitos da crise externa e da inflação contribu-
íram para abater o PIB. Todos temos que lembrar que, 
no início de 2011, o grande desafio do novo governo 
da Presidenta Dilma era exatamente o de enfrentar ín-
dices de inflação que estavam a pressionar os custos 
de produção no Brasil e a indicar que nós estaríamos 
saindo da meta de inflação no Brasil. 

Para isso, e para poder combatê– lo, foram ado-
tadas medidas de rigor absoluto no ajuste fiscal e de 
rigor absoluto no ajuste monetário neste País. Res-
posta disso é que tivemos redução do crédito, que re-
duziu a aceleração da economia brasileira e fez com 
que essas ações do Governo brasileiro, somadas à 
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crise internacional que se abatia sobre a Europa e os 
Estados Unidos, advinda da crise de 2008 e 2009, fi-
zeram com que os impactos no crescimento da nossa 
economia fossem sentidos.

Bem disse a Presidenta Dilma que há responsa-
bilidade da comunidade internacional sobre a conse-
quente diminuição do ritmo da economia emergente no 
mundo, seja na China, seja na Índia, seja no Brasil. Mas 
a rápida retomada da qual resultou o PIB de 7,5% em 
2010 foi em função de ações anticíclicas que o Brasil 
adotou, que possibilitaram seu crescimento de uma 
forma mais acelerada em relação aos outros países. 

No segundo semestre de 2011, ações anticí-
clicas também foram adotadas para que o Brasil pu-
desse ajustar seu crescimento do PIB. Isso fez com 
que o crescimento de 2011 representasse um novo 
momento para a nossa economia. As expectativas de 
que o crescimento de 2012 seja da ordem de 4,5% a 
5% mostram que há uma curva na economia brasileira 
diferente da curva da economia da China, da Índia e 
de outros países, ou seja, de uma economia crescen-
te que volta a gerar emprego e renda e que volta a ter 
capacidade de investimentos públicos, de acordo com 
o relatório do PAC 2. 

É importante destacar, nesse relatório do IBGE, 
o consumo do Governo no ano de 2011, que cresceu 
apenas 1,9%. O crescimento de 1,9% do consumo do 
Governo mostra que a redução do consumo do Go-
verno influiu negativamente na variação do PIB: de 
apenas 2,7% em 2011 em relação a 2010. Enquanto 
que a formação bruta de capital fixo apresentou uma 
expansão de 4,7% e a despesa de consumo das fa-
mílias cresceu 4,1%, a despesa de consumo da admi-
nistração pública, também chamada de consumo de 
Governo, aumentou apenas 1,9%, como disse ainda 
há pouco. Em reais, o consumo do Governo em 2010 
foi de R$793 bilhões e, em 2011, de R$856 bilhões. 

No decorrer do ano, o consumo do Governo 
apresentou variável instável, tendo alcançado R$179 
bilhões no primeiro trimestre, R$210 bilhões no se-
gundo trimestre, R$201 bilhões no terceiro trimestre 
e R$264 bilhões no quarto trimestre. 

No quarto trimestre do ano, sempre há um aumen-
to dos gastos do Governo apropriados à composição 
do PIB como demanda, juntamente com a formação 
bruta e o consumo das famílias. Isso está comprovado 
nas páginas 16 e 21 do relatório do IBGE em anexo.

Na comparação com janeiro de 2011, a produção 
industrial caiu 3,4% em janeiro deste ano de 2012, a 
quinta taxa negativa consecutiva nesse tipo de confronto 
e a mais intensa desde setembro de 2010.

O desempenho da indústria em janeiro deste ano 
teve perfil disseminado de resultados negativos, já que 

três das quatro categorias de uso e 14 das 27 ativi-
dades pesquisadas apontaram redução na produção.

Felizmente, Sr. Presidente, diverso foi o quadro 
na Zona Franca de Manaus no ano passado. As em-
presas instaladas em seu polo industrial faturaram 
US$41 bilhões, superando em US$1 bilhão a meta 
estabelecida pela Suframa para 2011. Representou o 
melhor resultado desde que a Suframa iniciou a sua 
divulgação dos indicadores do Polo Industrial.

Em real, o faturamento apresentou, no ano pas-
sado, um crescimento de 11,24%, da ordem de R$68,7 
bilhões, contra R$61,8 bilhões em 2010, três vezes 
maior do que as estimativas mais otimistas do PIB, 
que infelizmente não se confirmaram.

Na geração de emprego, outro recorde foi alcança-
do: a média mensal de mão de obra chegou a 119.445 
vagas, acima da média no período que antecedeu à 
crise financeira internacional em 2008, quando 106.914 
vagas foram mantidas no Polo Industrial de Manaus.

O Polo Eletroeletrônico aparece em destaque, 
fechando o ano com 50.028 empregos diretos, segui-
do pelo Polo de Duas Rodas, com 21.120 empregos e 
pelo Polo de Termoplásticos, com 11.627, todos com 
políticas anticíclicas, criadas quando estive no Governo.

Devo acrescentar que o Polo Industrial de Ma-
naus começou em 2011 com 110.437 empregos e 
encerrou o ano com 120.566 postos de trabalho, um 
número jamais alcançado por suas indústrias. Na ver-
dade, criaram– se 16 mil novos empregos diretos no 
Polo Industrial de Manaus, no ano passado. Em 2007, 
um ano antes do surgimento dos efeitos da crise finan-
ceira internacional, o saldo foi de apenas 7.000 vagas, 
no saldo positivo de emprego.

No auge da crise, em 2009, houve um saldo ne-
gativo de 5.800 vagas, o que bem expressa a capaci-
dade de recuperação do emprego no Polo Industrial 
de Manaus em apenas dois anos. Os números do ano 
passado são históricos e apresentam para o Polo In-
dustrial um imenso desafio de repeti– los e até mesmo 
de aumentá– los em 2012.

É a oportunidade para que os governantes, os 
parlamentares e todos os homens públicos do Ama-
zonas, sem distinção político– partidária e ideológica, 
cerrem fileiras no esforço de assegurar a continuida-
de da consolidação desse importante polo industrial. 
E o primeiro passo é articular a votação no Senado e 
na Câmara dos Deputados, ainda neste semestre, da 
proposta de emenda à Constituição que prorroga por 
mais cinquenta anos a vigência do sistema de incen-
tivos fiscais que sustenta a Zona Franca de Manaus e 
a lei complementar que estende sua atuação à Região 
Metropolitana de Manaus. 

809ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 8 05263

Essas duas medidas já anunciadas pela Presi-
denta Dilma e já encaminhadas ao Congresso Nacio-
nal encontram– se em tramitação já na Câmara dos 
Deputados nas comissões temáticas pertinentes.

A sua histórica visita a Manaus para a inaugu-
ração da ponte sobre o rio Negro, que liga Manaus a 
outra margem do rio, ilustra a determinação de Sua 
Excelência de garantir vida longa ao exitoso projeto 
que implantou uma indústria em plena floresta, con-
servando e preservando o meio ambiente.

Mas, Sr. Presidente, é importante destacar que 
essas ações anticíclicas, combinadas com um controle 
de gasto rigoroso do Governo, são capazes de fomen-
tar, portanto, a indústria nacional.

Eis que hoje pela manhã tivemos um grande de-
bate na Comissão de Constituição e Justiça sobre a 
Resolução nº 72, que trata da questão do ICMS sobre 
importados; resolução essa que trará impacto extrema-
mente positivo para proteger os empregos brasileiros 
e para proteger os empregos da indústria nacional. 

É importante dizer, portanto, Sr. Presidente, que 
ações com a Resolução 72 precisam ser debatidas 
amplamente, mas com um caráter nacional. Que se 
possa fazer as compensações ao Estado do Espíri-
to Santo, de Santa Catarina, mas, ao mesmo tempo, 
que se possa proteger, estimular e gerar empregos no 
território nacional. 

Não é possível dar incentivo fiscal para gerar em-
prego além das nossas fronteiras, seja na China, seja 
na Coreia, seja no Japão, seja nos países que hoje 
olham para o grande mercado consumidor brasileiro 
como uma grande potencialidade para o financiamen-
to do seu crescimento e não do crescimento do povo 
brasileiro e da economia brasileira.

É importante destacar também a necessidade 
imperiosa de este Senado da República, Líder Walter 
Pinheiro, debater a questão do custo da dívida pública 
dos Estados e dos Municípios. 

Se somada essa decisão, que reputo extrema-
mente importante do Governo Federal, de controlar seus 
gastos, melhorar a eficiência, apresentar o relatório do 
PAC, como acabou de apresentar com um excelente 
desempenho de investimentos no PAC e com ênfase, 
inclusive, ao projeto Minha Casa, Minha Vida, por outro 
lado é preciso retomar a capacidade de investimento 
das unidades federativas, para que esse crescimento 
brasileiro possa continuar incluindo novas faixas etá-
rias e novas faixas econômicas e sociais num modelo 
de modernidade, de desenvolvimento humano e de 
prosperidade do nosso País.

Portanto, Sr. Presidente, quero aqui deixar re-
gistrado um apelo que fiz ainda há pouco ao nosso 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, 

Senador Delcídio do Amaral, e novamente ao Sena-
dor Armando Monteiro, para que coloque em votação 
na Comissão de Assuntos Econômicos o projeto de 
lei que readequa o índice do custo do financiamento 
da dívida pública dos Estados e dos Municípios. Não 
é possível que os Estados e os Municípios estejam 
pagando uma taxa de juros para a União que esteja 
muito acima do valor de mercado.

Srs. Senadores, hoje há captação de mercado a 
taxas de 4,5% a 5% ao ano, enquanto que Estados, 
como o de V. Exª, Senador Benedito de Lira, o Estado 
de Alagoas está pagando algo como 14,5% de taxa de 
juros anual, para um Estado empobrecido, endividado 
e sem capacidade de investimento. Essa é uma das 
razões para que o Senado estabeleça esse debate.

Ouço o nobre Líder Walter Pinheiro, e o faço com 
entusiasmo.

O Sr. Walter Pinheiro (Bloco/PT – BA) – Senador 
Eduardo Braga, acho que é importante o pronuncia-
mento de V. Exª, principalmente com essa preocupação 
do que é enfrentar a crise internacional com políticas 
que se apliquem em todos os lugares deste País. Não 
vamos resolver esse problema da crise só mantendo 
acesas as chamas do polo industrial concentrado, que, 
anos e anos a fio, ficou concentrado, inclusive, no eixo 
que poderíamos chamar de centro– sul do nosso País. 
Ou isso se espalha, amplia– se ou, efetivamente, não 
vamos ter condição. A história dos parques tecnológicos, 
a vida da Zona Franca, o nível de desenvolvimento....
Estou vindo agora, meu caro Senador Eduardo Braga, 
de um grande congresso que teve também a sua par-
cela de continuidade com a Feira de Hannover. O tema 
central era este: como vamos atrair essas empresas 
para cá para elas investirem em pesquisa e desenvol-
vimento e também aplicarem aqui recursos e investi-
mentos em bases produtivas, para que a gente tenha a 
oportunidade de fazer a geração de postos de trabalho 
locais e que a gente tenha condição de movimentar a 
economia. Há uma informação importante no PIB. Onde 
foi que a gente mais cresceu? Na agropecuária. Foram 
3,9% de um PIB de 2,7%. Significa dizer que foi nesse 
consumo, meu caro Bené, nessa atividade espalhada 
pelo País, que a gente conseguiu superar. Se a nossa 
agropecuária não tivesse essa resposta, como estaria 
o nosso PIB? Então, retomar essa questão da atividade 
industrial é fundamental, mas precisamos capilarizá– 
la, resolver essa questão. Portanto, essa dicotomia de 
“aqui pode, ali não”, não dá para ser desse jeito nem 
pode continuar dessa forma. E soluções não podem ser 
vistas só e somente só para tirar de um Estado, mas é 
para a gente inclusive levar o desenvolvimento para os 
outros, senão nós não vamos resolver o problema da 
Nação e ainda vamos matar alguns que conseguem 
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sobreviver. Já imaginou se essa moda pega? Mata ali 
no Espírito Santo. Amanhã, mata lá em Manaus ou 
no Amazonas, com a tese de resolver no País. Então 
nós precisamos resolver no País, tirar esses chama-
dos benefícios, mas ampliá– los de maneira que nós 
tenhamos infra– estrutura em cada local desse, mas 
que tenhamos um nível de produção, de geração de 
emprego e de renda em todos os cantos deste País. 
Então, parabéns a V. Exª pela boa orientação.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB –  AM) 
– Eu agradeço a V. Exª e diria que V. Exª registra e 
pontua muito bem.

O crescimento do agronegócio brasileiro deve– 
se também à sua competitividade e à sua capacidade 
de exportação, em que pese um momento de crise 
internacional.

Por outro lado, o crescimento de 2,7%, Sr. Presi-
dente, do nosso PIB, em 2011, foi puxado pelo aumen-
to do consumo das famílias brasileiras, que aumentou 
4,1%, graças à inclusão de milhares de brasileiros que 
estavam abaixo da linha do poder aquisitivo e que aca-
baram migrando, socialmente e economicamente, para 
uma nova classe média no Brasil.

Mas, Sr. Presidente, eu registro aqui, e fico feliz 
de ver o nosso Senador Armando Monteiro... Eu regis-
trava ainda há pouco, Senador, que cobrei do Senador 
Delcídio do Amaral uma posição com relação à votação 
do nosso projeto de lei, que V. Exª relata, para que nós 
possamos avançar. Cobrei do líder Renan uma posição. 

Houve uma reunião hoje no Ministério da Fazenda, 
de que V. Exª participou, juntamente com outros líde-
res, para debater o tema. Eu apenas quero registrar e 
pontuar que, efetivamente, nós precisamos enfrentar 
essa questão do custo do endividamento público dos 
Estados e dos Municípios, para retomar a capacidade 
de investimento.

E, para finalizar, Sr. Presidente, com a permis-
são de V. Exª, eu gostaria de deixar aqui um registro.

Durante algumas semanas, na tribuna desta Casa, 
na tribuna que o povo do Amazonas me concedeu, 
com as bênçãos de Deus, eu tenho lutado de forma 
intensa por algo que, nos últimos dez anos, tem sido 
uma missão de fé e de esperança para ajudar o povo 
mais humilde do Amazonas.

Não dá para entender, Senador Walter Pinheiro, 
como quinhentas mil pessoas, quase meio milhão de 
brasileiros, podem viver em Manaus, ao lado do maior 
rio do mundo em extensão e em volume d’água e, 
mesmo assim, em pleno século XXI, continuarem sem 
água tratada e sem água encanada nas suas casas.

Graças à sensibilidade do Presidente Lula, graças 
à sensibilidade da Presidenta Dilma, graças à ousadia 
do então Governador Eduardo Braga e do nosso grupo 

político no Estado do Amazonas, nós construímos uma 
nova tomada d’água, uma nova estação de tratamento, 
uma nova adutora, novos reservatórios e novos anéis 
de reforço e distribuição de água.

Graças ao compromisso firmado pelo Governa-
dor Omar Aziz, que era meu vice– Governador e que 
foi reeleito governador para dar continuidade a estas 
ações e para avançar em outras, é possível dizer que, 
hoje, Senador Walter Pinheiro, Manaus possui uma 
nova estação de tratamento de água.

Lamentavelmente, questões não republicanas 
e não transparentes não permitem até agora que o 
Proama, como é conhecido, esteja funcionando e ga-
rantindo a distribuição de água na cidade de Manaus.

Alguns dizem: “Ah, é ano de eleição. Vamos de-
bater esse assunto apenas em ano eleitoral.” Não, Srs. 
Senadores, Srª Senadora Angela Portela, antes não 
podíamos discutir porque o Proama não estava pron-
to, não havia água pronta para ser distribuída para a 
população.

Agora, nos reservatórios do Proama, estão ar-
mazenados milhões e milhões de metros cúbicos de 
água, prontos para resgatar essa dívida pública na 
cidade de Manaus.

Bem disse o Governador: o Proama não é a so-
lução do problema de água da cidade de Manaus – e 
não o é mesmo –, o Proama é a solução para uma 
parte da população da cidade de Manaus, aqueles 
que moram na zona norte e na zona leste da cidade 
de Manaus, aqueles 500 mil manauaras que têm o di-
reito a ter água encanada, direito constitucional de ter 
acesso ao saneamento. 

E eu quero aqui, da tribuna do Senado, mais uma 
vez, formular um alerta e uma denúncia ao Ministério 
das Cidades, ao Ministério Público e às autoridades 
competentes, conforme carta aberta já registrada nos 
Anais desta Casa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 

– PR) – Obrigado, Senador Eduardo Braga.
Chamo para fazer o uso da palavra o Senador 

Benedito de Lira, pela Liderança do PP, em permuta 
com o Senador Armando Monteiro, que era o Líder da 
vez, pelo PTB.

V. Exª tem a palavra pelo tempo regimental, Se-
nador.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, o pronunciamento feito pelo 
eminente Senador Eduardo Braga fez uma análise 
exatamente da economia deste País e do crescimen-
to do PIB no ano de 2011 e deixou– me exatamente 
estarrecido ao terminar o seu pronunciamento, porque 
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eu imaginava, nobre Senador Armando Monteiro, que 
só tivesse dificuldade com água potável o semiárido 
brasileiro, mas o Estado do Amazonas, banhado pelo 
rio de maior volume de água doce do mundo, também 
tem essas mesmas dificuldades.

Mas eu queria, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, iniciar este meu pronunciamento na noite de 
hoje porque trago aqui um assunto da maior impor-
tância social para as pessoas que prestaram extraor-
dinários e relevantes serviços à sociedade brasileira, 
ao Governo brasileiro, ao Governo dos Estados e dos 
Municípios brasileiros.

