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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Havendo número regimental, declaro aberta 
a sessão.

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

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Pela ordem, Srª Presidenta.

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.) – Gostaria 
de pedir minha inscrição no período de comunicação 
inadiável.

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

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

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Pela 
ordem, Srª Presidente.

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

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Gostaria de me ins-
crever para uma comunicação inadiável, por gentileza.

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

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Obri-
gado, Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Com a palavra a Senadora Ana Rita, como a 
primeira oradora inscrita.

Antes de conceder a palavra à Senadora Ana 
Rita, eu quero desejar um feliz 8 de março para todas 
as mulheres deste imenso Brasil e dizer que hoje ti-
vemos algumas atividades muito simbólicas aqui, no 
Senado, e uma me chamou muito a atenção.

Convidei para estar junto comigo nesta ativida-
de a minha netinha, que tem 8 anos: 80 anos do voto 
feminino. Imaginei que seria algo para uma recorda-
ção o resto da vida. Mas não imaginei o susto que ia 
levar, depois conversando, contando para ela que as 
mulheres não tinham o direito ao voto, que as mulhe-
res, muito antigamente, não podiam aprender a ler e a 
escrever, depois não podiam entrar nas universidades, 
e ela falava: “Mas por que, vovó, não podiam apren-
der a ler? Mas, por que, vovó, não podiam entrar na 
universidade? Mas por que não podiam votar?”. E é 
muito interessante perceber, primeiro, a importância 
dessa exposição que o Senado faz hoje e como se-
ria interessante se mais escolas pudessem mostrar 
o caminho percorrido por milhares de mulheres para 
que nós chegássemos hoje a comemorar, não só 80 
anos do voto, mas por termos eleito a primeira mu-

lher Presidente do Brasil e o aspecto simbólico disso. 
Provavelmente, daqui a algumas gerações, as nossas 
netas, certamente, não vão mais brincar de princesa, 
mas vão brincar de Presidenta do Brasil.

Com a palavra a Senadora Ana Rita.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Senadora 

Marta, faço uma permuta com a Senadora Vanessa 
para que ela fale primeiro, e eu gostaria de falar logo 
após a fala dela.

Obrigada.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Então, com a palavra a Senadora Vanessa, para 
uma comunicação inadiável.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da 
oradora.) – Muito obrigada.

Cumprimento V. Exª, Senadora Marta, que repre-
sentou todas nós hoje quando da inauguração da expo-
sição, da amostra alusiva aos 80 anos do voto feminino 
no Brasil. E venho à tribuna exatamente para falar a 
respeito da situação das mulheres neste 8 de março, 
uma data tão cara para todas nós no mundo inteiro. 
Afinal de contas, é Dia Internacional das Mulheres, 8 
de março, data escolhida exatamente porque, nesse 
dia, 129 mulheres trabalhadoras morreram por conta 
de seu patrão ter ateado fogo à fábrica, para pôr fim a 
uma luta que elas travavam por melhores condições, 
por condições mais dignas de trabalho.

Então, quero tratar, Srª Presidenta, neste momen-
to, da luta pela plena cidadania das mulheres no Brasil. 
Trata-se de um processo que remonta a mais de 130 
anos e que ainda se encontra em pleno andamento. 
Foi preciso, por exemplo, que a Constituição Federal 
de 1988 explicitasse, em seu art. 5o, inciso I, que ho-
mens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. 
É bom lembrar, ainda, que o vetusto Código Civil de 
1916 era reflexo de sociedade patriarcal, conservado-
ra, que declaradamente atribuía às mulheres condição 
de inferioridade jurídica.

Da mesma maneira, inúmeros eram os empecilhos 
para a participação da mulher no processo político-
-eleitoral. É por isso que, ao completar, este ano, 80 
anos do voto feminino, as comemorações dos desafios 
vencidos têm que ser intensas, especialmente neste 
mês de março, dedicado a mulher.

As mudanças políticas em 1930 e que resulta-
ram na ascensão de Getúlío Vargas se deram, em boa 
parte, em razão do inconformismo com o processo 
eleitoral da República Velha, carregado de vícios que 
favoreciam a manutenção de uma ordem autoritária 
disfarçada de liberalismo. Pior ainda, a velha ordem 
se mantinha no poder graças aos mais diversos tipos 
de artimanhas eleitorais, tais como o voto de cabresto 
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ou a simples e pura fraude das urnas. A modernização 
do sistema eleitoral brasileiro se deu com a introdução 
de novidades como a Justiça Eleitoral, que assegura-
va a imparcialidade do sistema de apuração de votos 
e o voto feminino, previsto expressamente no Código 
Eleitoral de 1932, que ampliava de maneira radical a 
participação política. Tal possibilidade se consolidou 
definitivamente quando foi inscrita na Carta Constitu-
cional de 1934.