Mas eu queria aqui, Sr. Presidente, consideran-
do que amanhã é o dia em que se comemora o Dia 
Internacional da Mulher – na minha concepção, o Dia 
da Mulher são todos os dias do ano, todos os dias são 
considerados dia da mulher, porque ela é exatamente a 
figura mais importante que o nosso Criador colocou na 
Terra –, eu queria homenagear as mulheres brasileiras, 
mesmo considerando essa data mais comercial, nas 
mulheres do meu Estado de Alagoas e, particularmente, 
em nome de minha mulher, a Tereza, que a esta hora 
está trabalhando para ajudar a desenvolver Alagoas.

Mas, Srs. Senadores, tramita nesta Casa e hoje 
foi alvo de aprovação na Comissão de Constituição e 
Justiça do Senado Federal a PEC nº 5, de 2012, que, 
depois de aprovada na Câmara dos Deputados, veio 
para esta Casa e deverá vir a plenário, o que acredito 
acontecerá dentro dessas próximas horas. É a PEC 
que trata de uma emenda à Constituição que garante 
aposentadoria integral a servidores públicos aposen-
tados por invalidez.

Pois bem, Sr. Presidente, eu gostaria de chamar a 
atenção dos meus nobres Pares para esta importante 
matéria que pode aliviar o sofrimento de milhares de 
servidores federais, estaduais e municipais que ingres-
saram na carreira até 2003, se dedicaram com afinco 
ao Estado brasileiro e, em um dos momentos mais di-
fíceis da vida, se veem injustiçados pelo poder público.

Esses brasileiros e essas brasileiras foram afas-
tados de suas atividades após acidentes de trabalho 
ou por doença decorrente do próprio exercício da pro-
fissão para qual foram designados.

Srªs Senadoras e Srs. Senadores, vamos imaginar 
os impactos físicos, psicológicos, emocionais, familiares 
e sociais na vida desses trabalhadores quando perce-
beram que, por causa de suas limitações, não podem 
produzir e contribuir para a sociedade. É uma situação 
paralisante em que a sua vontade de vencer a doença 
é inútil. O trabalho não pode mais fazer parte da sua 
rotina, sob pena de acabar com sua vida.

Mas o sofrimento não pára por aí. Sem receber o 
salário integral, da época da ativa, esses brasileiros e 

essas brasileiras têm que lutar diuturnamente pela so-
brevivência de suas famílias com proventos defasados.

Para ilustrar melhor a situação, cito o caso do 
servidor da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), Jorge Moraes Ribeiro, símbolo da luta dos 
aposentados por invalidez do serviço público federal, 
por alteração na regra para remuneração da classe. 

A história de Jorge Moraes Ribeiro foi publica-
da pelo jornal O Dia, do Rio de Janeiro, em texto da 
repórter Alessandra Horto, no dia 3 de abril de 2011.

O servidor da UFRJ foi contaminado ao trans-
portar diversas vezes a equipe de técnicos da uni-
versidade para o Hospital Marcílio Dias, na época do 
acidente com o Césio– 137, em 1987. Ele foi afastado 
do serviço em 1989 e perdeu, pelo menos, 70% do 
seu salário. Em seu depoimento, ele diz: “Minha vida 
mudou completamente e passei por inúmeros proble-
mas pessoais e financeiros. Luto há anos na Justiça 
por melhorias salariais”.

Infelizmente, esse é apenas um relato do sofri-
mento vivenciado por milhares de servidores públicos 
federais, estaduais e municipais. Pessoas penalizadas 
pelo afastamento de suas atividades, pela dor de não 
poderem exercer seu ofício e que, ainda, são obriga-
das a reunir forças para se submeterem a tratamentos 
de saúde.

Alguns aposentados por invalidez desistem de 
buscar ajuda médica porque não têm recursos para o 
transporte e medicamentos. Eles ficam diante de uma 
escolha que parece impossível: buscar o tratamento 
para sua doença para melhorar a qualidade de vida 
ou deixar a saúde de lado para sustentar a família. 
Sem as alterações legislativas necessárias, não temos 
como fazer justiça a esses trabalhadores, Senador Ar-
mando Monteiro.

A situação é ainda mais alarmante quando to-
mamos conhecimento do dilema vivido, atualmente, 
por servidores da ativa que estão enfermos e evitam 
demonstrar o seu estado real de saúde com receio de 
serem aposentados compulsoriamente. Caros colegas 
Senadores e Senadoras, neste rol de profissionais 
estão professores, policiais e médicos que prestam 
serviços essenciais para o País.

Com a proximidade da votação da PEC nº 5, por 
esta Casa, teremos a oportunidade de corrigir uma gra-
ve distorção gerada pela “PEC Paralela” da Reforma 
da Previdência. A PEC Paralela assegurou regras de 
transição para os servidores que tivessem ingressado 
no serviço público até a publicação da medida, mas 
deixou de fora os aposentados por invalidez. Assim, 
os aposentados por invalidez perderam o direito à in-
tegralidade e à paridade. 
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A PEC paralela ignorou a situação do servidor 
público, que tinha a expectativa de se aposentar sob 
condições normais de tempo de contribuição e idade 
e, repentinamente, por razões alheias a sua vontade, 
sofreu um acidente no trabalho ou ficou doente e foi 
enquadrado na aposentadoria por invalidez.

As regras da PEC Paralela construíram um cená-
rio injusto, em que o indivíduo acometido pela invalidez 
é tratado com mais rigor do que os servidores saudá-
veis, que se aposentam após cumprirem os prazos 
legais. Além de terem tido os seus salários reduzidos 
pela falta da paridade com os servidores da ativa, os 
aposentados por invalidez convivem com uma situação 
contraditória. Mesmo sem receber salários integrais, 
continuam contribuindo com 11% do que recebem para 
a Previdência, o mesmo percentual dos que recebem 
salário integral. 

Os leigos podem argumentar que com a aposen-
tadoria os servidores já teriam como prêmio aproveitar 
o ócio, mas essa não é a realidade dos profissionais 
aposentados por invalidez com sonhos ceifados pelo 
sofrimento. Outros podem questionar o impacto da me-
dida no Orçamento, principalmente no momento em 
que o Governo Federal está contingenciando recursos 
e cortando gastos para proteger o Brasil das consequ-
ências da crise econômica na Europa.

Tenho convicção, Sr. Presidente, de que os recur-
sos que serão despendidos pela aprovação da PEC nº 
5, de 2012, são pequenos em relação à importância 
social. Como exemplo, cito dados de aposentadorias 
por invalidez de servidores da União. Desde 2009, o 
índice de aposentadoria por invalidez está caindo. Em 
2009, 8,3% do total de aposentadorias era por inva-
lidez. No ano seguinte, o percentual decresceu para 
6,9%. Já, em 2011, essa redução ainda foi maior, de 
todas as aposentadorias concedidas para servidores 
da União, apenas 5,1% são por invalidez. 

Pela imprensa, tive a informação de que o relator 
da proposta, Senador Alvaro Dias, já confirmou que, na 
aprovação integral do texto nas mídias sociais, outros 
Senadores se mostram sensíveis e atentos ao tema, 
evitando, logicamente, fazer a apresentação de emen-
das, porque os prazos, graças a Deus, já expiraram.

A autora da proposta, a Deputada Andreia Zito, 
já declarou que acredita que “os Senadores também 
farão justiça a esses servidores aposentados por in-
validez e não irão modificar a proposta”. 

Fique tranquila, Deputada, que a Comissão de 
Constituição e Justiça, na tarde de hoje, já aprovou a 
matéria, que está pronta para vir ao plenário sem que 
tivesse sido feita qualquer alteração na proposta apro-
vada pela Câmara dos Srs. Deputados.

Acredito na viabilidade econômica, social e po-
lítica da PEC nº 05, de 2012, por isso, apelo às Srªs 
e aos Srs. Senadores para corrigirem as injustiças 
sofridas por servidores públicos federais, estaduais 
e municipais aposentados por invalidez e ajudá– los 
a resgatar a autoestima após essa luta que começou 
em 2008 na Câmara dos Deputados. 

Vamos atender ao apelo desses servidores e vo-
tar o texto integral aprovado por unanimidade naquela 
Casa da maneira mais rápida possível.

Conto com a sensibilidade das Srªs e dos Srs. 
Senadores e, em nome do meu partido, queremos, 
sem dúvida nenhuma, fazer com que as lideranças 
políticas e o Sr. Presidente da Casa, Senador José 
Sarney, possam pautar esta matéria para a definirmos 
aqui no plenário do Senado Federal, a fim de que pos-
samos corrigir essa distorção. Porque é exatamente no 
momento em que o trabalhador, quer seja ele público 
ou da iniciativa privada, mais precisa ter dignidade no 
decorrer da sua vida que ele perde parte do salário. E, 
perdendo parte substancial do salário, está impossibi-
litado, inclusive, de ocupar espaço, de ocupar cargo, 
até mesmo em comissão, de ser chamado a desen-
volver sua atividade na iniciativa privada porque ele é 
inválido. Consequentemente, ele paga esse preço. Ele 
não procurou adoecer. Infelizmente, no exercício de 
sua atividade permanente, ele contraiu determinadas 
doenças que o levaram à aposentadoria por invalidez.

Por isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
o momento é significativo para esta Casa. É uma ação 
social da maior importância fazer com que possamos 
resgatar a dignidade daquelas pessoas que, no exercí-
cio da sua atividade diária e permanente, sempre pres-
taram relevantes e inestimáveis serviços. Não é com 
esse tipo de atitude que o Governo e a Nação podem 
punir aqueles que, na verdade, não têm a menor res-
ponsabilidade por estarem aposentados por invalidez. 

Quero, nesta oportunidade, Srªs e Srs. Senadores, 
dizer que o Senado Federal, mais uma vez, adotará 
providência no sentido de minimizar as dificuldades de 
inúmeros brasileiros e brasileiras que aguardam pacien-
temente a decisão da Casa da Federação brasileira.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 

– PR) – Obrigado, Senador Benedito de Lira. Quero 
somar– me a V. Exª no que diz respeito à PEC nº 05, 
que trata da aposentadoria para os deficientes. Inclu-
sive, hoje, em articulação no plenário, há uma movi-
mentação dos líderes dos partidos para que se que-
bre o interstício, para se votar, já na próxima semana, 
essa PEC, assim que esta chegar ao Senado Federal. 
Agradeço a V. Exª.
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De imediato, passo a palavra à Senadora Angela 
Portela, pelo tempo regimental, como oradora inscrita.

V. Exª tem a palavra.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Muito obrigada, Sr. Presidente.

Quero iniciar minha fala, neste momento, no 
Senado Federal, parabenizando todas as mulheres, 
todas as Senadoras que, no nosso Senado Federal, 
estão lutando para assegurar às mulheres brasileiras, 
às mulheres dos nossos Estados, uma vida melhor, 
uma vida digna.

Quero também parabenizar, por ocasião do Dia 
Internacional da Mulher, as mulheres do meu Estado 
de Roraima. Eu as parabenizo em nome de uma jo-
vem advogada roraimense, que muito nos honra com 
sua presença, hoje, neste plenário, que é nossa amiga 
Tatiane Barilli. Quero homenagear todas as mulheres 
de Roraima em nome dessa roraimense.

O Dia Internacional da Mulher, penso, transfor-
mou– se na semana da mulher. Longas agendas estão 
sendo preparadas no Senado e na Câmara dos Depu-
tados, para assegurar a discussão e a aprovação de 
projetos de interesse da mulher do nosso País.

O Dia Internacional da Mulher, há 102 anos, mar-
ca a luta de grandiosas mulheres ao longo da história 
do mundo, da humanidade.

Como sabemos, as comemorações do dia 8 de 
março são vinculadas às reivindicações das mulheres 
trabalhadoras, que, em vários momentos da história, 
por meio de diversas formas de organização política, 
lutaram por melhores condições de trabalho, por uma 
vida digna, por justiça, por igualdade e pelo fim da dis-
criminação a que sempre foram submetidas.

Foi em 1910, Sr. Presidente, durante a II Confe-
rência Internacional de Mulheres, realizada na Dina-
marca, que a ativista pelos direitos feministas Clara 
Zetkin propôs a declaração do dia 8 de março como 
sendo o Dia Internacional da Mulher. Sua propositura 
visava a homenagear as 129 trabalhadoras de uma fá-
brica de tecidos de Nova Iorque, que, reivindicando o 
direito a uma jornada de 10 horas, cruzaram os braços 
e protagonizaram a primeira greve norte– americana 
conduzida por mulheres. Essas bravas tecelãs foram 
violentamente reprimidas pela polícia e, no dia 8 de 
março de 1857, ao se refugiarem nas dependências 
da fábrica, foram trancadas pelos patrões, que, com o 
reforço da polícia, atearam fogo ao prédio, e as tecelãs 
morreram carbonizadas. A propositura de Clara Zetkin 
ganhou o mundo, e, em 1911, mais de um milhão de 
mulheres se manifestaram na Europa, fazendo com 
que o dia 8 de março passasse a ser lembrado em 
todo o mundo com lutas e manifestações.

No Brasil, o Dia Internacional da Mulher foi ins-
titucionalizado em 1975, e, desde então, organizadas 
em movimentos feministas e de mulheres, clubes de 
mães, pastorais, associações de moradores, grupos 
de estudos e partidos políticos, centenas de mulhe-
res brasileiras passaram a celebrar o dia 8 de março.

Hoje, venho aqui homenagear as tecelãs que de-
ram suas vidas por dignidade para as mulheres traba-
lhadoras e dizer que o exemplo delas foi seguido por 
milhares de mulheres ao redor do planeta.

Nesse contexto, venho registrar, com orgulho, que 
nós, mulheres brasileiras, fizemos parte desta história 
em vários momentos da vida política de nosso País. E, 
assim procedendo, conquistamos uma das lutas mais 
importantes: elegemos uma mulher para a Presidência 
da República, a esfera mais alta do Poder Executivo 
do País. Somos hoje representadas pela Presidenta 
Dilma Rousseff, que, dando continuidade às ações do 
ex– Presidente Lula, vem marcando sua passagem 
pelo Executivo com a ampliação das conquistas das 
mulheres brasileiras e garantindo políticas públicas de 
reparação das desigualdades ainda existentes entre 
cidadãos e cidadãs.

Por isso, Sr. Presidente, considero importante vir 
a este plenário, para marcar a passagem do Dia In-
ternacional da Mulher, destacando as conquistas das 
mulheres brasileiras nos últimos dez anos, que estão 
mais bem detalhadas no VII Relatório do Brasil, que foi 
entregue em fevereiro deste ano à Convenção sobre 
a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
contra a Mulher (Convenção Cedaw), na 51ª Sessão 
do Comitê para a Eliminação da Discriminação contra 
a Mulher (Cedaw), realizada em Genebra, na Suíça.

Liderada pela Ministra Eleonora Menicucci, da 
Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidên-
cia da República (SPM/PR), a delegação brasileira foi 
composta por ministras, técnicos e especialistas, re-
presentando os Ministérios de Relações Exteriores, da 
Saúde, do Trabalho e Emprego, do Desenvolvimento 
Agrário, da Justiça e da Previdência Social, a Secre-
taria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a 
Secretaria de Direitos Humanos e membros do Con-
selho Nacional dos Direitos da Mulher.

Ao lado de outras Parlamentares, tive o privilégio 
de representar o Congresso Nacional e de acompanhar 
a exposição da Ministra Eleonora Menicucci sobre o 
VII Relatório do Brasil, que é centrado no período de 
2006 a 2009.

Quero, portanto, destacar alguns pontos desse 
documento, que contém um leque de informações 
sobre as políticas desenvolvidas no Brasil para a im-
plementação dos trinta artigos da Convenção Cedaw, 
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assim como respostas às recomendações feitas pelo 
Comitê sobre relatório anterior apresentado pelo Brasil.

Antes, porém, Sr. Presidente, quero falar do meu 
orgulho de ver presidindo o Comitê Cedaw uma brasilei-
ra, a Drª Sílvia Pimentel, que é reconhecida pela defesa 
e promoção dos direitos das mulheres em todo o País.

Também destaco o privilégio de ter participado 
desse evento internacional, representando um País 
que elegeu a primeira mulher Presidenta da República, 
que está honrando as mulheres brasileiras com dez 
mulheres em seu Ministério.

Eu queria parabenizar, neste momento, a Ministra 
Gleisi Hoffmann, que comanda a Casa Civil; a compa-
nheira de Partido Ideli Salvatti, que dirige a Secretaria 
de Relações Institucionais; Maria do Rosário, que con-
duz a Secretaria de Direitos Humanos; Miriam Belchior, 
que comanda um importante Ministério, o de Plane-
jamento; Luíza Helena de Bairros, que está à frente 
da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade 
Racial; Tereza Campello, titular do Ministério do De-
senvolvimento Social; Izabella Teixeira, que conduz a 
pasta de Meio Ambiente; Ana de Hollanda, que leva 
adiante o Ministério da Cultura; Helena Chagas, jorna-
lista que está à frente da Secretaria de Comunicação 
Social; e Eleonora Meneccucci, nossa representante 
na Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM/PR).

Srs. Senadores e Srªs Senadoras, destaco do VII 
Relatório do Brasil a parte referente à consolidação da 
infraestrutura, à implementação de reformas estrutu-
rais e ao aprofundamento das políticas sociais, ponto 
onde consta a ação do Governo Dilma Rousseff de 
organizar o Fórum Direitos e Cidadania. Com ações 
planejadas para o período 2011– 2014, esse Fórum se 
desdobra em quatro grandes fóruns temáticos: Desen-
volvimento Econômico; Gestão, Infraestrutura e PAC; 
Desenvolvimento Social e Erradicação da Miséria e 
Direitos e Cidadania.