Essas garantias institucionais se deram também 
graças, e principalmente eu diria, à luta de muitas 
mulheres que combateram para efetivar os direitos 
femininos. Combateram e combatem até hoje Sena-
dora Ana Rita.

Ainda nos tempos do Império, Isabel de Mattos 
Dillon conseguiu se alistar como eleitora graças à de-
cisão judicial favorável. No entanto, isso não repercutiu 
em uma transformação social em larga escala.

Houve, também, casos como o de Alzira Soriano 
de Souza, eleita prefeita do município de Lages, no 
Estado do Rio Grande do Norte, em 1927, ou de 15 
mulheres, também naquele Estado, que puderam se 
alistar eleitoralmente naquele mesmo ano. Do mesmo 
modo, havia manifestações na sociedade civil que indi-
cavam lentos avanços sociais das mulheres. Era o caso 
de Myrthes de Campos, primeira mulher admitida no 
Tribunal de Justiça Brasileiro para defender um clien-
te, em 1899; Maria José de Castro Rebelo Mendes, a 
primeira a ter a sua inscrição deferida para o Ministério 
das Relações Exteriores, em 1917; ou de Bertha Lutz, 
primeira colocada no concurso para o Museu Nacional, 
naquele mesmo ano.

Além disso, as mulheres começavam a se orga-
nizar politicamente. Em 1910, Leolinda de Figueiredo 
Daltro fundou o Partido Feminino Republicano; e, em 
1920, Maria Lacerda de Moura e Bertha Lutz criaram 
a Liga para a Emancipação Internacional da Mulher.

Após a mudança no Código Eleitoral, em 1932, 
Carlota de Queirós, médica formada em 1926 pela 
Faculdade de Medicina de São Paulo, foi a primei-
ra mulher eleita Deputada Federal. Em seu primeiro 
discurso, realizado em 13 de março de 1934, ela de-
clarava: “Cabe-me a honra, com a minha simples pre-
sença aqui, de deixar escrito um capítulo novo para a 
história do Brasil – o da colaboração feminina para a 
história do país”.

Enquanto assumia a posição de protagonista, 
tinha a consciência do papel das forças sociais, ao 
constatar, em outra oportunidade:

Coube-me o privilégio de ser a iniciado-
ra dessa nova época. Coincidência apenas, 
nada mais. Há sempre uma série de fatores 
que preparam um fenômeno social e só a ca-

sualidade faz com que seja este ou aquele o 
primeiro por ele atingido. O indivíduo, em tais 
situações, nada significa, nunca se trata de 
uma consagração pessoal.

Foi o que disse a primeira Deputada Federal do 
Brasil.

A conquista do voto foi importante, mas não en-
cerrou o processo de conquista dos direitos de cidada-
nia da mulher. O século XX, na verdade, é repleto de 
idas e vindas, lutas e conquistas, combates e vitórias.

Srª Presidente, quero dizer que continuamos 
ainda nessa luta nos dias atuais. Somos um número 
muito maior de Senadoras, Deputadas, Governadoras, 
Prefeitas, entretanto, muito aquém ainda do que pre-
cisamos ser, porque para que possamos viver numa 
sociedade de iguais, verdadeiramente democrática, a 
mulher tem que ocupar o seu espaço. Se somos 52% 
do eleitorado, não podemos apenas ocupar 10% das 
cadeiras do Parlamento do Brasil inteiro.

Porém, tivemos uma grande vitória e sabemos 
o quanto isso representa para o presente e represen-
tará para o futuro, que foi, pela primeira vez, o Brasil 
eleger uma...

(Interrupção do som.)

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – ... de V. Exª, Senadora Marta, que peça a in-
clusão na íntegra do meu pronunciamento.

Então, quero concluir falando da Presidenta Dil-
ma, que disse em seu discurso de posse: “Venho para 
abrir as portas para que muitas outras mulheres tam-
bém possam, no futuro, ser presidentas e para que, 
no dia de hoje, todas as mulheres brasileiras sintam o 
orgulho e a alegria de ser mulher”.

Foi o que V. Exª falou há pouco. Dilma lutou desde 
menina, desde muito jovem, pela construção de uma 
sociedade mais livre e democrática. E, hoje, tenho o 
prazer, e todos nós, homens e mulheres, temos mui-
to orgulho de vê-la na Presidência da República. Que 
este 8 de março seja mais um de tantos os que já se 
foram e dos que virão, simbolizando a nossa luta por 
uma sociedade melhor.

Muito obrigada, Senadora.

SEGUE NA ÍNTEGRA PRONUNCIAMEN-
TO DA SENADORA VANESSA GRAZZIOTIN.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presi-
dente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, neste dia 
8 de março, quero tratar da luta pela plena cidadania 
das mulheres no Brasil. Trata-se de um processo que 
remonta a mais de cento e trinta anos e que ainda se 
encontra em pleno andamento. Foi preciso, por exem-
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plo, que a Constituição Federal de 1988 explicitasse em 
seu art. 5o, inciso I, que homens e mulheres são iguais 
em direitos e obrigações. É bom lembrar, ainda, que o 
vetusto Código Civil de 1916 era reflexo de sociedade 
patriarcal, conservadora, que declaradamente atribuía 
às mulheres condição de inferioridade jurídica.

Da mesma maneira, inúmeros eram os empeci-
lhos para a participação da mulher no processo políti-
co-eleitoral. E por isso que ao completar, este ano, 80 
anos do voto feminino, as comemorações dos desafios 
vencidos têm que ser intensas, especialmente neste 
mês de março, dedicado a Mulher.

As mudanças políticas em 1930 e que resulta-
ram na ascensão de Getúlío Vargas se deram, em boa 
parte, em razão do inconformismo com o processo 
eleitoral da República Velha, carregado de vícios que 
favoreciam a manutenção de uma ordem autoritária 
disfarçada de liberalismo. Pior ainda, a velha ordem 
se mantinha no poder graças aos mais diversos tipos 
de artimanhas eleitorais, tais como o voto de cabresto 
ou a simples e pura fraude das urnas. A modernização 
do sistema eleitoral brasileiro se deu com a introdução 
de novidades como a Justiça Eleitoral, que assegura-
va a imparcialidade do sistema de apuração de votos 
e o voto feminino, previsto expressamente no Código 
Eleitoral de 1932, que ampliava de maneira radical a 
participação política. Tal possibilidade se consolidou 
definitivamente quando foi inscrita na Carta Constitu-
cional de 1934.

Essas garantias institucionais se deram também 
graças à luta de muitas mulheres que combateram para 
efetivar os direitos femininos.

Ainda nos tempos do Império, Isabel de Mattos 
Dillon conseguiu se alistar como eleitora graças a de-
cisão judicial favorável. No entanto, isso não repercutiu 
em uma transformação social em larga escala.

Houve, também, casos como o de Alzira Soria-
no de Souza, eleita prefeita do município de Lages, 
no Estado do Rio Grande do Norte, em 1927, ou de 
quinze mulheres, também naquele estado, que pude-
ram se alistar eleitoralmente naquele mesmo ano. Do 
mesmo modo, havia manifestações na sociedade civil 
que indicavam lentos avanços sociais das mulheres. 
Era o caso de Myrthes de Campos, primeira mulher 
admitida no Tribunal de Justiça Brasileiro para defen-
der um cliente, em 1899; Maria José de Castro Rebelo 
Mendes, a primeira a ter a sua inscrição deferida para 
o Ministério das Relações Exteriores, em 1917; ou de 
Bertha Lutz, primeira colocada no concurso para o 
Museu Nacional, nesse mesmo ano.

Além disso, as mulheres começavam a se orga-
nizar politicamente. Em 1910, Leolinda de Figueiredo 
Daltro fundou o Partido Feminino Republicano; e, em 

1920, Maria Lacerda de Moura e Bertha Lutz criaram 
a Liga para a Emancipação Internacional da Mulher.

Após a mudança no Código Eleitoral, em 1932, 
Carlota de Queirós, médica formada em 1926 pela Fa-
culdade de Medicina de São Paulo, foi a primeira mu-
lher eleita deputada federal. Em seu primeiro discurso, 
realizado em 13 de março de 1934, ela declarava que 
(abro aspas) “cabe-me a honra, com a minha simples 
presença aqui, de deixar escrito um capítulo novo para 
a história do Brasil – o da colaboração feminina para 
a história do país” (fecho aspas).

Enquanto assumia a posição de protagonista, 
ela tinha a consciência do papel das forças sociais, ao 
constatar, em outra oportunidade: “coube-me o privilé-
gio de ser a iniciadora dessa nova época. Coincidência 
apenas, nada mais. Há sempre uma série de fatores 
que preparam um fenômeno social e só a casualida-
de faz com que seja este ou aquele o primeiro por ele 
atingido. O indivíduo, em tais situações, nada significa, 
nunca se trata de uma consagração pessoal”.

A conquista do voto foi importante, mas não en-
cerrou o processo de conquista dos direitos de cidada-
nia da mulher. O século XX, na verdade, é repleto de 
idas e vindas, lutas e conquistas, combates e vitórias.

O processo de conquista da cidadania feminina, 
pelo menos no plano jurídico-institucional dá passo 
importante com a Constituição Federal de 1988, que 
estabelece entre as garantias fundamentais a igualdade 
plena entre homens e mulheres. A igualdade no pla-
no constitucional não impediu, no entanto, que ainda 
houvesse combates a travar no âmbito da sociedade 
civil, caso, por exemplo, da aprovação da Lei Maria da 
Penha, destinada a proteger a mulher.