Destaco também, Srs. Senadores, que a primei-
ra marca do Governo da Presidenta Dilma Rousseff, 
de erradicar a miséria com mais democracia e plura-
lidade, demonstra seu entendimento de que enfrentar 
a pobreza significa trabalhar a partir de uma política 
nacional e internacional que considere as assimetrias 
de gênero, de raça e de classe social.

Neste momento, o Plano Brasil sem Miséria, que 
tem o desafio de retirar 16 milhões de brasileiros da 
extrema pobreza, é uma demonstração desse com-
promisso do Governo da primeira mulher Presidente 
do Brasil.

Destaco também a Política Nacional para as 
Mulheres, que se norteia por princípios universais de 
equidade entre as pessoas, de igualdade e de respeito 
à diversidade, de autonomia das mulheres, de univer-

salidade das políticas públicas, de justiça, de transpa-
rência, de participação e de controle social.

Destaco que, pela primeira vez, o Ministério do 
Planejamento usou como base um plano desse teor 
e desse segmento na elaboração de um Plano Pluria-
nual. Assim, junto com a 3ª Conferência Nacional de 
Políticas para as Mulheres, o PPA 2012– 2015 também 
se destaca como importante instrumento entre as con-
quistas das mulheres do País, por sua determinação 
de contemplar diretrizes para a igualdade de gênero.

Nesse particular, os 15 milhões de mulheres ru-
rais existentes no País também acumularam conquis-
tas nos últimos anos. No mandato do Presidente Lula, 
pela primeira vez, foi elaborada uma política pública 
integral de promoção da igualdade de gênero, e foram 
criados espaços de diálogo com a sociedade civil, que 
incluíram os direitos econômicos, sociais e políticos 
das trabalhadoras rurais.

Porém, Sr. Presidente, em que pese reconhecer 
a importância das mudanças ocorridas na vida das 
mulheres rurais de nosso País, considero que essas 
lutadoras ainda precisam ser contempladas com outras 
grandes demandas. As conquistas já institucionalizadas 
requerem ainda o fortalecimento da agenda econômica 
na organização dos movimentos sociais. Esse esforço, 
reconheço, deve somar vontades e compromissos de 
governo e sociedade civil numa agenda regional e in-
ternacional integrada, com vistas à conquista efetiva 
de igualdade de gênero no meio rural.

Foi com o compromisso de contemplar diretrizes 
para a igualdade de gênero e com olhos voltados para 
o futuro das mulheres brasileiras que o Governo atual 
elaborou o Programa 2016 – Políticas para as Mulhe-
res: Promoção da Autonomia e Enfrentamento à Vio-
lência. Esse programa contém ações que constam de 
nove objetivos, versando sobre a autonomia econômica 
das mulheres, com ênfase nas políticas de erradica-
ção da pobreza e na garantia da participação delas no 
desenvolvimento do País, no fortalecimento e apoio à 
implementação da Política Nacional de Atenção Inte-
gral à Saúde da Mulher, na melhoria do atendimento 
às mulheres em situação de violência e ainda no for-
talecimento à implementação e aplicabilidade da Lei 
Maria da Penha (Lei n° 11.340/06) e do Pacto Nacio-
nal pelo Enfrentamento à Violência contra a Mulher.

Ao tocar no tema da violência contra a mulher, 
ressalto a importância da Lei Maria da Penha, san-
cionada há cinco anos, que, recentemente, teve sua 
constitucionalidade validada pelo Supremo Tribunal 
Federal. Criada após a denúncia feita por Maria da Pe-
nha à Comissão Interamericana de Direitos Humanos 
da Organização dos Estados Americanos (OEA), essa 
Lei deu visibilidade à violência sofrida por milhares de 
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mulheres brasileiras e colocou o Brasil em 18° lugar 
entre os países da América Latina que criaram uma 
lei específica de proteção à mulher.

A Lei Maria da Penha está diretamente ligada ao 
Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as 
Mulheres, que é coordenado pela Secretaria de Polí-
tica para as Mulheres, em articulação com a Câmara 
Técnica Federal de Gestão e Monitoramento do Pacto, 
e tem um leque de diretrizes na sua implementação 
nos Estados da Federação.

Atualmente, os 27 Estados são signatários do 
Pacto, sendo que 23 deles possuem Câmaras Técnicas 
instaladas para a gestão das iniciativas desenvolvidas 
no enfrentamento da violência, e 23 Organismos Es-
taduais de Políticas para as Mulheres.

Com o aumento do número de organismos de 
políticas para as mulheres nos Estados e Municípios 
e com a conquista de 100% das unidades federativas 
para o Acordo Federativo, as mulheres brasileiras viram 
crescer em 161% a rede de serviços especializados, 
no período de 2003 a 2011.

Desse modo, Srªs e Srs. Senadores, gostaria de 
destacar os serviços que são oferecidos nessa rede 
de proteção. São 928 serviços especializados, a sa-
ber: 359 delegacias especializadas de atendimento à 
mulher, vítima de violência; 187 centros de referência 
de atendimento à mulher; 72 casas– abrigo; 57 defen-
sorias especializadas e 48 promotorias especializadas. 

No que se refere à Justiça, foram criados, após 
a promulgação da Lei Maria da Penha, 94 juizados 
especializados/varas adaptadas de violência domés-
tica e familiar.

A Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, 
um serviço de utilidade pública de emergência de abran-
gência nacional, recebe meu destaque, dada a sua re-
levância entre as ações de combate à violência sexista.

Atendendo em média 65.000 mulheres por mês, 
o Ligue 180 registrou, até dezembro de 2011, mais 
de dois milhões de ligações. Criado para garantir à 
população brasileira espaço de manifestação acer-
ca da violência de gênero, esse serviço é acessado, 
gratuitamente, 24 horas por dia. Agora, foi expandido 
às brasileiras que vivem em situação de violência em 
países como Espanha, Portugal e Itália.

Todos nós, que acompanhamos a política atual 
do País, vimos como a criação da Lei Maria da Penha 
impulsionou a busca pelos canais de denúncias, re-
velando uma demanda reprimida na população bra-
sileira, relacionada à manifestação frente à violência 
de gênero. Portanto, Sr. Presidente, acabando com o 
velho e superado ditado de que “em briga de marido 
e mulher, não se mete a colher”.

Srªs e Srs. Senadores, como podemos nós, fa-
zedores de leis, não metermos a colher nas violên-
cias que vitimam a cada minuto mulheres de todas as 
classes sociais, raças, etnias, credos e ideologias? A 
violência de gênero é, sim, um problema de saúde pú-
blica, que diz respeito a todos nós. Basta verificarmos 
o perfil geral da violência, constante no VII Relatório 
do Brasil ao Cedaw.

De acordo com| ele, as vítimas são ainda majo-
ritariamente do sexo feminino, na ordem de 99% dos 
casos, e seus agressores são ex– maridos ou ex– na-
morados. 

Mais de 65% das vítimas têm entre 20 e 39 anos. 
Portanto, são mulheres que estão em plena fase de vida 
reprodutiva. Nesse perfil, 46,6% das vítimas disseram 
ser de cor de pele parda, mas as mulheres negras são 
vítimas potenciais da violência sexista.

Por isso, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, justifi-
ca– se a instituição da Comissão Parlamentar Mista de 
Inquérito (CPMI) para investigar situações de violência 
contra a mulher no Brasil.

Parabenizo, portanto, as Senadoras Ana Rita 
(PT– ES), Lídice da Mata (PSB– BA), Lúcia Vânia 
(PSDB– GO), Marta Suplicy (PT– SP) e as Deputadas 
Célia Rocha (PTB– AL), Elcione Barbalho (PMDB– PA), 
Janete Pietá (PT– SP) e Jô Moraes (PCdoB– MG), por 
essa iniciativa.

Quero dizer que junto– me a vocês na missão de 
apurar por que o Brasil, apesar de dispor de uma das 
legislações mais modernas do mundo – a Lei Maria 
da Penha –, ainda ocupa a 12ª posição em número 
de homicídios contra as mulheres em um ranking de 
73 países. 

Além de apurar os casos de violência e omissão 
no atendimento à mulher, a CPMI, da qual faço parte, 
também deverá sugerir políticas públicas, no que es-
pero contribuir muito.

Srªs e Srs. Senadores, temos conquistas, sim, 
mas os desafios existem e são outros. Muitos outros. 
Ratificando o VII Relatório do Comitê Cedaw, lembro 
aos presentes que a Conferência das Nações Unidas 
sobre o Desenvolvimento Sustentável (Rio+20), a se 
realizar em junho, no Brasil, será um grande desafio 
para o governo e para as mulheres.

A Rio+20 terá a missão de promover o encontro 
entre sustentabilidade ambiental e progresso econô-
mico; e progresso econômico é sinônimo de desenvol-
vimento. Mas precisamos conceber desenvolvimento 
associado à distribuição da riqueza e às propostas de 
um futuro com igualdade. Precisamos definir um con-
ceito de desenvolvimento com ênfase na igualdade, 
assim como nos direitos humanos, na cidadania e no 
respeito aos diferentes.
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É nosso dever enfatizar o desenvolvimento sus-
tentável nas áreas urbana e rural, com garantia de jus-
tiça ambiental, soberania e segurança alimentar, e nas 
formas de inclusão da perspectiva de gênero. Portanto, 
Sr. Presidente, como o enfrentamento das desigual-
dades deverá figurar com centralidade nesse evento, 
precisamos, mulheres brasileiras, estar atentas a ele.

De igual modo, a Copa do Mundo e as Olimpíadas, 
a serem sediadas pelo Brasil, serão outros desafios. 
Neste sentido, o Governo Federal já pensa em ações 
estratégicas com vistas ao enfrentamento à violência 
contras as mulheres.

Encerro meu pronunciamento, Sr. Presidente, 
parabenizando especialmente as mulheres do meu 
Estado de Roraima – trabalhadoras rurais, indígenas, 
donas de casa, religiosas, professoras, aquelas que 
vivem em situação de vulnerabilidade e de violência 
de gênero. São bravas mulheres que, de maneira es-
pecífica e com suas características e peculiaridades, 
também tiveram conquistas.

Muitas delas estão sendo beneficiadas com pro-
gramas, projetos, planos e ações estratégicas do Go-
verno Federal. O programa Bolsa Família, por exemplo, 
atende 45 mil famílias no meu Estado de Roraima. No 
tocante às trabalhadoras rurais do meu Estado, elas 
também foram incluídas nas políticas de promoção, 
autonomia e igualdade das mulheres no campo.

De acordo com a Delegacia Especializada no 
Atendimento às Mulheres, todos os dias são registra-
das, em média, nove ocorrências de violência domés-
tica e familiar contra a mulher. De janeiro a março de 
2011, foram registradas 728 denúncias de agressão. 
Em 2010, foram mais de três mil registros. Um número 
alarmante que temos o desafio de debelar com mais 
verbas orçamentárias, mais serviços especializados 
e mais políticas públicas para as mulheres brasileiras.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 

– PR) – Obrigado, Senadora Angela Portela.
Na sequência, passo a palavra ao Senador Ar-

mando Monteiro, que fala como Líder do PTB. 
V. Exª tem a palavra, Senador Armando, pelo 

tempo regimental.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE. Pela 

Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, eu venho à tribuna para abordar 
a questão do desempenho do PIB da economia o ano 
passado, e sei que já foi hoje objeto do pronunciamen-
to de vários companheiros, mas eu gostaria de, nessa 
análise, sublinhar, mais uma vez, nesta tribuna, a nossa 
preocupação com o desempenho da indústria no Brasil. 

Sabe o Presidente desta sessão que o setor 
que mais afetou de forma negativa o desempenho do 

PIB foi exatamente o setor industrial. Enquanto o se-
tor agropecuário cresceu quase 4% o ano passado, o 
setor de serviços, quase 3%, o agregado da indústria 
propiciou um crescimento de apenas 1,6%. 

Mas o que é grave, Sr. Presidente, é que nesse 
agregado nós temos a chamada indústria extrativa 
mineral, que cresceu mais, bem mais, e a construção 
civil, que vive um momento favorável. Mas se conside-
rarmos a indústria de transformação propriamente dita, 
ou seja, a manufatura, no Brasil, a indústria de trans-
formação, essa cresceu apenas 0,1% o ano passado.

E aí reside a preocupação hoje dominante nos 
analistas da economia brasileira de que a indústria vive 
efetivamente confrontada com uma conjuntura extre-
mamente desfavorável. Isso decorre não apenas da 
valorização da nossa moeda, porque, evidentemente, 
a apreciação cambial é um fortíssimo incentivo às im-
portações, mas sobretudo em decorrência de perda 
de competitividade que vem se evidenciando ao longo 
da última década.

O Brasil, que tinha condições de custos, sobre-
tudo em algumas áreas, como a da energia, que é um 
insumo básico da indústria, foi perdendo vantagens 
comparativas de alguns componentes de custo, so-
bretudo dos custos de produção. E o que assistimos 
hoje é que a indústria de transformação vem perden-
do competitividade de forma preocupante, meu caro 
Senador Flexa Ribeiro. 

Nós temos o chamado custo Brasil, que, de resto, 
já discutimos, e que passa por uma série de ineficiên-
cias sistêmicas, o custo tributário, o custo da logística, 
no Brasil, o custo de capital, que penaliza fortemente 
o setor produtivo, mas, lamentavelmente, alguns ou-
tros fatores 

Mas, lamentavelmente, alguns outros fatores 
vêm concorrendo para essa perda de posição relati-
va da indústria no contexto da economia brasileira. A 
indústria, que já respondeu por mais de 35% do PIB, 
vem perdendo importância no conjunto da produção 
econômica do País.

Por outro lado, o coeficiente de importação, so-
bretudo de manufaturados cresce exponencialmente 
nos últimos anos. Quase 22% do consumo da econo-
mia brasileira hoje já é atendido pela via das impor-
tações. Isso representava, há cinco anos passados, 
Senador Flexa, apenas 11%. Então, o que preocupa 
é a velocidade com que a produção doméstica vem 
sendo deslocada pela massiva presença no mercado 
doméstico de produtos importados.

Então, é hora de nós nos darmos conta de que a 
indústria brasileira precisa de uma agenda pró– com-
petitividade seja, efetiva e urgentemente, implemen-
tada no Brasil.
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Eu reconheço que há questões complexas que 
nos remetem a uma agenda de médio e até de longo 
prazos. Por exemplo, o sistema educacional, que afe-
ta, de forma direta, a produtividade da nossa indústria 
e resulta, por exemplo, numa certa incapacidade de 
produzir a inovação no ambiente da produção. Mas 
nós temos questões que devemos enfrentar no curto 
prazo, com firmeza, para que o Brasil não desmonte 
esse patrimônio que foi construído por gerações. O 
Brasil não pode se permitir uma aventura regressiva, 
voltarmos a ser produtores apenas de commodities
agrícolas e minerais, reprimarizando a pauta de ex-
portações do Brasil. 

Veja, meus caros Senadores Valter Pinheiro e Fle-
xa Ribeiro, que há um outro dado que impressiona na 
análise dos números da indústria: o déficit só da conta 
de manufaturados no Brasil alcançou US$93 bilhões no 
ano passado e representava, em 2006, apenas US$6 
bilhões. Vou repetir: o déficit da conta de manufatura-
dos se elevou de US$6 bilhões em 2006 para US$ 93 
bilhões em 2011. 

Então, eu tenho certeza de que esta Casa, pelo 
debate a que assistimos na Comissão de Assuntos 
Econômicos, pelos pronunciamentos que têm sido 
aqui trazidos por vários companheiros de diferentes 
partidos, o nosso Senado tem uma compreensão da 
urgência da necessidade de enfrentarmos essa agen-
da pró– competitividade. 

Mas eu tenho dito aqui que é preciso que tenha-
mos a consciência, também, de que o tempo político 
precisa se ajustar às pressões do tempo econômico. 

As pressões hoje colocadas por esse cenário de 
competição, que foi de um acirramento da competição 
em escala global não podem esperar pelas decisões 
do sistema político brasileiro. 

Veja, meu caro Senador Flexa, o que representa 
hoje essa coisa esdrúxula de o Brasil conceder incen-
tivos fiscais a produtos importados, numa situação que 
é inaceitável. Ou seja, o produto aqui produzido, que 
gera empregos aqui no País, não tem um tratamento 
isonômico vis– à– vis do produto importado.

Ora, se temos um câmbio que estimula as im-
portações, que as barateia, por que conceder, ainda, 
adicionalmente, incentivos fiscais à importação? Então, 
temos um assunto que merece uma urgência absolu-
ta, que é a aprovação do Projeto de Resolução 72, de 
autoria do nobre Senador Romero Jucá, que precisa-
mos votar a curtíssimo prazo, para interromper essa 
prática que tem se revelado tão nociva aos interesses 
da economia brasileira.

Eu quis aproveitar esse momento em que todos 
lamentamos esse desempenho frustrante do PIB, ano 
passado, para lembrar que se não cuidarmos da in-

dústria, vamos experimentar, nesses próximos anos, 
essa mesma frustração, porque a melhor maneira de 
uma economia crescer é pela indústria.

A indústria que dissemina o conhecimento, paga 
os melhores salários e é uma força transformadora na 
produtividade da economia. 

Portanto, quero, nessa noite, deixar essa mensa-
gem, na certeza de que esta Casa não vai se alienar 
dessa discussão, que é fundamental para moldar o 
futuro do nosso País.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 

– PR) – Obrigado, Senador Armando Monteiro.
Como orador inscrito, numa permuta comigo, 

passo a palavra, pelo tempo regimental, ao Senador 
Flexa Ribeiro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Presidente, Senador Sérgio Souza, Srs. Senadores, 
apresentarmos, na semana que passou, um projeto de 
lei, Senador Armando Monteiro, que, embora simples, 
beneficiará milhares de brasileiros. 