Além disso, se abrirmos os jornais, é possível 
verificar o desrespeito aos direitos fundamentais da 
mulher nos casos mais corriqueiros da vida. É o mari-
do, companheiro ou namorado que continua a agredi-
-la repetidamente; é a diferença em termos de ganhos 
salariais; é o menor número de representantes no par-
lamento federal ou nos estaduais; é a dupla jornada 
de trabalho; é ausência de respeito em relação aos 
direitos reprodutivos; é, enfim, a desconsideração pela 
mulher, mesmo que nas últimas décadas tenhamos 
visto mulheres assumindo os mais diversos postos de 
comando na vida nacional.

Hoje, há mulheres em atividades que anterior-
mente eram exclusivamente masculinas, caso de mo-
toristas, operárias, frentistas, gerentes, executivas, bem 
como vereadoras, prefeitas; há cada vez mais depu-
tadas estaduais e federais, senadoras, governadoras, 
promotoras de justiça, defensoras públicas, juízas, 
desembargadoras, ministras de tribunais superiores 
e, inclusive, tivemos a oportunidade de eleger Dilma 
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Rousseff, a primeira Presidente mulher da República. 
Dilma, aliás, afirmou, em seu discurso de posse: “ve-
nho para abrir portas para que muitas outras mulheres 
também possam, no futuro, ser presidentas; e para 
que – no dia de hoje – todas as mulheres brasileiras 
sintam o orgulho e a alegria de ser mulher”.

Dilma Rousseff tem se mostrado à altura do car-
go, desde já se apresentando como uma das mais 
capazes pessoas a ocupar a presidência da Repúbli-
ca. Creio que nossa Presidenta está deixando mostra 
de competência e dignidade, em um legado para as 
futuras gerações. Milhares de meninas a vêem como 
um exemplo, um modelo a ser seguido. Alguém que 
durante toda a vida deu mostras de dignidade exem-
plar. Dilma foi aquela jovem moça que lutou contra a 
ditadura militar em prol da democracia; se arriscou em 
defesa da liberdade e do sonho de ver uma socieda-
de mais justa e mais equilibrada. Dilma foi, depois, a 
mulher que estudou, que se empenhou em conhecer 
o funcionamento do Estado brasileiro e se preparou 
durante toda a vida para ser uma servidora pública 
que honrasse o povo brasileiro. Na maturidade, enfim, 
alcançou o cargo mais alto da República e dá mos-
tras diárias de compostura, respeito pelos brasileiros 
e comportamento honesto e competente, na busca 
incessante de transformar o Brasil em um país melhor.

Há, porém, muitas lutas pela frente. É esse o nos-
so papel de parlamentar. Ouvir as mulheres, prestar 
atenção em seus anseios e lutar para que o Brasil se 
torne cada vez mais uma sociedade em que a igual-
dade entre homens e mulheres não esteja apenas no 
papel, mas que seja vivenciada diariamente nas ruas 
de nosso País.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigada.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Parabéns pelo lindo discurso, Senadora Va-
nessa Grazziotin.

V. Exª será atendida na forma regimental.
Tem a palavra, como oradora inscrita, a Sena-

dora Ana Rita.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Srª 
Presidenta, caras Senadoras, colegas Senadores, é 
com grande satisfação que ocupo hoje a tribuna para 
homenagear as mulheres e parabenizá-las pela marca 
que empreendem na resistência à desigualdade exis-
tente em nossa sociedade. Nesta quinta-feira, come-
moramos o Dia Internacional da Mulher. A data é uma 
oportunidade para refletirmos sobre o lugar ocupado 
pelas mulheres na sociedade ocidental e, principal-
mente, no Brasil e lembrarmos que a igualdade entre 
mulheres e homens é um processo em permanente 

construção. É uma luta que ainda continua, longe de 
encontrar descanso.

Foi só há 80 anos que conquistamos o direito bá-
sico de votar – mais de 110 anos depois das primeiras 
eleições gerais realizadas no Brasil, às vésperas da 
Proclamação da República.

Os 80 anos do voto feminino é um marco que 
deve ser comemorado. E, neste ponto, faço questão 
de destacar bravas lutadoras por essa conquista, como 
Bertha Lutz, grande feminista, cientista, líder nacional 
e política, que, em 1922, foi eleita Vice-Presidente da 
Liga Pan-Americana das Mulheres e fundou a Socie-
dade Brasileira para o Progresso Feminino, dando 
continuidade assim ao trabalho iniciado em 1910, pela 
incansável baiana Leolinda Daltro. Faço menção, ain-
da, a outra mulher especial, Celina Guimarães Viana, 
a primeira eleitora da América Latina.

Nesta ocasião em que comemoramos o Dia Inter-
nacional da Mulher, devemos também refletir sobre a 
necessidade, a importância e a urgência de seguirmos 
na luta aguerrida pela conquista e garantia dos direitos 
da mulher – seja na vida política, profissional ou social, 
mas principalmente no respeito à convivência pacífica 
e isonômica entre mulheres e homens.