Sabemos que muitos consumidores recebem 
mensalmente uma quantidade expressiva de contas 
a pagar, seja de luz, seja de água, de telefone fixo, de 
telefone celular, de TV por assinatura, de todo tipo de 
compromisso. São compromissos que frequentemen-
te têm diversos dias de vencimento. O que acontece 
muitas das vezes é que esses boletos, essas contas 
chegam às nossas residências com atraso, por diversos 
motivos: às vezes por extravio, às vezes por greves de 
todos os tipos. E os consumidores são obrigados, nós, 
a pagarmos essas contas com multas, com juros por 
atrasos que não são devidos a nós, os consumidores. 

Esse projeto que eu apresentei e que está trami-
tando aqui no Senado Federal, o PLC nº 28, de 2012, 
busca evitar esse pagamento com atraso, incorrendo 
em multas e juros aos consumidores, de forma que 
esse pagamento possa ser feito não mais pela entre-
ga das contas nas residências e, sim, que elas sejam 
encaminhadas via Internet.

Como disse, Srªs e Srs. Senadores, a nossa 
proposta é a seguinte: se o consumidor solicitar, as 
empresas prestadoras de serviço ficam obrigadas a 
enviar, via endereço eletrônico, por e– mail, os bole-
tos. Isto é, poderá ocorrer paralelamente ao envio do 
boleto impresso, que só será suspenso caso o próprio 
consumidor queira e solicite. Afinal, sabemos que um 
dos ganhos que tivemos com a chegada da Internet, 
no nosso dia a dia, é a facilitação das relações entre 
fornecedores de produtos e serviços e seus consu-
midores. E isso é cada vez maior entre os brasileiros.
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De acordo com recentes dados divulgados pelo 
Ibope, o número de pessoas com acesso à Internet 
no Brasil já chegou a 63,5 milhões de usuários ainda 
no final de 2011. Porém, os brasileiros usam pouco a 
Internet para pagar conta, o que iria diminuir fila nos 
bancos e até mesmo diminuir a impressão de papel.

Vejam só, segundo dados do Comitê Gestor da 
Internet (CGI), no Brasil, apenas 17% dos usuários 
brasileiros utilizam a rede para realizar tarefas finan-
ceiras. O projeto por mim apresentado, o PLS nº 28, 
de 2012, não obriga que o usuário, o consumidor faça 
o pagamento pela rede. Não! Ele vai receber o boleto 
via rede mundial de computador, mas pode imprimir o 
boleto e fazer o pagamento na rede bancária. Se quiser, 
evidentemente, ele pode fazer o pagamento através 
da Internet, facilitando inclusive a sua vida.

Esse índice, a que me referi, de apenas 17% dos 
usuários brasileiros utilizarem a rede para realizar as 
tarefas financeiras, pode fazer crescer. E as empresas 
devem ajudar a facilitar a vida dos seus clientes.

Acredito que não haverá aumento de gastos com 
esse procedimento, que poderá ser adotado sem maio-
res problemas, facilitando a vida do consumidor e do 
cidadão comum.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, aqui no Senado, 
todos nós, Senadores e Senadoras, estamos aten-
tos a questões que parecem simples, como essa que 
apresentei no projeto a que fiz referência agora. Da 
mesma forma, estamos atentos com relação a gran-
des temas nacionais.

Ainda há pouco, o Senador Armando Monteiro 
fez referência à questão que preocupa a todos nós, da 
desindustrialização nacional. Essa é realmente uma 
questão que preocupa a todos nós.

Amanhã, iremos, Senador Eunício Oliveira, numa 
diligência da subcomissão da Comissão de Meio Am-
biente, a Subcomissão de Acompanhamento da Im-
plantação da Usina de Belo Monte. Essa subcomissão 
foi criada no ano passado, ou melhor, em 2010, na 
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, 
Fiscalização e Controle. Estamos indo, como eu disse, 
nessa diligência. Quatro Senadores compõem a dili-
gência que irá amanhã a Altamira: o Senador Ivo Cas-
sol, que é o Vice– Presidente da comissão; o Senador 
Delcídio do Amaral que, com experiência na área de 
energia, já foi Ministro de Minas e Energia e é o relator 
da subcomissão; o Senador Aloysio Nunes Ferreira e 
eu, Senador Flexa Ribeiro, que presido a subcomissão.

Faremos amanhã, ao chegarmos a Altamira, no 
Centro de Convenções, uma audiência pública que 
contará com a presença de diversas autoridades. Te-
remos a presença do Presidente da Norte Energia, Dr. 
Carlos Nascimento; e do Diretor da Norte Energia na 

área socioambiental, Antonio Carlos Coimbra; do Se-
cretário Extraordinário para Assuntos de Energia do 
Estado do Pará, meu suplente aqui no Senado Federal, 
ex–  Deputado Nicias Ribeiro; do Secretário Especial 
de Infraestrutura do Estado do Pará, Sérgio Leão; do 
Secretário Especial de Desenvolvimento Econômico e 
Produção do Estado do Pará, Sidney Rosa; e dos Pre-
feitos da região – e aqui eu quero destacar a Prefeita 
de Altamira, Odileida Sampaio e o Prefeito de Vitória 
do Xingu, Erivando Oliveira. São os dois Municípios 
onde será implantada a hidrelétrica de Belo Monte.

Teremos a presença do Subchefe da Casa Ci-
vil – coordenador do Comitê Gestor do Plano de De-
senvolvimento Regional Sustentável do Xingu/PDRS 
–, Johaness Eck; dos representantes da Infraero, da 
Secretaria de Estado de Saúde. Estarão presentes o 
Coordenador Geral do Fort Xingu, os representantes 
do Ministério Público Federal, do Ministério Público 
estadual, do Consórcio construtor Belo Monte, outras 
autoridades e representantes da sociedade, nessa au-
diência pública que teremos tão logo cheguemos ao 
Município de Altamira, lá no Centro de Convenções.

Nessa audiência, discutiremos com a sociedade, 
com o consórcio construtor, com o consórcio empreen-
dedor, com os prefeitos e com as diversas lideranças da 
comunidade, as condições de implantação do projeto, 
as ações mitigadoras e as condicionantes que foram 
aprovadas por ocasião da licença de implantação do 
projeto de Belo Monte.

Em seguida, ou seja, já na sexta– feira, toda a 
comitiva e, evidentemente, os Senadores faremos vi-
sitas aos sítios onde está sendo implantada a usina 
de Belo Monte.

São três sítios, e visitaremos os três. Faremos a 
visita aos três sítios e também faremos visitas aos dois 
Municípios, às áreas que serão inundadas e àquelas 
para onde serão transferidas as pessoas, as famílias 
que serão impactadas por essas áreas inundadas.

Quero lembrar aqui que seremos acompanhados 
nessa visita pelos técnicos e jornalistas da TV Senado 
e da Rádio Senado, ou seja, da área de comunicação 
do Senado Federal, que irão depois, evidentemen-
te, divulgar toda essa diligência da subcomissão de 
acompanhamento da implantação da usina de Belo 
Monte para o Brasil inteiro, em especial, para o Pará, 
pela TV Senado e pela Rádio Senado, que poderão, 
então, levar para todos os paraenses para que tenham 
conhecimento do que está já acontecendo na implan-
tação da usina de Belo Monte.

A usina Belo Monte terá capacidade total instala-
da de 11,2 mil megawatts, prevendo– se a entrada em 
operação de sua primeira unidade no ano de 2015. A 
construção de empreendimento vai gerar quase vinte 
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mil empregos diretos e inúmeros empregos indiretos 
na região.

Quero também, Senador Sérgio Souza, informar 
que essa comissão acompanhará por todo o tempo a 
implantação do projeto e que essas diligências ocor-
rerão a cada quatro meses pelo menos e, nos inter-
valos das diligências, nós faremos audiências aqui, no 
Senado Federal, de acompanhamento exatamente do 
cumprimento das condicionantes que foram, então, 
aprovadas por ocasião do licenciamento do projeto. 
Para quê? Porque nós, paraenses, que queremos ser-
vir ao Brasil gerando energia para o desenvolvimento 
do nosso País, fazemos questão de que Belo Monte 
seja, ao ser implantada, um exemplo de que se deva 
fazer um projeto dessa magnitude levando– se em 
consideração o respeito que se deva ter para com a 
população do Estado do Pará, ou seja, que devam ser 
levadas em consideração as ações necessárias para 
mitigar os impactos, tanto na área da saúde, na área 
da educação, na área da segurança, na infraestrutura. 
Porque um projeto dessa magnitude não pode ser pen-
sado somente na necessidade de gerar energia que, 
todos nós sabemos, o Brasil precisa para se desenvol-
ver, mas é necessário também que ela seja compatível 
tanto na questão ambiental como na questão social.

Para terminar, para concluir o meu pronuncia-
mento, como disse, estarei fora amanhã, viajarei, não 
estarei aqui na sessão de amanhã à tarde no plenário 
e não poderia encerrar esse pronunciamento sem fazer 
uma homenagem pelo Dia Internacional das Mulheres.

Amanhã, teremos uma sessão especial, aqui no 
Senado, e vou antecipar essa homenagem, como já 
disse, pelo Dia Internacional das Mulheres, a todas as 
mulheres, inclusive a Prefeita de Altamira, que vai nos 
receber amanhã, Odileida Sampaio, que é do PSDB, 
do nosso PSDB do Estado do Pará.

Quero cumprimentar, então, todas as Senadoras 
desta Casa, as Deputadas Federais, as Deputadas Es-
taduais, as Vereadoras, as Prefeitas, todas as mulheres, 
as lideranças que se destacam por este Brasil afora, 
em especial no meu Estado do Pará, e aquelas que 
silenciosamente mostram que, cada vez mais, gênero 
não é motivo para fazer qualquer diferença.

Também este ano comemoramos 80 anos do 
Decreto 21.076, de 1932, que deu às mulheres o di-
reito ao voto.

São muitas as conquistas e motivos para cele-
brarmos amanhã, 08 de março. O maior deles é talvez 
o mais simples: nossa sociedade, por mais óbvio que 
isso possa parecer, diminui cada vez mais as diferen-
ças e preconceitos por gênero. Aos poucos e a cada 
conquista de mulheres que resolveram romper os para-
digmas de uma sociedade que parecia imutável, esta-

mos hoje avaliando outras características das pessoas 
e dos profissionais, tais como seriedade, competência, 
responsabilidade e não uma visão simplista e arcaica 
como a separação por gênero.

A caminhada é longa, mas estamos no caminho. 
Que as mulheres continuem a nos ajudar nesse ob-
jetivo, de uma sociedade mais justa, igualitária e sem 
preconceitos.

Parabéns a todas as mulheres do meu Pará e 
do meu Brasil!

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 

– PR) – Senador Flexa Ribeiro, quero dizer que tam-
bém sou membro dessa Subcomissão para acompa-
nhamento das obras da usina Belo Monte. No entan-
to, por uma missão no Estado do Paraná, amanhã, 
juntamente com a Ministra Gleisi Hoffmann, não po-
derei acompanhar V. Exªs nessa primeira inspeção 
dessa Subcomissão. Mas, com certeza, na próxima, 
estaremos juntos e também estaremos juntos aqui na 
condução dos trabalhos das audiências necessárias 
para o acompanhamento dessa importante obra para 
o País e, com certeza, para o Pará. Parabéns a V. Exª.

Como líder, eu convido a fazer uso da palavra o 
Senador Walter Pinheiro, pelo tempo regimental. 

V. Exª tem a palavra, Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Como 

Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente; Srªs e 
Srs. Senadores; telespectadores da TV Senado, quero 
aqui, Senador Sérgio, fazer um registro depois desse 
retorno das atividades nesta Casa, após o recesso do 
Carnaval, pontuando algumas questões importantes 
no que diz respeito ao cenário da economia mundial, 
o papel do Brasil, o que faremos nós aqui como par-
lamentares, o debate que já no início desta legislatura 
já apontávamos como sendo a coisa mais importante 
e que é exatamente a discussão do pacto federativo, 
a economia dos Estados e Municípios, a situação da 
dívida desses Estados e Municípios, a forma como é 
repartido o chamado “bolo” dos recursos federais, de 
que forma nós trataremos essas questões do ponto de 
vista legislativo em uma relação com o Governo Federal.

Então, é importante que esse cenário seja tal que 
nos localizemos no que acontece no mundo: a crise 
europeia, a crise americana, as investidas chinesas, a 
própria questão da crise na indústria, ou a desindus-
trialização, os resultados do PIB, a própria história do 
que aconteceu recentemente com nossa economia. E 
aí eu quero chamar a atenção do aspecto desta – eu 
diria – “revolução do campo” ou a resposta, se combi-
narmos os parâmetros da chamada demanda ou desse 
crescimento da demanda, consumo e produção, nós 
vamos encontrar nessa comparação indicadores positi-
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vos do ponto de vista da agropecuária, e um processo, 
eu diria, de descenso, para não falar em aspectos tão 
negativos na área industrial, meu caro Sérgio. Portanto, 
é fundamental que enxerguemos essas coisas e adote-
mos ações e atitudes a partir desse encaminhamento. 

Fiz agora, Senador Sérgio, uma verdadeira mara-
tona nesse último período: participei de um congresso 
em que todo ano se discute exatamente os rumos do 
processo tecnológico, dos investimentos, dos serviços 
no mundo no setor de telecomunicações, no setor de 
tecnologia móvel, onde os gigantes desses setores 
se reúnem. É um congresso e não uma feira, em que 
temos a oportunidade de entender os aspectos da 
padronização, tanto do ponto de vista do uso de fre-
quência quanto do ponto de vista industrial – é isso o 
que determina a escala, é isso o que determina a eco-
nomia, é isso o que determina o preço dos serviços. 
Numa economia abalada, o Congresso, inclusive, se 
processou na Espanha, na cidade de Barcelona. E a 
Espanha vive uma agonia, eu diria uma efervescência 
negativa, mas é importante lembrar que, nesse caso 
em particular, esse setor no Brasil movimenta algo em 
torno de R$150 a 160 bilhões por ano. 

Se fizermos uma comparação, meu caro Sena-
dor Sérgio, eu, que tive oportunidade de trabalhar di-
retamente no Orçamento e no PPA no ano passado, 
o nosso investimento, em 2012, é da ordem de R$165 
bilhões. Extraídos desse investimento R$106 bilhões 
das estatais, ficamos, portanto, com um investimento 
extremamente magro. Vamos tirar, ainda, desse va-
lor R$42 bilhões do PAC. Então, estamos falando em 
menos de R$20 bilhões, R$15, 16 bilhões para inves-
timento. Volto a insistir, R$165 bilhões. 

O setor a que estou me referindo, que hoje res-
ponde por diversas novidades no mundo, até porque os 
serviços estão à mão... Quando nós falamos, hoje, da 
comunicação móvel não é mais uma estrutura de voz, 
é uma estrutura de dados, de serviços, de transporte 
da informação ou, até numa linguagem muito usada 
no setor, fala– se hoje em quadriplay. É uma situação 
que não é mais uma mera relação de comunicação, 
ela tem áudio, vídeo, mensagem e dados nessa es-
trutura, movimentando a economia. Estou falando de 
algo em torno de R$160 bilhões. 

Se colocarmos nesse setor a radiodifusão, eu 
poderia dizer que acrescenta mais uns... Vamos botar 
até, de forma muito tímida, algo em torno de R$10, 
R$12 bilhões, que não são só esses recursos. Esta-
mos falando de mais de R$170 bilhões, o nosso inves-
timento foi de R$165 milhões. Então, esse setor sozi-
nho movimenta por ano mais do que temos apontado 
para investimento. E olha que desse investimento de 

R$165 bilhões, R$77 bilhões dos R$106 bilhões das 
estatais se referem à Petrobras – uma única estatal! 

Portanto, não é uma área qualquer.
Nesse congresso tivemos oportunidade de discutir 

exatamente como o Brasil tem sido – agora, de forma 
diferenciada – olhado por diversos países e por inves-
timentos. Até então, se não me falha a memória, essa 
edição do Congresso Mundial de Tecnologia Móvel, na 
sua oitava edição, se vacilar aqui na memória, tenho 
a impressão de que só em um ano não participei des-
se evento por conta de uma cirurgia, não me recordo 
de o Brasil ser pauta central, tema prioritário, não só 
pelo crescimento da demanda e do consumo, como 
pela importância de investimentos de fora para dentro. 

Investimentos em P&D, pesquisa e desenvol-P&D, pesquisa e desenvol-, pesquisa e desenvol-
vimento. Estive com várias empresas que anunciam 
desde já a disposição de investimentos com planta no 
Brasil, não só em desenvolvimento científico e tecno-
lógico, mas unidades de produção.

Na sequência, tivemos a CeBIT, na Alemanha, aí 
já é uma feira, não um congresso. Não pude participar, 
porque tive que voltar, inclusive, para minhas funções 
aqui no Congresso Nacional. Mas a Presidenta Dilma 
teve a oportunidade de abrir essa grande feira mundial 
de tecnologia na área de comunicação, de tecnologia 
da informação e, pela primeira vez na história da Ce-Ce-
BIT, dos congressos de tecnologia, das feiras de tec-, dos congressos de tecnologia, das feiras de tec-
nologia, a CeBIT teve como tema o Brasil. 

A Presidenta Dilma abriu aquela feira, nessa se-
gunda– feira próxima passada, com a chanceler alemã 
Angela Merkel.

Diversos Estados brasileiros apresentaram ali, 
naquela feira, os seus produtos e lançaram os seus 
parques tecnológicos, ou levaram a sua estrutura para 
o diálogo com diversas empresas do mundo. Inclusive o 
meu Estado da Bahia, ali representado pelo Governador 
Jaques Wagner, fez, em Hannover, o lançamento do 
parque tecnológico e retorna – provavelmente, neste 
momento, deve estar chegando a Salvador – com boas 
notícias para o nosso parque tecnológico, com diversos 
investimentos: o Instituto Fraunhofer, empresas como 
a Huawei, chinesa, a Indra, espanhola, conversações 
com a Microsoft mundial, com a Ericsson, com a Sie-
mens, com outras empresas como a IBM e, ainda mais, 
há indicativos com a Alcatel– Lucent, com a Coal Co. 
americana, para uma discussão envolvendo aplicati-
vos e soluções na área de saúde, educação, centros 
de emergência, monitoração, assim como, também, 
para investimentos em pesquisas e desenvolvimento.

Portanto, esse balanço da nossa caminhada nes-
se período em que estive nesse congresso, ao mes-
mo tempo a importante visita que fiz à estrutura e às 
dependências da B. Braun alemã, empresa com que 
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temos aprofundado uma parceria com a Bahia, numa 
área importantíssima, que é a área de saúde, uma área 
de recuperação de vidas... Na área de terapia celular, 
a Bahia tem avançado enormemente na recuperação 
usando células– tronco.

Nesse particular, com a B. Braun alemã, nós 
estamos tentando expandir esse nosso cenário de 
investimento no parque tecnológico, em pesquisas, 
junto com os hospitais: o Hospital das Clínicas, a boa 
experiência do nosso Hospital São Rafael. 

Nesse particular, há utilização de células– tron-
co para recuperação de joelho, sem a utilização de 
próteses. Além disso, com a própria B. Braun alemã, 
há oportunidade de usar tecnologias para integração 
de centros de diálise e a fabricação, a instalação, na 
Bahia, de uma unidade de produtos de higienização, 
hoje, unidades essas só, me parece, utilizadas por 
essa grande empresa alemã em algumas áreas na 
Europa. Portanto, a importância da instalação disso 
no Estado da Bahia.

Onde isso tem uma relação direta com essa ques-
tão econômica a que estou me referindo, meu caro 
Sérgio? Estou dando exemplos em nível nacional, ao 
mesmo tempo dizendo da importância das conquistas 
do nosso Estado, a Bahia. O que discutimos esses dias, 
de forma muito profunda em Barcelona, com a presença 
do nosso Ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, 
que, em um dos painéis, teve a oportunidade de falar 
do desenvolvimento dessa área aqui no Brasil, foi a 
importância de o Brasil aprofundar cada vez mais esse 
processo de industrialização com a perspectiva clara 
de cobertura de serviços. Por exemplo, encontrar no 
leilão que nós vamos ter agora em maio, na chamada 
nova geração, o 4G, ou na faixa de 450 mega– hertz, 
buscando atender às áreas remotas do País. Fazer 
chegar os serviços em todos os cantos. 

Essa é uma ferramenta hoje que não é mais uma 
ferramenta de utilização de poucos. Ela é estruturante. 
Estou me referindo à área da tecnologia da informa-
ção para o desenvolvimento, para a agricultura, para 
as alterações climáticas, para orientação da popu-
lação, para a defesa civil. Importante que os nossos 
centros de emergências, meu caro Senador Sérgio, 
tenham equipamentos capazes não só de acudir ou 
de chegarem posteriormente aos locais atingidos por 
cheias, chuvas ou coisas do gênero, mas o processo 
de antecipação.

Por isso, estivemos com a delegação sueca. 
Ontem estive na Embaixada da Suécia. Hoje o presi-
dente do parlamento sueco esteve aqui no Brasil. Eu 
tive a oportunidade de visitar o parlamento sueco e de 
propor ao governo sueco uma parceria com o Brasil, 
particularmente com a Bahia, para que nós tenhamos 

a oportunidade de receber aquele padrão tecnológico 
dos chamados SOS, os centros de emergências que 
funcionam muito bem no estado sueco, e que funcio-
nam em todos os cantos desse mundo, na Europa, nos 
Estados Unidos, e que nós precisamos implantar aqui 
no Brasil, para atender à população.

Então, é muito importante que, nesse avanço 
da economia, nessas dificuldades que temos enfren-
tado, essa seja uma área que pode ser utilizada para 
a gente atrair investimentos, resolver o problema da 
demanda de serviços pelo Brasil afora, gerar empre-
gos localmente e, obviamente, enfrentar a crise mun-
dial implantando serviços, respondendo à demanda 
e mantendo a nossa economia aquecida. Esse é o 
objetivo dessa vinculação efetiva com esse aspecto 
tecnológico de atração de investimentos e enfrenta-
mento dessa questão econômica mundial.

É óbvio que nós temos um prejuízo enorme. A 
relação com o mercado europeu vai ficando cada vez 
mais difícil por conta da crise, o que nos joga de forma 
muito mais intensa para uma direção com o mercado 
chinês. Por outro lado, o que nós temos conseguido 
exportar de forma mais intensa são commodities, e 
não produtos manufaturados. Então, nós precisamos 
inverter essa lógica. Queremos, sim, aumentar a nos-
sa linha de relação com o mercado chinês, mas para 
entregar a esse mercado produtos manufaturados.

Eu sei que de lá para cá a incidência é muito maior. 
Então, é importante que nós tenhamos nessa hora a 
cautela e, ao mesmo tempo, a ousadia de colocar na 
ordem do dia o debate sobre essa questão da reestru-
turação industrial, da questão fiscal; acabar com essa 
guerra fiscal e, ao mesmo tempo, estimular em cada 
canto deste País a produção, para enfrentarmos não 
só esse período de crise, mas para apresentarmos 
uma solução duradoura neste País, do ponto de vista 
econômico, mas com um pensamento social.

Hoje, muita gente festejou o fato de o Brasil chegar 
à sexta economia. Mas o Brasil chega à sexta econo-
mia sem ultrapassar os limites ou sem excedê– los do 
ponto de vista das questões que poderíamos chamar 
de sagradas para cada um de nós – do ponto de vis-
ta democrático, do ponto de vista social, do ponto de 
vista humano e do atendimento às necessidades da 
população. Chegamos à sexta economia sem ferir os 
direitos humanos, buscando banir o trabalho escravo, 
permitindo inclusive boas condições de trabalho. Che-
gamos à sexta economia do mundo com certo nível 
de acirramento das questões sociais. Acirramento do 
ponto de vista de uma posição de até comprar a briga 
com determinados setores, para a gente garantir mo-
radia, direitos iguais; para a gente garantir trabalho, 
renda, em qualquer canto deste País.
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Portanto, é nessa ousadia que o Brasil consegue 
chegar à sexta economia, mas tendo como pressupos-
to básico que um país precisa crescer, investir, mas 
precisa olhar para a sua gente.

Ouvi aqui, agora, há pouco, o Senador Eduardo 
Braga falar de uma região, e até meu companheiro do 
Nordeste, Benedito de Lira, dizia: “Eu pensei que só 
faltava água no Nordeste”. O Senador Eduardo Braga 
festejava aqui a oportunidade de, agora, neste qua-
drante da nossa história, chegar o abastecimento de 
água à beira do rio Amazonas.

Então, um país precisa chegar à sexta economia 
fazendo exatamente a universalização dos serviços, 
do acesso e, principalmente, do atendimento social à 
população.

Por isso, festejo aqui este momento importante, 
com o sentimento ainda, eu diria, de dor por a gente 
não ter alcançado um percentual maior no crescimento 
do nosso PIB, mas, ao mesmo tempo, com a alegria 
de saber que, mesmo diante das dificuldades, o nos-
so País aponta num crescimento, tendo como pressu-
posto básico o desenvolvimento social, a inclusão de 
brasileiros que, até então, viviam à margem, sem ter 
o que comer, sem ter o que vestir. Incluímos mais de 
30 milhões de brasileiros – talvez uma Argentina, po-
deríamos dizer –, mas precisamos incluir mais. Temos, 
ainda, 16 milhões de brasileiros que precisam sair de 
uma situação de dificuldades não para entrar no merca-
do de consumo, mas para entrar na vida efetivamente. 

Então, esse é o desafio, um desafio que cabe a 
nós aqui, no Senado, não como uma gincana de apro-
vação de projetos, mas com uma qualidade de dis-
cussão de projetos que nos leve a entender a proeza 
de cada Município, a necessidade de cada canto, as 
dificuldades dos Estados e a importância de a gente 
promover, cada vez mais, o desenvolvimento local.

Era isso que tinha a dizer.
Muito obrigado. Boa noite.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 

– PR) – Obrigado, Senador Walter Pinheiro.
Convido V. Exª a assumir a Presidência, para que 

eu possa fazer uso da palavra.
O Sr. Sérgio Souza deixa a cadeira da 

Presidência, que é ocupada pelo Sr. Walter 
Pinheiro.

O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco/PT 
– BA) – Concedo a palavra ao Senador Sérgio Souza, 
que, como orador inscrito, terá o tempo regimental de 
20 minutos na tribuna.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Obrigado, Sr. Presidente.

Já entramos na noite, são 21 horas e 35 minutos, 
e ainda estamos aqui, no exercício das nossas obriga-
ções parlamentares.

Eu não poderia deixar, Sr. Presidente, de vir à 
tribuna no dia de hoje por duas razões muito pontu-
ais. A primeira delas, Sr. Presidente, é a de que quero 
externar minha homenagem às mulheres brasileiras. 
Aqui, já foram citados alguns nomes, desde o da mu-
lher mais importante no País hoje, a Presidente Dilma, 
até mesmo o da Prefeita de Altamira, no Pará, e o de 
todas as autoridades femininas deste País.

Mas eu gostaria de render homenagem especial 
à minha esposa, Elide, e à minha mãe, Erotildes. As 
duas estão, neste momento, no Paraná, torcendo para 
que, no Senado Federal, façamos algo que possa or-
gulhá– las e orgulhar todas as mulheres deste Brasil.

Peço licença, Sr. Presidente, para ler uma refle-
xão que foi apresentada ontem numa loja maçônica 
de Curitiba, a União Curitibana, sobre a condução dos 
trabalhos que tem o Venerável Mestre Manoel Jeremias, 
e que foi apresentada por um irmão daquela loja, o ir-
mão Valdir Messias. O título é “Analogia de vida após 
o nascimento com vida após a morte”. Diz a reflexão:

“No ventre de uma mulher grávida, esta-
vam dois bebês. O primeiro pergunta ao outro:

– Você acredita na vida após o nasci-
mento?

– Certamente! Algo tem de haver após o 
nascimento. Talvez, estejamos aqui principal-
mente porque nós precisamos nos preparar 
para o que seremos mais tarde.

– Bobagem, não há vida após o nasci-
mento. Como, verdadeiramente, seria essa 
vida?

– Eu não sei exatamente, mas, certa-
mente, haverá mais luz do que aqui. Talvez, 
caminharemos com nossos próprios pés e 
comeremos com a nossa boca.

–  Isso é um absurdo! Caminhar é im-
possível. E comer com a boca? É totalmente 
ridículo! O cordão umbilical nos alimenta. Eu 
digo somente uma coisa: a vida após o nas-
cimento está excluída. O cordão umbilical é 
muito curto.

– Na verdade, certamente, há algo. Tal-
vez, seja apenas um pouco diferente do que 
estamos habituados a ter aqui.

–  Mas ninguém nunca voltou de lá, de-
pois do nascimento. O parto apenas encerra 
a vida. E, afinal de contas, a vida é nada mais 
do que a angústia prolongada na escuridão.
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–  Bem, eu não sei exatamente como 
será depois do nascimento, mas, com certe-
za, veremos a mamãe, e ela cuidará de nós.

–  Mamãe? Você acredita na mamãe? E 
onde ela supostamente está?

–  Onde? Em tudo à nossa volta! Nela e 
através dela nós vivemos.”

Com essa reflexão, eu gostaria de fazer uma ho-
menagem a todas as mulheres do Brasil e a todas as 
mulheres do Planeta.

Sr. Presidente, outro assunto que me traz à tribuna 
na noite de hoje é a água, assunto aqui referido por V. 
Exª e também pelo Senador Flexa Ribeiro.

Tive o privilégio de ser eleito o Presidente da Sub-
comissão Permanente da Água (CMAGUA) do Senado 
Federal. É uma Subcomissão da Comissão de Meio 
Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Con-
trole (CMA). Primeiramente, eu gostaria de agradecer 
a confiança a todos os meus pares e, em especial, 
ao Presidente da CMA, Senador Rodrigo Rollemberg.

A CMAGUA foi instalada como Subcomissão 
Permanente da CMA, em 28 de outubro de 2009, em 
decorrência da aprovação de requerimento de auto-
ria da então Senadora Marisa Serrano, e tem como 
finalidade encaminhar soluções legislativas sobre os 
problemas ainda existentes na gestão, na distribuição 
e no uso dos recursos hídricos no Brasil.

Desde o início do seu funcionamento, a meu ver, 
cresce em importância a responsabilidade e o traba-
lho a ser realizado por essa Subcomissão, que é per-
manente e que é destinada a tratar da água de todo o 
nosso Brasil, especialmente porque é inadiável e irre-
versível o debate mundial em torno do desenvolvimento 
sustentável e do uso racional dos recursos naturais.

Não há como discutir recursos hídricos no Pla-
neta sem que o Brasil seja um ator protagonista no 
processo. Portanto, nosso desafio como membros do 
Congresso Nacional é ainda maior.

No momento em que assumo a Presidência da 
Subcomissão da Água, gostaria de destacar quatro 
eixos fundamentais que deverão merecer a atenção 
deste colegiado. São eles: os desafios em torno da 
gestão dos recursos hídricos; o saneamento básico e a 
poluição das águas brasileiras; as mudanças climáticas 
e os impactos nos recursos hídricos mundiais; e, por 
fim, a participação do Brasil nos fóruns internacionais 
que tratam do assunto.

Possivelmente, outros temas se somarão a essa 
pauta, e, para tanto, conto com a contribuição e a par-
ticipação de todos os membros da Subcomissão Per-
manente da Água e do Senado Federal.

A Constituição Federal estabeleceu diversas pre-
visões em relação à dominialidade das águas brasilei-

ras. Determina como bens da União “os lagos, rios e 
quaisquer correntes de água em terrenos de seu do-
mínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de 
limite com outros países, ou se estendam a território 
estrangeiro, ou dele provenham”.

Prevê ainda que o domínio dos Estados federa-
dos e do Distrito Federal para as águas superficiais ou 
subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósitos, 
ressalvadas, na forma da lei, as águas decorrentes 
de obras da União.

Em relação a atribuições legislativas, compete 
privativamente à União legislar sobre águas, com-
petência que só poderá ser transferida aos Estados 
mediante lei complementar federal que os autorize a 
legislar sobre questões específicas da matéria, o que 
reforça o papel do Senado Federal como representante 
dos Estados e do pacto federativo.

Em 1997, entra em vigência a Lei nº 9.433, que 
instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e criou 
o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos, com importantes inovações no modelo de 
gerenciamento no sentido de descentralizar a gestão 
da União para os Estados e de incorporar princípios e 
instrumentos adotados em vários países, tais como a 
integração participativa e o planejamento estratégico 
por bacia hidrográfica.

Outras previsões incluem a definição das águas 
como bem de domínio público e recurso natural limi-
tado, dotado de valor econômico; a gestão descen-
tralizada e com a participação do Poder Público, dos 
usuários e das comunidades, de modo a proporcionar 
o uso múltiplo das águas; a outorga e a cobrança pelo 
uso de recursos hídricos; o enquadramento dos corpos 
d’água em classes, conforme o uso preponderante e a 
qualidade exigível para usos mais exigentes, de modo 
a diminuir custos de despoluição; e o Sistema de In-
formações sobre Recursos Hídricos.

Além dessa importante regulamentação consti-
tucional, a Lei n° 9.984, de 2000, criou a Agência Na-
cional de Águas (ANA), autarquia federal sob regime 
especial, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, 
responsável pela implementação da política nacional e 
do sistema nacional de gerenciamento hídrico, em arti-
culação com os órgãos públicos e privados integrantes 
do sistema nacional de gerenciamento desses recursos.

No cenário internacional, o Brasil tem se integrado 
às tratativas internacionais sobre a gestão de águas 
desde a Conferência das Nações Unidas sobre a Água, 
realizada em Mar Del Plata, Argentina, em 1977.

Em 1992, a Conferência Internacional sobre Água 
e Desenvolvimento, ocorrida em Dublin, Irlanda, indi-
cou problemas graves de escassez hídrica e estabele-
ceu princípios para a gestão sustentável com base na 
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abordagem participativa e no reconhecimento da água 
como um bem econômico finito e vulnerável.

Na ECO– 92, realizada no Rio de Janeiro, esses 
princípios foram referendados e têm, desde então, fun-
damentado a regulamentação no âmbito das nações 
participantes dos fóruns internacionais.

Em relação ao saneamento básico, a situação 
atual brasileira demonstra que as políticas públicas 
direcionadas ao equacionamento dessa questão ainda 
precisam avançar muito.

Desarticulação, descontinuidade e sobreposição 
de programas são alguns dos problemas hoje exis-
tentes e que exigem do Estado políticas coerentes e 
continuadas.

Com a regulamentação da Lei Nacional de Sa-
neamento Básico, por meio do Decreto n° 7.217, de 
2010, e se de fato implantadas as obras de saneamento 
básico previstas nos programas do PAC, espera– se 
uma melhora nesses números.

Há um longo caminho a trilhar, considerando ain-
da impactos associados ao manejo de resíduos sóli-
dos e à drenagem pluvial sobre a qualidade hídrica e 
a integridade dos ecossistemas aquáticos. E o papel 
da Subcomissão Permanente da Água no acompanha-
mento e fiscalização dessas atividades é fundamental 
para garantir a melhoria dos níveis de qualidade hídrica, 
assim como para assegurar sua sustentabilidade, no 
sentido de perpetuidade desses recursos às presentes 
e futuras gerações.