É preciso lutar, também, pela equidade salarial 
entre homens e mulheres. Esta semana, nós apro-
vamos neste Senado uma série de projetos e ações 
em prol da igualdade feminina. Uma das ações foi o 
lançamento do Programa Pró-Equidade de Gênero e 
de Raça, com o objetivo de analisar a estrutura fun-
cional da Casa, corrigir possíveis entraves e promover 
mudanças administrativas que levem ao aumento da 
inclusão. Através deste programa, o Senado adere a 
uma iniciativa do Executivo, lançada pela Secretaria 
de Políticas para as Mulheres.

Quero, aqui, Senadora Marta, fazer os meus elo-
gios a V. Exª que teve, como Primeira Vice-Presidenta 
desta Casa, papel fundamental, juntamente às de-
mais servidoras, companheiras que aqui trabalham, 
no lançamento do Programa Pró-Equidade. Parabéns 
pelo trabalho.

Um projeto de minha autoria também foi aprova-
do em decisão terminativa nesta Casa, agora seguiu 
para análise da Câmara dos Deputados. Propus que 
mulheres chefes de família, que fiquem desemprega-
das, ganhem mais dois meses de seguro-desemprego. 
Ou seja, além dos quatro meses hoje já assegurados, 
que a mulher chefe de família tenha mais dois meses 
assegurados, caso venha a perder o seu empreso. 
Isso porque as mulheres são mais suscetíveis a per-
der seus empregos. Nosso projeto vem minimizar os 
problemas do desemprego feminino. Com mais tempo 
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de seguro-desemprego, a mulher terá mais tranquili-
dade de procurar outro trabalho.

Também foi aprovado um projeto que prevê igual-
dade salarial entre homens e mulheres, quando ocu-
pam a mesma função, com previsão de multa para a 
empresa que tiver essa diferenciação em seus quadros. 
São projetos importantes que mostram a importância 
da ação da bancada feminina no Congresso.

Hoje, as mulheres ocupam menos de 10% das 
cadeiras do Parlamento brasileiro – contra uma mé-
dia mundial de cerca de 20%. Nas últimas eleições, 
realizadas em 2010, menos de 12% dos eleitos, con-
siderando todos os cargos em disputa, foram mulhe-
res. Em termos da representação aqui, no Congresso 
Nacional, a evolução tem sido lenta.

Mas se o panorama do Parlamento ainda não 
evoluiu como nós gostaríamos, a chegada da compa-
nheira Dilma à Presidência da República já se mostrou 
decisiva para a presença feminina na política, no nível 
do Poder Executivo. Aproveito a ocasião para saudar 
a nossa Presidenta, as ministras e todas as nossas 
parlamentares.

Quero, ainda, parabenizar a Ministra Cármen Lú-
cia Antunes Rocha, eleita, nesta terça-feira, Presidenta 
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), para um manda-
to de dois anos. Conhecida pela dedicação e por sua 
capacidade de trabalho, ela será a primeira mulher a 
presidir o TSE e a comandar as eleições municipais. 
Parabéns, Ministra Cármen Lúcia!

Tenho defendido na bancada feminina que de-
vemos nos mobilizar para incidir sobre o Orçamento. 
Entendo que a disputa dos recursos da União passa 
pela política que a nossa Presidenta definiu para as 
mulheres. Garantir a autonomia econômica significa 
garantir emancipação social e política das mulheres, 
mas precisamos ajudar a construir e a pavimentar 
espaços para que essa luta se efetive em realidade.

Temos que lutar também por justiça, pelo fim da 
violência contra as mulheres.

Vale destacar que, no dia de hoje, as mulheres 
do campo e da cidade continuam na luta em diversos 
Municípios e Estados brasileiros, manifestando o di-
reito de ter uma vida sem violências.

Nesta questão, aproveito para citar o plano de 
trabalho que aprovamos, esta semana, na Comissão 
Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI que investiga 
a violência contra as mulheres, colegiado esse do qual 
sou a Relatora e que tem como Presidenta a Depu-
tada Federal Jô Moraes, do PCdoB de Minas Gerais.

Na última reunião de terça-feira, nós aprovamos 
um roteiro que prevê audiências públicas, em Brasí-
lia, com ministros e representantes do Judiciário, de-
poimentos dos movimentos sociais ligados à luta das 

mulheres, criação de grupos de trabalho, além de vi-
sitas a Estados e autoridades. O plano determina que 
serão solicitadas informações a respeito da violência 
contra as mulheres aos 26 Estados da federação mais 
o Distrito Federal.

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito pedirá 
informações como o número de boletins de ocorrência 
registrados; inquéritos policiais gerados por ocorrência 
de violência contra mulheres; medidas protetivas con-
cedidas; processos em análise no Ministério Público; 
denúncias oferecidas; processos judiciais abertos; e nú-
meros de agressores condenados, entre outros pontos.

A princípio, nós propomos a realização de audi-
ências públicas em 14 capitais. Dos Estados listados, 
dez, como Espírito Santo, Alagoas, Paraná, Paraíba, 
Mato Grosso do Sul, Pará, Bahia, Pernambuco, Mato 
Grosso e Tocantins, registram os maiores índices de 
violência contra as mulheres. Outros quatro estão entre 
os mais populosos – São Paulo, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul e Minas Gerais.

Como forma de otimizar o trabalho da Comissão 
e custo de passagens, as audiências serão regionaliza-
das. Começaremos pela Região Nordeste. Na audiên-
cia desta terça-feira, recebemos sugestões de visitas, 
também, a outros Estados, como Amazonas e Santa 
Catarina. Adianto que procuraremos estar em todos os 
locais que foram necessários para que possamos fazer 
um bom relatório sobre a violência contra a mulher em 
nosso País e propor políticas públicas que garantam a 
proteção devida de direitos às mulheres.

Também queremos ouvir na Comissão ministros, 
representantes do movimento social, representantes 
de entidades em defesa dos direitos das mulheres, 
além da farmacêutica Maria da Penha.

Nosso cronograma de trabalho prevê a votação do 
relatório final da CPMI para o dia 7 de agosto, data que 
se comemora seis anos da Lei Maria da Penha. Tenho 
certeza que a Comissão dará uma grande contribui-
ção ao combate à violência contra a mulher no Brasil, 
para que possamos superar índices tão alarmantes.

Quero então convidar, Srª Presidenta, todas as 
mulheres, suas organizações, para participarem, acom-
panharem e colaborarem com as ações da CPMI nos 
Estados brasileiros.

Por fim, desejo citar a grande vitória que tivemos 
recentemente no Supremo Tribunal Federal, que con-
firmou a constitucionalidade da Lei Maria da Penha e 
colocou no âmbito público a decisão de abrir processo 
em caso de violência doméstica e de gênero.

Foram decisões históricas, Srª Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, que ficarão registradas não só na 
nossa memória, mas também nos livros, em todos os 
registros.
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Era o que eu tinha a dizer, neste momento, Srª 
Presidente.

Muito obrigada. E viva as mulheres!
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senadora Ana Rita. Parabéns pelo 
brilhante discurso com esse apanhado histórico e de 
tudo que ocorre aqui no Congresso Nacional. Estamos 
juntas nessa luta.

Com a palavra, o Senador Jorge Viana, como 
inscrito para comunicação inadiável.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidente desta sessão e Vice-Presidente desta Casa 
Marta Suplicy, queria parabenizá-la por este dia 8 de 
março por conta de também, junto com o Dia Interna-
cional da Mulher, estarmos aqui celebrando os 80 anos 
do direito do voto feminino.

Queria parabenizar também as colegas Senado-
ras, todas as funcionárias que trabalham aqui nesta 
Casa, que trabalham no meu gabinete aqui e no Acre 
e dizer também que, como o primeiro orador que vem 
a esta tribuna na tarde de hoje, fui precedido de duas 
colegas Senadoras, sei que tenho o privilégio de fazer 
este cumprimento em nome de todos os Senadores 
aqui presentes. 

Penso que, graças a figuras como a profissional 
Marta Suplicy, que quando este tema não estava na 
Ordem do Dia já estava lutando, trabalhando como pro-
fissional pelas questões de gênero que hoje viraram 
parte de políticas públicas, esse movimento da socie-
dade brasileira levou o Brasil a ter a primeira mulher 
presidente. É uma ousadia pelo voto direto. Não é um 
regime parlamentar. É uma eleição direta. E a eleição 
da Presidente Dilma, como todos sabemos, nós deve-
mos também à sabedoria, ao conhecimento do Presi-
dente Lula de confiar a uma mulher brasileira, a uma 
profissional dedicada, como é a Presidente Dilma, uma 
candidatura, sendo que ela nunca tinha disputado elei-
ção. Penso que o Brasil está em boas mãos.

Eu, quando prefeito e governador, abri mão da 
palavra “administrar” e troquei por “cuidar”, inspirado 
nas mulheres. As mulheres não administram família e 
filho, elas cuidam. Normalmente, as mulheres, quando 
têm uma missão, quando têm uma tarefa, elas cuidam 
dessa tarefa. Isso tem uma diferença enorme! O cuidar 
é amoroso, é atencioso! 

Eu queria aqui, antes de fazer a comunicação 
que solicitei, fazer esse registro e parabenizar todas 
as mulheres do meu Estado, o Acre, da Amazônia e do 
Brasil. Tomara que consigamos ter sucesso na busca 
dessa igualdade!

Parabenizo também o Congresso por haver deli-
berado pelo direito à remuneração igual, pelo mesmo 
trabalho, de homens e mulheres. 