Quanto aos cenários de mudanças climáticas, 
estimados a partir dos dados científicos apresenta-
dos pelo Painel Intergovernamental sobre Mudança 
do Clima (IPCC), alguns podem causar expressivos 
prejuízos socioambientais e econômicos aos recur-
sos hídricos no Brasil. Destacaria o agravamento da 
escassez no Nordeste semiárido e a substituição de 
florestas tropicais da Amazônia por savanas, com a 
alteração no regime hídrico e a possível redução na 
geração de energia hidrelétrica. Duas preocupações 
que certamente devem ser analisadas no âmbito da 
Subcomissão Permanente da Água. 

Finalmente, em relação à participação brasileira 
no Fórum Mundial da Água, que ocorrerá na próxima 
semana, o Brasil necessariamente será protagonis-
ta nas discussões em torno da água. É fundamental 
defendermos a sustentabilidade do uso dos recursos 
hídricos, reconhecendo o domínio sobre o bem de 
cada nação.

Aliás, aproveito para informar que, juntamente 
com outros Srs. Senadores, integrarei a delegação 
brasileira que participará, na próxima semana, na cida-
de de Marselha, do 6º Fórum Mundial da Água. Minha 
intenção é trazer para as discussões da Subcomissão 

Permanente da Água os principais temas debatidos no 
evento francês. E ainda teremos a Rio+20 neste ano 
de 2012, que necessariamente deverá considerar o 
uso da água no debate em torno do desenvolvimento 
sustentável.

Fica evidente, portanto, Srªs e Srs. Senadores, o 
quão fundamental é o acompanhamento de todos os 
temas relacionados aos recursos hídricos que envol-
vem o Brasil e o mundo. Para tanto, creio que o trabalho 
da Subcomissão Permanente da Água pode ser muito 
importante. Tenho a convicção de que essa Subcomis-
são, Sr. Presidente, cumprirá seu papel.

Sr. Presidente, para encerrar, gostaria de dizer 
aos meus Pares no Senado e a todos aqueles que 
nos ouvem e nos veem neste momento que nós temos 
adotado uma postura muito coerente, como Senado-
res da República, promovendo sempre as ações ne-
cessárias ao equilíbrio. E não podemos esquecer, de 
forma alguma, de que não haverá sobrevida humana 
neste Planeta se não cuidarmos de nossos recursos 
hídricos, do nosso meio ambiente, mas também se 
não cuidarmos da sustentabilidade, de alimentarmos 
o nosso País e este Planeta. O Brasil tem uma grande 
responsabilidade no que diz respeito à produção de 
alimentos, à conservação do meio ambiente.

A nossa Rio+20, que será promovida na cidade 
do Rio de Janeiro, acontecerá no mês de junho e tem 
como tema central a sustentabilidade. Acho que a sus-
tentabilidade é o guarda– chuva. Abaixo dele está a 
economia verde. Está abaixo da sustentabilidade a er-
radicação da pobreza. Estão abaixo da sustentabilidade 
os recursos hídricos, a questão do meio ambiente. A 
sustentabilidade é a palavra de ordem de 2012 e será, 
com toda a certeza, a questão que pautará todos os 
países, pelo menos aqueles integrantes das Nações 
Unidas nas próximas décadas, porque, repito, sem 
sustentabilidade, não haverá sobrevida no Planeta.

Era isso, Sr. Presidente. Agradeço. 
Boa noite a V. Exª e a todos os nossos cidadãos 

brasileiros. 
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco/PT 

– BA) – Ok, Senador Sérgio. 
Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que 

serão lidos.
São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 39, DE 2011 

Altera o art. 74 do Decreto– Lei nº 
3.689, de outubro de 1941 – Código de Pro-
cesso Penal, para determinar como com-
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petência do Tribunal do Júri o julgamento 
dos crimes de corrupção ativa e passiva.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 74 do Decreto– Lei nº 3.689, de ou-

tubro de 1941 – Código de Processo Penal, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

Art. 74. ..................................................
§ 1º –  Compete ao Tribunal do Júri o jul-

gamento dos crimes previstos nos arts. 121, §§ 
1º e 2º, 122, parágrafo único, 123, 124, 125, 126 
e 127, 317, §§1º e 2º, e 333, parágrafo único, 
do Código Penal, consumados ou tentados.

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

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

Justificação
A corrupção é um tema quase permanente nas 

discussões sobre ética e política no Brasil. 
A corrupção é objeto de estudo da ONG Transpa-

rência Internacional, divulgado neste ano, que coloca 
o nosso país em 73º lugar no ranking de percepção de 
corrupção, dentre 182 nações pesquisadas. De acor-
do com esse ranking, em uma escala de zero (muito 
corrupto) a dez (muito limpo), o Brasil obteve nota 3,8.

No Brasil, o assunto se mantém como centro das 
discussões políticas. Desde a posse da presidente 
Dilma Rousseff, em janeiro deste ano, seis ministros 
deixaram o governo, cinco destes foram alvos de de-
núncias e suspeitas de corrupção.

Segundo o professor da Universidade de São 
Paulo, José Arthur Giannotti, a corrupção sempre vai 
existir, pois no Brasil, a corrupção é um dos esteios 
da nossa formação. O Brasil era terra de ninguém; os 
governadores que vinham para cá furtavam os cofres 
públicos, porque a eles só interessava voltar a Portu-
gal com o dinheiro. Ademais, ele salienta que, na ação 
política, existem certas faixas em que não se distingue 
o que é amoral e imoral. O estadista entra nessa faixa: 
vai se decidir se sua ação é amoral ou não, de acordo 
com o êxito da sua política. Essa ideia passou para al-
guns políticos, que estão na construção do Brasil. Mas 
eles não têm construído nada, apenas se aproveitado 
do país, dizendo– se acima do bem e do mal.

Assim, o êxito de uma política é extremamente 
relativo. Pode– se dizer que, sem ações imorais não 
teríamos a integração de tantas pessoas no merca-
do de trabalho e de consumo, mas não é por isso 
que as imoralidades praticadas no governo devam 
ser justificadas.

Ressalte– se, ainda, que a corrupção é deter-
minada pela existência e extensão dos empecilhos 

aos atos corruptos. Aqueles que se engajam na cor-
rupção acreditam que a utilidade dos rendimentos 
advindos da corrupção é mais valiosa do que os 
inconvenientes causados pelas penalidades asso-
ciadas a esses atos. 

A penalidade para a corrupção é um conjunto de 
probabilidades de ser pego, e, uma vez pego, de ser 
punido. Isso é importante para que o indivíduo tome a 
decisão de ser corrupto ou não. 

Dessa forma, entendemos a ampliação da com-
petência do Tribunal do Júri para julgamento dos cri-
mes de corrupção ativa e passiva, que têm causado 
comoção popular, permitirá maior restrição da liberda-
de dos indivíduos e respeito à democracia. – Senador 
Cyro Miranda.

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI Nº 3.689, DE 3 DE OUTUBRO DE 
1941.

Texto compilado

Código de Processo Penal.
 O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da 

atribuição que Ihe confere o art. 180 da Constituição, 
decreta a seguinte Lei:

LIVRO I
....................................................................................

CAPÍTULO III
Da Competência Pela Natureza da Infração

 Art. 74. A competência pela natureza da infração 
será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo 
a competência privativa do Tribunal do Júri.

§ 1º Competirá privativamente ao tribunal do juri o 
julgamento dos crimes previstos no Código Penal, arts. 
121, §§ 1º e 2º, 122 e 123, consumados ou tentados.

 § 1º Compete ao Tribunal do Júri o julgamento 
dos crimes previstos nos arts. 121, §§ 1o e 2o, 122, 
parágrafo único, 123, 124, 125, 126 e 127 do Código 
Penal, consumados ou tentados. (Redação dada pela 
Lei nº 263, de 23.2.1948)

 § 2o Se, iniciado o processo perante um juiz, hou-
ver desclassificação para infração da competência de 
outro, a este será remetido o processo, salvo se mais 
graduada for a jurisdição do primeiro, que, em tal caso, 
terá sua competência prorrogada.

 § 3o Se o juiz da pronúncia desclassificar a infra-
ção para outra atribuída à competência de juiz singular, 
observar– se– á o disposto no art. 410; mas, se a des-
classificação for feita pelo próprio Tribunal do Júri, a seu 
presidente caberá proferir a sentença (art. 492, § 2o).
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CAPÍTULO IV
Da Competência por Distribuição

 Art. 75. ...............................................................
.......................................................................

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

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 40, DE 2012

Altera o art. 323 do Decreto– Lei nº 
3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código 
Processo Penal, para determinar a não con-
cessão de fiança nos crimes praticados 
com violência ou grave ameaça a pessoa.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 323 do Decreto– Lei nº 3.689, de 3 

de outubro de 1941 – Código Processo Penal passa 
a viger acrescido do seguinte inciso III– A:

“Art.323 .................................................
III– A – nos crimes praticados com vio-

lência ou grave ameaça a pessoa; 
.................................................... ” (NR)

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

Justificação
Observe– se que o Código de Processo Penal 

– CPP, antes das alterações promovidas pela Lei nº 
12.403, de 4 de maio de 2011, proibia a concessão de 
fiança para os crimes que provocassem clamor público 
ou fossem cometidos com violência ou grave ameaça 
a pessoa, desde que punidos com reclusão.

Houve muitas alterações no CPP, com a edição 
da Lei nº 12.403, de 2011.

Atualmente, muitos criminosos que cometem cri-
mes com violência ou grave ameaça a pessoa podem 
ser beneficiados pela liberdade provisória, através da 
concessão de fiança, desde que não seja cabível a 
prisão preventiva.

Após a entrada em vigor dessa nova Lei, a auto-
ridade policial pode conceder fiança aos autuados por 
crimes, cuja pena máxima de prisão não seja superior 
a quatro anos, não se exigindo mais que a conduta 
proibida seja punível com pena de detenção, como 
previa a redação anterior do art. 322 do CPP.

Houve também alteração nos requisitos da pri-
são preventiva, que só pode ser aplicada nos crimes 
dolosos e punida com a pena privativa de liberdade 
máxima superior a quatro anos.

Assim, o cidadão em conflito com a lei, praticando 
delitos com violência ou grave ameaça a pessoa, cuja 
pena seja menor a quatro anos, pode pagar a fiança 
e sair livremente.

Diante dessas considerações, conclamamos os 
ilustres Pares para aprovação deste Projeto de Lei, 
que busca oferecer melhor interpretação ao instituto 
da fiança, evitando uma verdadeira farra de liberdade 
provisória de presos perigosos, em detrimento dos in-
teresses sociais. – Senador Cyro Miranda.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO– LEI 
Nº 3.689, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941.

Texto compilado
Código de Processo Penal.

 O Presidente da República, usando da atribuição 
que Ihe confere o art. 180 da Constituição, decreta a 
seguinte Lei:

LIVRO I
Do Processo em Geral

TÍTULO IX
Disposições Preliminares

CAPÍTULO VI
Da Liberdade Provisória, com ou sem Fiança

Art. 322. 
....................................................................................

Art. 323. Não será concedida fiança: (Redação
dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I – nos crimes de racismo; (Redação dada pela 
Lei nº 12.403, de 2011).

II – nos crimes de tortura, tráfico ilícito de entor-
pecentes e drogas afins, terrorismo e nos definidos 
como crimes hediondos; (Redação dada pela Lei nº 
12.403, de 2011).

III – nos crimes cometidos por grupos arma-
dos, civis ou militares, contra a ordem constitucional 
e o Estado Democrático; (Redação dada pela Lei nº 
12.403, de 2011).

IV – (revogado); (Redação dada pela Lei nº 12.403, 
de 2011). (Revogado pela Lei nº 12.403, de 2011).

V – (revogado). (Redação dada pela Lei nº 12.403, 
de 2011). (Revogado pela Lei nº 12.403, de 2011).

Art. 324. 
....................................................................................

(Á Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, em decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 41, DE 2012

Revoga a alínea “e” do art. 38 da Lei nº 
4.117, de 27 de agosto de 1962, que institui o 
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Código Brasileiro de Telecomunicações, para 
extinguir a obrigatoriedade de retransmis-
são do programa “A Voz do Brasil” pelas 
emissoras de radiodifusão sonora.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica revogada a alínea “e” do art. 38 da 

Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação.

Justificação
O programa A Voz do Brasil tem sua origem le-

gal com a edição, pelo Presidente Getúlio Vargas, do 
Decreto nº 21.111, de 1º de março de 1932, que pre-
viu a veiculação obrigatória, pelas emissoras de rádio, 
de um programa nacional “destinado a ser ouvido, ao 
mesmo tempo, em todo o território do País, em horas 
determinadas”.

Nos seus primeiros vinte e cinco anos, o pro-
grama limitava– se a divulgar as ações do Executivo. 
A partir de 1962, passou a incluir notícias do Poder 
Legislativo. Ao fim do regime Militar, com a instalação 
da Nova República, A Voz do Brasil passou a ser lem-
brada como a marca viva dos governos autoritários a 
que o País estivera submetido.

A partir de então, a veiculação compulsória de A
Voz do Brasil vem sofrendo uma série de questiona-
mentos. As razões apontadas aludem ao cerceamen-
to à liberdade de expressão do radiodifusor, à opção 
do ouvinte de ouvir o que melhor lhe aprouver, a uma 
ingerência injustificável do Estado em negócios priva-
dos, e, finalmente, a uma perda de receita por parte 
dos radiodifusores. Hoje, a obrigatoriedade da trans-
missão entre 19h e 20h representa considerável perda 
de faturamento para o setor.

Não consta haver outro regime democrático que 
subtraia rotineiramente da concessão da grade radio-
fônica outorgada às empresas fração para seu próprio 
uso. No máximo, os governos, quando julgam necessá-
rio, requisitam horários para declarações em ocasiões 
especiais. No Brasil, isso acontece também, mas em 
acúmulo à Voz, que já é bastante longa.

Essas as razões que nos levam a propor o fim 
da obrigatoriedade da retransmissão de A Voz do
Brasil pelas emissoras de rádio. Evidentemente, isso 
não impede que seja veiculada pelas emissoras que 
assim o desejarem.

Note– se, além disso, que essa iniciativa não 
implicará a morte do programa ou a extinção de um 
canal de informações sobre os Poderes da República. 
O governo possui a Empresa Brasil de Comunicação 
(EBC), que dispõe de extensa rede com alto grau de 
penetração e que continuaria a suprir os rincões mais 

distantes (e não só esses) com as informações de A
Voz. Também os Poderes Legislativo e Judiciário já 
dispõem de serviços de comunicação próprios, com 
sítios na internet, além de canais de rádio e TV. 

A obrigatoriedade é desnecessária e indesejável. 
Por meio de caminhos múltiplos e variados, a notícia 
de interesse público pode alcançar a maior parte da 
população.

Certo da importância da medida proposta, solicito 
o apoio dos nobres pares para sua aprovação. – Se-
nador Cyro Miranda.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962
Vide Lei nº 9.472, de 16/07/97
Vide texto compilado

Institui o Código Brasileiro de Teleco-
municações.

O Presidente da República Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO V
Art. 37.

...................................................................................
 Art. 38. Nas concessões, permissões ou autori-

zações para explorar serviços de radiodifusão, serão 
observados, além de outros requisitos, os seguin-
tes preceitos e cláusulas: (Redação dada pela Lei nº 
10.610, de 20.12.2002)

a) ..........................................................
b) ..........................................................
c) ..........................................................
d) ..........................................................
e) as emissôras de radiodifusão, excluídas 

as de televisão, são obrigadas a retransmitir, 
diàriamente, das 19 (dezenove) às 20 (vinte) 
horas, exceto aos sábados, domingos e feriados, 
o programa oficial de informações dos Poderes 
da República, ficando reservados 30 (trinta) 
minutos para divulgação de noticiário prepara-
do pelas duas Casas do Congresso Nacional;

f) ...........................................................
(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-

vação, Comunicação e Informática, em deci-
são terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 42, DE 2012

Altera os arts. 54, 55 e 115 da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui 
o Código de Trânsito Brasileiro, para exigir que 
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as motocicletas e assemelhados exibam placa 
dianteira e traseira e que seus condutores e 
passageiros portem capacete com a nume-
ração da placa do veículo em que circulam.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 54, 55 e 115 da Lei nº 9.503, de 

23 de setembro de 1997, passam a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 54. ................................................
I – utilizando capacete de segurança no 

qual conste inscrição com a numeração da 
placa do veículo, viseira ou óculos protetores, 
conforme regulamentação do Contran;

.................................................... ” (NR)
“Art. 55. ................................................
I – utilizando capacete de segurança no 

qual conste inscrição com a numeração da 
placa do veículo, conforme regulamentação 
do Contran;

.................................................... ” (NR)
“Art. 115. ..............................................
..............................................................
§ 6º Os veículos não motorizados são 

dispensados da placa dianteira.” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor sessenta dias após 
a data de sua publicação.

Justificação
A presente iniciativa tem por objetivo conter o cres-

cente número de crimes cometidos em vias públicas, 
praticados por marginais que se utilizam de motocicle-
tas, favorecidos pela flexibilidade de deslocamento do 
veículo e pela ocultação propiciada pela viseira e pelo 
capacete de segurança.

Para tanto, propõe medidas que facilitem a iden-
tificação dos motociclistas, quais sejam: exigir que as 
motocicletas portem placa dianteira, além da placa 
traseira já obrigatória, e que os condutores e passa-
geiros desses veículos utilizem capacetes nos quais 
figure inscrição com o número da placa.