Colegas Senadores, eu também estou aqui para 
registrar e parabenizar o Presidente Collor, da Comis-
são das Relações Exteriores, e o Presidente Rodrigo 
Rollemberg pela bela audiência que tivemos hoje. Foi 
uma audiência conjunta em que tivemos a presença 
do Embaixador Sha Zukang, Secretário-Geral da Con-
ferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável, a Rio+20. Também tivemos a presença 
do Embaixador Luiz Alberto Figueiredo, Coordenador 
da Rio+20.

Quero cumprimentar a Ministra Izabella e o Mi-
nistro Patriota pela boa condução, até aqui, dessa 
Conferência, que traz dois grandes temas: “Economia 
verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da 
erradicação da pobreza” e “Quadro institucional para 
o desenvolvimento sustentável”.

É óbvio que tratar de economia, tratar de pobreza 
e de desenvolvimento sustentável, por si só, já garante 
um belo e ousado desafio. E o Brasil não só vai sediar 
a Rio+20, como também tem que encarar com ousadia 
e ambição essa missão, para que o mundo possa ser 
melhor a partir da Rio+20.

O mundo, comparado com a Rio 92, melhorou 
em muitos aspectos, mas piorou em muitos outros. O 
consumo e a produção hoje são insustentáveis. Tem 
de haver uma mudança no padrão de consumo das 
pessoas; tem de haver uma mudança no padrão de 
produção, e nós temos de nos aproximar do mundo 
sustentável se não quisermos sofrer as consequências 
dos desastres que vão decorrer dessa falta de atenção 
e de juízo do mundo.

Quero, então, encerrar aqui as minhas considera-
ções apenas fazendo mais um registro. Ontem, nesta 
Casa, tivemos uma derrota do Governo na aprovação 
do nome de uma autoridade para cuidar do transpor-
te terrestre no Brasil, o Dr. Bernardo. Ele foi derrotado 
no voto. 

Há uma crise política, um problema político a ser 
sanado. Todos nós temos obrigação de pacificar isso. 
Vejo que também a Câmara dos Deputados tem um 
incômodo político. Espero sinceramente que, na Câ-
mara dos Deputados, se tiverem que explicitar esse 
posicionamento, esse descontentamento, que não o 
façam em cima de temas que sejam caros ao País. 
Aqui, no Senado, foi o nome de uma autoridade; na 
Câmara, nós temos na agenda o Código Florestal, que 
foi votado, recebeu 57 votos aqui, foi apreciado de ma-
neira suprapartidária, focado nos interesses do País.

Faço este apelo porque hoje estão correndo ris-
co, na Câmara dos Deputados, os avanços que o Se-
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nado fez. Não quero falar desse tema porque espero 
a votação para me pronunciar sobre ele, mas tentam 
enfraquecer a Ministra Izabella, uma Ministra que tem 
posição e que está ajudando o Brasil a ter uma melhor 
legislação ambiental. Tentam fazer valer a posição dos 
extremados, dos radicais, e aí os interesses do País 
estão sendo deixados de lado.

Faço este alerta, concluindo esta minha fala, fa-
zendo um apelo, porque os meus companheiros am-
bientalistas, que têm história de compromisso com os 
avanços que o Brasil está vivendo, estão cometendo 
um grande equívoco. Partiram para um enfrentamento 
político; um enfrentamento político – pelo menos uma 
parte do movimento ambiental – que beira o autoritaris-
mo religioso. Vou complementar essas duas palavras: 
o religioso deve ser mais aceitável do ponto de vista 
de aceitar diferenças e aceitar visão diferente, mas 
o autoritarismo que se está impondo hoje vai e pode 
causar grandes danos ao meio ambiente.

É hora de nos unirmos por esse tema e pelo 
Brasil, às vésperas da Rio+20, sob pena de começar-
mos a discutir, após a votação da Câmara, quem são 
os culpados.

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

SP) – V. Exª tem razão, Senador. A situação pode ser 
decidida de outras formas mais equilibradas.

Vou pedir a V. Exª para me substituir na Presi-
dência, enquanto faço meu discurso.

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

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Agora, com a palavra a Senadora Marta Suplicy 
– que, como falei ainda há pouco, é uma das precurso-
ras, como tantas outras mulheres bravas deste País, 
por essa luta em busca de igualdade, por um aperfei-
çoamento da legislação brasileira, com mais tolerância, 
e para que as questões de gênero possam ser melhor 
compreendidas e fazer parte, mais adequadamente, 
da sociedade brasileira – no tempo regimental.

A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Obrigada, Senador Jorge Viana.

Caras Senadoras e Senadores aqui presentes, 
ouvintes da Rádio Senado, nessa última segunda-feira, 
nós testemunhamos um encontro que, para mim, foi 
extremamente importante e que talvez tenha passado 
batido para a maioria das pessoas, que tem um signi-
ficado e por isso hoje também resgato para a luta das 
mulheres neste 8 de março. 