Sabe-se que essas medidas são sujeitas a frau-
des, tais como o uso de capacete roubado ou de nu-
meração falsa. Não obstante, a própria discrepância 
entre as informações do capacete e da placa ou a 
inexistência da numeração exibida já configuraria in-
dício de irregularidade capaz de orientar a ação dos 
agentes de segurança na identificação dos autores 
de crime.

Diante dessas ponderações, apelo para meus 
nobres Pares no sentido da aprovação deste projeto 
de lei. – Senador Cyro Miranda.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
Mensagem de veto
Vide texto compilado

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 III
Das Normas Gerais de Circulação e Conduta

Art. 53. ..................................................
 Art. 54. Os condutores de motocicletas, motone-

tas e ciclomotores só poderão circular nas vias:
 I – utilizando capacete de segurança, com viseira 

ou óculos protetores;
 II – segurando o guidom com as duas mãos;
 III – usando vestuário de proteção, de acordo 

com as especificações do CONTRAN.
 Art. 55. Os passageiros de motocicletas, moto-

netas e ciclomotores só poderão ser transportados:
 I – utilizando capacete de segurança;
 II – em carro lateral acoplado aos veículos ou 

em assento suplementar atrás do condutor;
 III – usando vestuário de proteção, de acordo 

com as especificações do CONTRAN.
 Art. 56. .................................................

CAPÍTULO IX
Dos Veículos

Seção III
Da Identificação do Veículo

 Art. 114. ...............................................
 Art. 115. O veículo será identificado externamente 

por meio de placas dianteira e traseira, sendo esta la-
crada em sua estrutura, obedecidas as especificações 
e modelos estabelecidos pelo CONTRAN.

 § 1º Os caracteres das placas serão individu-
alizados para cada veículo e o acompanharão até a 
baixa do registro, sendo vedado seu reaproveitamento.

 § 2º As placas com as cores verde e amarela da 
Bandeira Nacional serão usadas somente pelos veícu-
los de representação pessoal do Presidente e do Vice– 
Presidente da República, dos Presidentes do Senado 
Federal e da Câmara dos Deputados, do Presidente 
e dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, dos Mi-
nistros de Estado, do Advogado– Geral da União e do 
Procurador– Geral da República.

 § 3º Os veículos de representação dos Presiden-
tes dos Tribunais Federais, dos Governadores, Prefeitos, 
Secretários Estaduais e Municipais, dos Presidentes 
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das Assembléias Legislativas, das Câmaras Municipais, 
dos Presidentes dos Tribunais Estaduais e do Distrito 
Federal, e do respectivo chefe do Ministério Público e 
ainda dos Oficiais Generais das Forças Armadas terão 
placas especiais, de acordo com os modelos estabe-
lecidos pelo CONTRAN.

 § 4º Os aparelhos automotores destinados a 
puxar ou arrastar maquinaria de qualquer natureza 
ou a executar trabalhos agrícolas e de construção ou 
de pavimentação são sujeitos, desde que lhes seja fa-
cultado transitar nas vias, ao registro e licenciamento 
da repartição competente, devendo receber numera-
ção especial.

 § 5º O disposto neste artigo não se aplica aos 
veículos de uso bélico. 

 § 6º Os veículos de duas ou três rodas são dis-
pensados da placa dianteira.

 Art. 116. ...............................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania, em decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 43, DE 2012

Altera a Lei nº 9.797, de 6 de maio de 
1999, para dispor acerca da técnica de re-
construção imediata da mama por meio de 
cirurgia plástica reparadora.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 2º da Lei nº 9.797, de 6 de maio de 

1999, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º ..................................................
§ 1º Será utilizada, salvo contraindicação 

médica, a técnica cirúrgica de reconstrução 
simultânea ou imediata da mama, realizada 
no mesmo momento da intervenção cirúrgica 
oncológica, respeitada a autonomia da mulher 
para, plenamente esclarecida, decidir livremen-
te pela execução do procedimento.

§ 2º Os procedimentos na mama contra-
lateral e as reconstruções do complexo are-
olomamilar são parte integrante do tratamen-
to.” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor cento e vinte dias 
após a data de sua publicação.

Justificação
De acordo com uma matéria publicada no jornal 

“O Estado de São Paulo”, em 13 de janeiro de 2012, o 
Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima que 52 mil 
mulheres serão diagnosticadas com câncer de mama 
em 2012. E a Sociedade Brasileira de Mastologia estima 

que ao menos 20 mil delas precisarão fazer cirurgia de 
retirada das mamas, sendo que apenas cerca de 10% 
sairão do centro cirúrgico com a mama já reconstruída. 

O mastologista José Luiz Pedrini, vice– presi-
dente da Sociedade Brasileira de Mastologia, citado 
na referida reportagem, entende que a reconstrução 
deveria ser feita ao mesmo tempo em que as mamas 
são retiradas, com exceção dos casos em que há con-
traindicação, a exemplo de mulheres fumantes ou com 
diabete ou doenças cardíacas graves. No entanto, de 
acordo com o especialista, “na maioria dos centros, 
isso não acontece. A sociedade de mastologia pre-
coniza que a reconstrução seja feita imediatamente 
e nas duas mamas, mesmo que apenas uma tenha 
sido retirada. Isso garantiria a simetria das mamas e 
aumentaria a autoestima dessas mulheres.”

O fato é que existe uma grande fila de espera 
para a realização da cirurgia, que pode ultrapassar 
cinco anos em alguns centros, a despeito de ser esse 
um direito garantido em lei há mais de uma década. 

Assim, para minimizar o problema, a presente 
proposição legislativa determina que seja feita, como 
regra, a reconstrução imediata da mama, ou seja, no 
mesmo ato cirúrgico da mastectomia. Além disso, ex-
plicita, em lei, que o tratamento a ser realizado deve 
incluir as duas mamas, propiciando um resultado es-
tético mais satisfatório.

Por fim, a proposição promove a adequação da 
lei vigente aos preceitos ético– profissionais médicos, 
notadamente à Resolução do Conselho Federal de 
Medicina (CFM) nº 1.483, de 1997, que dispõe dos 
procedimentos médicos para reconstrução mamaria.

Diante dessas ponderações, conclamamos os 
nossos Pares para a aprovação deste projeto, que, 
transformado em lei, contribuirá para mitigar o sofri-
mento e melhorar a qualidade de vida de milhares de 
brasileiras.

Sala das Sessões, 7 de março de 2012. – Sena-
dora Vanessa Grazziotin.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI No 9.797, DE 6 DE MAIO DE 1999

Dispõe sobre a obrigatoriedade da 
cirurgia plástica reparadora da mama pela 
rede de unidades integrantes do Sistema 
Único de Saúde – SUS nos casos de muti-
lação decorrentes de tratamento de câncer.

O Presidente da República, Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1oAs mulheres que sofrerem mutilação total 
ou parcial de mama, decorrente de utilização de téc-
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nica de tratamento de câncer, têm direito a cirurgia 
plástica reconstrutiva.

Art. 2oCabe ao Sistema Único de Saúde – SUS, 
por meio de sua rede de unidades públicas ou conve-
niadas, prestar serviço de cirurgia plástica reconstrutiva 
de mama prevista no art. 1o, utilizando– se de todos 
os meios e técnicas necessárias.

Art. 3oO Poder Executivo regulamentará esta Lei 
.razo de cento e oitenta dias.

Art. 4oEste Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.

Brasília, 6 de maio de 1999; 178o da Independên-
cia e 111o da República. – FERNANDO HENRIQUE 
CARDOSO – José Serra.

RESOLUÇÃO CFM Nº 1.483/97 
O Conselho Federal de Medicina, no uso das atri-

buições conferidas pela Lei nº 3.268, de 30 de setem-
bro de 1957, regulamentada pelo Decreto nº 44.045, 
de 19 de julho de 1958 e,

Considerando que a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) define saúde como o “estado de com-
pleto bem– estar físico, mental e social, e não apenas 
a ausência de doença”;

Considerando que, na Medicina, o alvo de toda 
a atenção do médico é a saúde do ser humano, em 
benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo 
e o melhor de sua capacidade profissional, e que ao 
médico cabe zelar e trabalhar pelo perfeito desempe-
nho ético da Medicina e pelo prestígio e bom conceito 
da profissão;

Considerando que as mastectomias parciais e 
totais são procedimentos médico– cirúrgicos aceitos 
na literatura e prática médicas;

Considerando que os procedimentos médicos de 
retirada total ou parcial da mama, para tratamento das 
enfermidades específicas, resultam em deformidades;

Considerando que deformidades pós– mastec-
tomia trazem mal– estar físico, psíquico e social para 
suas portadoras;

Considerando o Parecer da Câmara Técnica de 
Cirurgia Plástica, do CREMERJ e a Resolução CRE-
MESP nº 80/97, sobre reconstrução mamária;

Considerando que as ações de saúde devem 
contemplar a integralidade do atendimento;

Considerando, finalmente, o decidido na Sessão 
Plenária de 11 de setembro de 1997, 

Resolve: 
Artigo 1º. A reconstrução mamária, sempre que 

indicada com a finalidade de corrigir deformidade con-
seqüente de mastectomia parcial ou total, é parte in-
tegrante do tratamento da doença para a qual houve 
indicação de mastectomia.

Artigo 2º. A indicação e a técnica devem ser de-
finidas pelo cirurgião como a que melhor se aplica ao 
caso, podendo utilizar– se de tecidos do próprio indi-
víduo ou inclusão de materiais não– orgânicos (pró-
teses de silicone ou expansores) ou, ainda, qualquer 
outro material que venha a ser aplicável, desde que 
aprovado pelos órgãos competentes.

Artigo 3º. Os procedimentos na mama contrala-
teral e as reconstruções do complexo aréolo– mamilar 
são também parte integrante do tratamento.

Artigo 4º. A presente Resolução entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogando– se as disposi-
ções em contrário. 

Brasília– DF, 11 de setembro de 1997. – Waldir 
Paiva Mesquita, Presidente – Edson de Oliveira An-
drade, 2º Secretário.

Publicado no DOU de 22/9/1997. Página 21075.

(Á Comissão de Assuntos Sociais, em 
decisão terminativa) 
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O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco/PT 
– BA) – Os projetos que acabam de ser lidos serão 
publicados e remetidos às Comissões competentes.

Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco/PT 
– BA) – Os pareceres lidos vão à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco/PT 
– BA) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 19, 21 
e 22, de 2012, do Presidente da Comissão de Assun-
tos Sociais, que comunicam a apreciação, em caráter 
terminativo, dos Projetos de Lei do Senado nºs 61, de 
2006; 66 e 183, de 2010.

São os seguintes os Ofícios:

Ofício Nº 19/2012 – Presidência/CAS
Brasília, 29 de fevereiro de 2012

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Exce-
lência que esta Comissão aprovou, em decisão termi-
nativa, o Projeto de Lei do Senado nº 61, de 2006, de 
autoria do Senador Valdir Raupp, que Altera o art. 9º 
da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, que regula 
o Programa do Seguro-Desemprego, o Abono Salarial, 
institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), e dá 
outras providências, e a Emenda nº 1-CAS.

Respeitosamente, – Senador Jayme Campos,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais
Ofício Nº 21/2012 – Presidência/CAS

Brasília, 29 de fevereiro de 2012
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Exce-
lência que esta Comissão aprovou, em decisão ter-
minativa, o Projeto de Lei do Senado nº 66, de 2010, 
que Concede pensão especial aos ex-servidores da 
extinta Superintendência de Campanhas de Saúde 
Pública, afetados por doença grave em decorrência 
de contaminação pelo dicloro-difenil-tricloroetano, de 
autoria do Senador Marcelo Crivella.

Respeitosamente, – Senador Jayme Campos,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
Ofício Nº 22/2012 – Presidência/CAS

Brasília, 29 de fevereiro de 2012
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Exce-

lência que esta Comissão rejeitou, em decisão termi-
nativa, o Projeto de Lei do Senado nº 183, de 2010, 
que Altera a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, 
que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas 
sobre Drogas – Sisnad; prescreve medidas para pre-
venção do uso indevido, atenção e reinserção social 
de usuários e dependentes de drogas; estabelece 
normas para repressão à produção não autorizada e 
ao tráfico ilícito de drogas; define crimes e dá outras 
providências, para determinar que as emissoras pú-
blicas de radiodifusão veiculem programas e eventos 
de artes marciais como instrumento de combate às 
drogas, de autoria do Senador Magno Malta, ficando 
prejudicada a Emenda nº 1-CCT.

Respeitosamente, – Senador Jayme Campos,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.

O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco/PT 
– BA) – Com referência aos Ofícios nºs 19, 21 e 22, 
de 2012, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para 
interposição de recurso, por um décimo da composi-
ção da Casa, para que os Projetos de Lei do Senado 
nºs 61, de 2006; 66 e 183, de 2010, sejam apreciados 
pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do 
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco/PT 
– BA) – Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 
99 e 100, de 2012, da Comissão de Assuntos Econô-
micos, sobre as seguintes Mensagens:
– nº 1, de 2012 (nº 9/2012, na origem), que conclui 

pela apresentação do Projeto de Decreto Legis-
lativo nº 66, de 2012, que aprova a Programação 
Monetária para o 1º trimestre de 2012; e

– nº 4, de 2012 (nº 27/2012, na origem), que conclui
pela apresentação do Projeto de Decreto Legis-
lativo nº 67, de 2012, que aprova a Programação 
Monetária para o 4º trimestre de 2011.

As matérias ficarão perante a Mesa durante cinco 
dias úteis para recebimento de emendas, nos termos 
do art. 235, II, f, do Regimento Interno, e constarão da 
pauta da próxima sessão deliberativa ordinária.

O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco/
PT – BA) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco/
PT – BA) – O requerimento que acaba de ser lido vai 
à publicação.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco/PT 
– BA) – O requerimento que acaba de ser lido será 
despachado à Mesa para decisão, nos termos do Re-
gimento Interno.

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

REQUERIMENTO Nº 120, DE 2012
(PLS 380/2011)

Requeiro, nos termos do número 12, da alínea 
“c”, do inciso II, do art. 255, do Regimento Interno do 
Senado Federal, que o PLS 380/2011, que “Altera a 
lei nº 9.961, de 2000, que criou a Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS) para estabelecer, den-
tre as competências da Agência, a de definir índices 
de reajustes dos honorários médicos, procedimentos 
e eventos em saúde oferecidos pelas operadoras de 
planos de planos de saúde,” seja submetido, também, 
ao exame da Comissão de Assuntos Econômicos, além 
da comissão constante do despacho inicial. – Senador 
Humberto Costa.

O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco/PT 
– BA) – O requerimento que acaba de ser lido será 
incluído em Ordem do Dia oportunamente, nos termos 
do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 121, DE 2012

Requer Voto de Pesar pelo falecimen-
to do Conselheiro do Tribunal de Contas do 

Estado do Piauí e ex-Deputado Estadual 
Guilherme Xavier de Oliveira Neto.

Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimen-
to Interno, a inserção em ata de Voto de Pesar, pelo 
falecimento do Conselheiro do Tribunal de Contas do 
Estado do Piauí e ex-Deputado Estadual Guilherme 
Xavier de Oliveira Neto, aos 64 anos, vítima fatal de 
um trágico acidente aéreo ocorrido nas proximidades 
do Município de Eliseu Martins – PI, na última terça-
-feira, dia 6 de março de 2012.

Requeiro, mais, que este voto seja levado ao 
conhecimento da Sra. Maria da Conceição Mendonça 
Xavier de Oliveira, sua esposa, e, por seu intermédio, 
aos demais familiares.

Justificação
O Voto de Pesar ora requerido ao Senado da 

República é um preito de saudade ao Conselheiro do 
Tribunal de Contas do Estado do Piauí e ex-Deputado 
Estadual Xavier Neto.

Xavier Neto era formado em Farmácia pela Uni-
versidade Federal do Maranhão – UFMA e Advogado 
formado pelo Centro de Ensino Unificado de Teresina 
– CEUT. Na política local exerceu mandato de Depu-
tado Estadual por 6 (seis) vezes e desde junho/2010 
exercia o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas 
do Estado do Piauí.

Xavier Neto deixa uma grande lacuna na história 
da política piauiense. Conquistou seu primeiro manda-
to de Deputado Estadual em 1982 pelo extinto PDS, 
passando depois por outros partidos até o último – PR, 
onde inclusive foi seu presidente regional por 3 man-
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datos. Como Republicano, sempre foi caracterizado 
pela sua determinação nos exercícios parlamentares 
que exerceu e exercia atualmente, como Conselheiro 
do TCE – PI.

O ex-Deputado Estadual Xavier Neto, deixa espo-
sa, Maria da Conceição Mendonça Xavier de Oliveira, 
e quatro filhos: Fábio Henrique Mendonça Xavier de 
Oliveira, Gustavo Henrique Mendonça Xavier de Oli-
veira, Guilherme Henrique Mendonça Xavier de Olivei-
ra e Aléssya Fernanda Mendonça Xavier de Oliveira.

Por estas razões, o Conselheiro do Tribunal de 
Contas do Estado do Piauí e ex-Deputado Estadual 
Xavier Neto é merecedor da homenagem póstuma 
desta Casa.

Sala das Sessões, 7 de março de 2012. – Sena-
dor João Vicente Claudino.

REQUERIMENTO Nº 122, DE 2012

Requer Voto de Pesar pelo falecimento 
do Auditor e Conselheiro Substituto do Tri-
bunal de Contas do Estado do Piauí Jaime 
Amorim Júnior.

Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento 
Interno, a inserção em ata, de Voto de Pesar pelo Au-
ditor e Conselheiro Substituto do Tribunal de Contas do 
Estado do Piauí (TCE-PI) Jaime Amorim Júnior, aos 40 
anos, vítima fatal de um trágico acidente aéreo ocorrido 
nas proximidades do Município de Eliseu Martins - PI, 
na última terça-feira, dia 6 de março de 2012.

Requeiro, mais, que este voto seja levado ao 
conhecimento da Sra. Juliana Martins, sua esposa, e, 
por seu intermédio, aos demais familiares.

Justificação
O Voto de Pesar ora requerido ao Senado da 

República é um preito de saudade ao Auditor e Con-
selheiro Substituto do Tribunal de Contas do Estado 
do Piauí (TCE - PI) Jaime Amorim Júnior.

Jaime Amorim estudou sua vida inteira em esco-
la pública e era formado em Direito pela Universidade 
Federal do Piauí (UFPI). Natural de Teresina, dedicou 
sua vida ao Direito Público do Piauí. Antes de se tornar 
Conselheiro Auxiliar da Corregedoria do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE - PI), Jaime Amorim trabalhou 
dois anos no Tribunal Regional do Trabalho do Piauí 
(TRT - PI), onde foi Auxiliar Judiciário. Nascido em 12 
de abril de 1971, ingressou no Tribunal de Contas do 
Estado como Auditor, em maio de 1995, após aprova-
ção em concurso público.

Possuía também curso de formação de Delega-
do da Polícia Federal, realizado na Academia Nacio-
nal de Polícia, em Brasília, e Curso de Preparação à 
Magistratura, pela Escola Superior da Magistratura do 
Piauí, Jaime Amorim era especialista em Controle Ex-
terno da Administração Pública, além de ser professor 
de Direito do Trabalho e Previdenciário em instituição 
de Direito Público e Privado, e atualmente ministrava 
aulas de Direito no Instituto Federal do Piauí (IFPI).

Jaime Amorim Júnior deixa a esposa Juliana 
Martins, e o filho de dois anos, Luiz André.

Por estas razões, Auditor e Conselheiro Substi-
tuto do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE - 
PI) Jaime Amorim Júnior é merecedor da homenagem 
póstuma desta Casa.

Sala das Sessões, 7 de março de 2012. – Sena-
dor João Vicente Claudino.

O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco/
PT – BA) – A Presidência encaminhará os votos de 
pesar solicitados.

Os requerimentos que acabam de ser lidos vão 
ao Arquivo.

Sobre a mesa, propostas de emenda à Consti-
tuição que serão lidas.

São lidas as seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco/PT 
– BA) – As Propostas de Emenda à Constituição que 
acabam de ser lidas estão sujeitas às disposições cons-
tantes dos art. 354 e seguintes do Regimento Interno.

As matérias vão à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco/PT – 
BA) – Os Srs. Senadores Ciro Nogueira e Valdir Raupp 
enviaram discursos à Mesa, para serem publicados na 
forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Se-
nadoras e Srs. Senadores, ao longo de toda a história 
do Piauí, o rio Parnaíba vem exercendo um relevante 
papel na vida do Estado e de sua população, poden-
do-se dizer que o cotidiano de nossa gente está, sob 
muitos aspectos, intimamente ligado ao nosso mais 
importante rio, utilizado para a navegação, para o su-
primento de água para as mais diversas finalidades e, 
mais recentemente, para a geração de energia elétrica.

A descoberta do Parnaíba, por Nicolau Resende, 
ocorreu por acaso, ao redor do ano de 1640, em de-
corrência de um naufrágio sofrido próximo à sua foz. 
Iniciando seu percurso na Chapada das Mangabeiras, 
numa altitude superior a 700 metros, o Parnaíba é o 
resultado da confluência de vários cursos d’água, sen-
do os mais importantes o rio Água Quente, na divisa 
do Piauí com o Maranhão, o rio Curriola e o rio Lontra, 
estes últimos no Estado do Piauí. Seu curso é dividido 
em três segmentos: o Alto Parnaíba, o Médio Parnaí-
ba e o Baixo Parnaíba. No total, o rio estende-se por 
quase 1.500 quilômetros, percorrendo todo o Estado 
do Piauí, antes de desaguar no Oceano Atlântico.

Embora represente a divisa natural entre os Es-
tados do Piauí e do Maranhão, não há dúvida de que a 
relevância histórica, econômica e cultural do Parnaíba 
é ainda maior para o Piauí do que para o Estado vizi-
nho, chegando ao ponto de o rio ser exaltado no próprio 
hino do meu Estado. Toda a economia, toda a história 
do Piauí se ligam, de alguma maneira, ao rio Parnaíba, 
haja vista seu importante papel sócio-econômico para o 
Estado. Afinal, a potencialidade de seus recursos natu-
rais o torna apto a contribuir para o desenvolvimento de 
inúmeras atividades, a exemplo das pesqueiras, agro-
pastoris, de navegação, de geração de energia elétrica, 
de abastecimento urbano, de lazer, entre outras.

Foi a navegabilidade do Parnaíba que facilitou o 
povoamento do Piauí e a comunicação entre as co-
munidades do Estado até pouco tempo atrás. Até o 
presente, pequenas embarcações singram as águas 
do rio no período das cheias. O Parnaíba foi também o 
berço de nossa Capital, a amada Teresina, projetada e 

construída em suas margens em função da importância 
estratégica de sua navegabilidade. O objetivo principal 
da construção de nossa Capital foi alavancar o desen-
volvimento do Estado e deter a influência que o Mara-
nhão começava a exercer sobre o interior piauiense.

A foz do Parnaíba tem a forma de um amplo e re-
cortado delta, o único delta em mar aberto das Américas 
e um dos três maiores do mundo em extensão e beleza 
natural, ao lado dos deltas do rio Nilo, no Egito, e do 
rio Mekong, no Sudeste Asiático. Ao longo das últimas 
décadas, o Delta do Parnaíba tornou-se uma impor-
tante atração turística, procurada por visitantes de todo 
o Brasil e de diversas partes do mundo que desejam 
conhecer seu riquíssimo ecossistema, constituído por 
dunas, florestas, manguezais e extensas praias, além 
de sua exuberante fauna, composta por espécies como 
o jacaré-de-papo-amarelo, a garça, o macaco-prego, 
o caranguejo-uçá e muitas outras espécies aquáticas.

Com efeito, é importantíssimo o papel desem-
penhado pelo rio Parnaíba no desenvolvimento sócio-
-econômico de ambos os Estados – Piauí e Maranhão 
–, em função das amplas oportunidades econômicas 
por ele propiciadas, as quais vão desde o potencial tu-
rístico, passam pela agricultura irrigada e chegam até 
a riqueza de sua peculiar biodiversidade. As águas do 
Parnaíba, ademais, proveem energia elétrica, gerada 
na Usina de Boa Esperança.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores: a par do 
reconhecimento de sua enorme importância – e ain-
da mais por causa dela –, o rio Parnaíba tornou-se, 
ao longo das últimas décadas, motivo de gravíssimas 
preocupações para todos nós que almejamos o de-
senvolvimento contínuo e sustentado dos Estados do 
Piauí e do Maranhão.

Ocorre que o Parnaíba está morrendo lentamente. 
O desmatamento de suas margens, o assoreamento, 
a poluição – especialmente aquela provocada pelo 
derramamento de esgoto sanitário sem tratamento –, 
bem como os problemas derivados da construção da 
Usina de Boa Esperança – como a perda da piscosi-
dade e a retenção da vazão –, estão transformando o 
rio Parnaíba – antes um grande manancial, uma fonte 
perene e abundante de água – em um recipiente de 
seriíssimos problemas.

É no Baixo Parnaíba onde se observa maior des-
matamento de suas margens e maior assoreamento. É 
também nessa região onde se encontra o maior número 
de fábricas, a exemplo das de celulose, de açúcar e 
álcool. Lá se situam os maiores núcleos urbanos, os 
quais lançam grande quantidade de esgoto sem trata-
mento no rio. A ocupação das margens, a derrubada 
da mata ciliar e a construção da Usina Hidrelétrica de 
Boa Esperança levaram ao assoreamento do Parnaíba 

MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL902



05356 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012

e à consequente redução do período do ano em que 
o rio permanece navegável, além da redução do seu 
volume de água e do desaparecimento de espécies 
animais antes comuns na região.

Aliás, ao mencionar os problemas oriundos da 
construção da Usina de Boa Esperança, não posso 
deixar de destacar, paralelamente, os grandes bene-
fícios que os cinco bilhões de metros cúbicos de água 
lá represados vêm propiciando à população local, ao 
permitir a criação de peixes e a regularização do cur-
so do rio – evitando as grandes cheias. O grande lago 
propicia, inclusive, a existência de hotéis e balneários 
às suas margens na cidade de Guadalupe.

De toda forma, o certo é que o conjunto de circuns-
tâncias antes mencionadas acarretou severa queda na 
vazão do Parnaíba, a ponto de, nos meses de seca, após 
o período chuvoso de janeiro e fevereiro, observar-se 
grande quantidade de “coroas” formadas em seu leito.

Srªs e Srs. Senadores: em face da tremenda im-
portância do rio Parnaíba para o meu Estado e dos 
gravíssimos problemas que nele hoje se constatam, 
assumi, como um dos compromissos centrais de mi-
nha campanha ao Senado, a luta por sua revitalização.

Determinado a cumprir fielmente o compromisso 
que assumi perante o povo piauiense, apresentei, em 
junho passado, a Proposta de Emenda à Constituição 
nº 51, de 2011, objetivando instituir o Fundo para a Re-
vitalização Ambiental e o Desenvolvimento Sustentável 
da Bacia do Rio Parnaíba.

Afinal, os danos que o Parnaíba vem sofrendo são 
consequência da falta de um programa governamental 
que corporifique um firme compromisso em favor de sua 
preservação e revitalização. Um programa que vá muito 
além das meras ações pontuais hoje empreendidas. Um 
programa que contemple recursos suficientes para ações 
continuadas, ao longo de um período de tempo suficiente 
para viabilizar a recuperação do rio, e que inclua iniciati-
vas voltadas para a conscientização da população local 
acerca da necessidade de preservarmos nosso grande rio.

Desse modo, a Proposta de Emenda à Constitui-
ção que apresentei busca acrescentar o artigo 98 ao Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias, instituindo 
o Fundo que mencionei. A duração do Fundo será de 
vinte anos, sendo ele destinado a custear programas e 
projetos governamentais de recuperação hidroambiental 
do rio Parnaíba e de seus afluentes, bem como de de-
senvolvimento sustentável da região por eles banhada.

Está prevista, na PEC, a aplicação de recursos 
no montante de dois bilhões de reais ao longo de vinte 
anos, correspondentes a cem milhões de reais por ano. 
Com esse montante, será possível a implementação 
de políticas públicas suficientes para o atendimento 

amplo e completo de tudo aquilo que é requerido para 
a plena revitalização do rio Parnaíba.

Conforme o que está sugerido na PEC, os recursos 
para o Fundo serão oriundos da compensação financeira 
pela exploração de recursos hídricos para fins de gera-
ção de energia elétrica no âmbito da Bacia do Parnaíba, 
conforme o previsto no § 1º do artigo 20 da Constituição 
Federal, e complementados por outras dotações orçamen-
tárias e por operações de crédito externas e internas, a 
fim de garantir o montante antes mencionado.

Dando consequência à iniciativa de apresentar 
a Proposta de Emenda à Constituição nº 51, de 2011, 
e buscando dar-lhe maior respaldo, apresentei, junta-
mente com o ilustre Senador João Vicente Claudino, 
emenda, no valor de quinhentos milhões de reais, 
para incorporar ao Plano Plurianual de Investimentos 
do período de 2012 a 2015 a previsão da programa-
ção orçamentária para viabilizar a criação do Fundo 
Constitucional para a Revitalização Ambiental e o De-
senvolvimento sustentável da Bacia do Rio Parnaíba.

Foi com grande alegria que vi nossa emenda apro-
vada tanto pela Comissão de Meio Ambiente, Defesa 
do Consumidor e Fiscalização e Controle desta Casa 
como também pela Comissão Mista de Orçamentos 
do Congresso Nacional. Com a aprovação de nossa 
emenda ao Plano Plurianual, fica aberto o caminho 
para a implantação do Fundo sugerido pela PEC nº 
51, de 2011, bem como para a realização das ações 
de revitalização do rio Parnaíba.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores: o rio Parna-
íba, que possui enorme importância histórica, econô-
mica e cultural para o Piauí, vem sofrendo um acentu-
ado processo de degradação. Para mim, representante 
daquele Estado nesta Casa da Federação, a luta pela 
revitalização do Parnaíba constitui um compromisso 
solenemente assumido perante o povo piauiense. A 
apresentação da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 51, de 2011, e da emenda ao Plano Plurianual que 
mencionei – já aprovada – foram iniciativas buscando 
dar consequência a essa importante luta.

Em nome da brava gente do Piauí, apelo aos 
meus eminentes pares neste Plenário para que deem 
seu decidido apoio ao nosso esforço para salvar o be-
líssimo e majestoso rio Parnaíba.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado!
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Se-
nadoras e Srs. Senadores, amanhã é o Dia Interna-
cional da Mulher. Deixo registrado, desde já, a minha 
admiração e todo o meu reconhecimento a quem, como 
protagonista, constrói, transforma e enleva a História 
da Humanidade. Em todos os lugares, ao longo do 
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tempo, ela sempre teve a sublime capacidade de en-
tender o mundo, este mundo tão cheio de contradições 
e de descaminhos.

A mulher que homenageamos é aquele ser que 
conheceu dores que pareciam não ter fim e que supor-
tou injustiças inqualificáveis, mas que, sem jamais se 
submeter à intrínseca desumanidade a que por tanto 
tempo foi relegada, soube reverter séculos de infâmia, 
de exploração e de forçada subalternidade.

Das “mulheres de Atenas” do século V a.C às re-
volucionárias da “liberdade, igualdade, fraternidade” de 
fins do século XVIII; das sufragistas do século XIX à 
indômita guerreira que, a partir do século XX, enfrenta 
o mercado de trabalho fora de casa, sem se descurar 
das demandas do lar, a mulher a quem dedicamos o dia 
de hoje é digna de admiração e respeito. Nada lhe veio 
graciosamente. Nenhuma de suas conquistas se fez 
sem luta incessante. Tudo o que conseguiu foi fruto de 
muita dedicação, esforço inaudito e destemor sem fim.

Capítulo especial merece a mulher brasileira. Quan-
do a História do Brasil for efetivamente desvelada, e isso 
está em marcha, muitos se admirarão pelos feitos, até 
aqui desconhecidos, de nossas mulheres, cuja contri-
buição foi decisiva para a construção da nacionalidade.

Quantas delas, numa época em que o Brasil era 
quase que exclusivamente agrário, não assumiram 
o comando de terras, familiares e trabalhadores, de-
monstrando coragem, firmeza e competência no en-
frentamento de desafios sem fim!

Quantas delas, nos momentos em que a guer-
ra acuava o Brasil, não ofereceram seus filhos para a 
defesa da Pátria!

Não foi sem luta que obtiveram o direito de partici-
par dos processos eleitorais, podendo votar e ser vota-
das. Não foi sem muito esforço que viram a Nação des-
cobrir, passo a passo, os direitos civis, políticos e sociais 
que se conjugam para a materialização da cidadania.

Não foi sem coragem que, desafiando o poder 
arbitrário da longa noite do autoritarismo, foram às 
ruas exigir a “anistia ampla, geral e irrestrita”, inclusi-
ve criando um específico comitê feminino para organi-
zar a campanha. Sem se acovardar, juntaram-se aos 
milhares de brasileiros que, nas ruas, exigiam as “Di-
retas Já!”, bradando o grito de guerra que anunciava 
o retorno para breve da democracia: “Eu quero votar 
para Presidente”.

Um resultado dessa luta política, que, a rigor, está 
longe de acabar, é a presença de número razoável de 
mulheres na vida pública brasileira. Nas Câmaras Muni-
cipais e nas Prefeituras, nas Assembléias Legislativas e 
nos Governos Estaduais, no Congresso Nacional e até 
mesmo na inédita conquista da Presidência da Repúbli-
ca, as mulheres se fazem presentes, contribuindo para 

o aprimoramento de nossas instituições. Muito ainda há 
que fazer, mas o caminho, felizmente, foi e está aberto.

Às brasileiras, meus cumprimentos pela passagem 
do Dia Internacional da Mulher. Que contem conosco 
na luta pela ampliação de suas conquistas, na certe-
za de ser esse o meio para a ampliação da verdadeira 
democracia e da autêntica cidadania em nosso País.

Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco/PT 

– BA) – Nada mais havendo a tratar, vamos encerrar 
a sessão. 

Amanhã, teremos sessão ordinária às 14 horas. É um 
dia muito especial, pois é o Dia Internacional das Mulheres. 
Lembramos às Srªs e aos Srs. Senadores que constará da 
próxima sessão deliberativa ordinária, a seguinte:

ORDEM DO DIA

1
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 66, DE 2012
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo 

único do art. 353 do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de 

Decreto Legislativo nº 66, de 2012 (apresentado 
como conclusão do Parecer nº 99, de 2012, da 
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Romero Jucá), que aprova a progra-
mação monetária para o 1º trimestre de 2012.

2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 67, DE 2012
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo 

único do art. 353 do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de 

Decreto Legislativo nº 67, de 2012 (apresentado 
como conclusão do Parecer nº 100, de 2012, 
da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Romero Jucá), que aprova a progra-
mação monetária para o 4º trimestre de 2011.

3
REQUERIMENTO Nº 52, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 52, de 2012, do Senador Antonio Carlos 
Valadares, solicitando a retirada, em caráter 
definitivo, do Projeto de Lei do Senado nº 156, 
de 2008, de sua autoria.

O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco/PT 
– BA) – Boa noite.

Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 21 horas e 53 

minutos.)
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