Não sei se V. Exªs observaram, na segunda-
-feira, nós tivemos chefes de governos – e aí há um 
grande simbolismo, porque ali estavam a Presidenta 
Dilma e a Primeira-Ministra alemã, Ângela Merkel, em 
Hanover, por ocasião da Feira de Tecnologia, a maior 
do mundo, e que tinha neste ano tem o Brasil como 
convidado especial.

Esse encontro envolve duas das mulheres mais 
poderosas do mundo. No ano passado, a revista For-
bes incluiu a Presidenta Dilma e a Primeira-Ministra 
Merkel entre as três mulheres de maior poder e influ-
ência no mundo. Esse seleto grupo contou também 
a Secretária de Estado Hillary Clinton, cuja atuação 
como principal articuladora da política externa norte-
-americana, também, merece destaque.

Quero ressaltar ainda que é uma grata coinci-
dência que esse encontro tenha ocorrido exatamente 
na semana em que comemoramos a nossa data tão 
especial e o protagonismo alcançado pelas mulheres 
nas mais diferentes esferas, seja política, econômica, 
cultural e que isso não se limita as nossas fronteiras, 
mas que no mundo todo nós vemos as mulheres gal-
gando espaços e lugares de extrema relevância.

Vemos hoje, por exemplo, que a solução para a 
pior crise econômica já vivenciada desde a Grande 
Depressão de 30 passa por mãos femininas. Além da 
Presidenta Dilma, à frente da 6a maior – eu acho que 
agora vai se tornar a 5ª – economia mundial, e da 
Primeira-Ministra Merkel, líder do bloco europeu, nós 
temos também a Diretora-Gerente do FMI, Christine 
Lagarde, a primeira mulher a presidir também o Fundo 
desde a sua criação em 1944.

Esse encontro de Hanover merece também nossa 
atenção porque foi palco de um embate de ideias que, 
acredito eu, sintetiza bem a polarização do atual cená-
rio econômico mundial, porque o fato é que a econo-
mia mundial hoje se divide em dois grupos de países.

O primeiro é daqueles que estão no centro da 
crise. São países onde a alavancagem financeira, es-
peculação e a indisciplina fiscal atuou como combustí-
vel, alimentando uma crise que antes limitada ao setor 
imobiliário norte-americano e alastrou-se pelo mundo. 
Esses países buscam, de todas as formas, evitar um 
período recessivo mais prolongado que possa se trans-
formar em depressão econômica, e buscam impedir 
novas quebras financeiras.

A principal solução adotada nesse caso foi inun-
dar a economia com o “tsunami monetário”, como bem 
apontado pela Presidenta Dilma. O principal objetivo 
aqui foi recapitalizar instituições financeiras, empre-
sas, e, no caso europeu, Estados como a Grécia, e 
com isso tentar reativar o emprego e o consumo das 
famílias. Todavia, essa medida necessariamente leva 
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à perda de valor de moedas como o dólar e o euro, 
gerando um pouco de inflação e, principalmente, des-
valorização cambial. E o câmbio tem produzido sérios 
efeitos colaterais sobre um segundo grupo de países.

Esse outro grupo é constituído por economias 
que se mantiveram à margem da crise, protegidas por 
regras financeiras mais prudentes e maior responsabi-
lidade fiscal. O Brasil – nós já integramos esse grupo 
– já vem sofrendo com os efeitos do tal “tsunami mo-
netário”. De fato, o câmbio mais desvalorizado redu-
ziu a competitividade do produto nacional no exterior. 

Eu, presidindo tantas vezes esta sessão, ouço 
reiteradas colegas colocando a desindustrialização do 
nosso País e as dificuldades que estamos atravessando. 
E por quê? Porque aumentou a entrada de importados 
no País, prejudicando nossa indústria e os empregos 
dos brasileiros, E, legitimamente, estamos buscando 
nos proteger desse tsunami.

Aliás, vale dizer que até mesmo em relação à 
medidas de proteção comercial, a Alemanha tem sido 
tão protecionista quanto o Brasil. A organização Global 
Trade Alerts, especializada nessa questão, nos mos-
tra que, desde a crise de 2008, a Alemanha adotou 
82 medidas de defesa comercial, ao passo que o Bra-
sil criou 80, visando proteger a indústria nacional. Na 
mesma comparação, para se ter uma ideia, os EUA 
criaram 106, a China 94, e a índia 101 medidas de 
proteção comercial.

Por isso, a crítica da Primeira-Ministra Merkel, 
apesar de focar num protecionismo que, de fato, é 
existente, é injusta com o Brasil. O Brasil não tem sido 
o único país, nem aquele que mais tem adotado me-
didas nessa direção.

E mais: a solução adotada pelo Brasil e outros 
países que se encontram na mesma condição é a 
melhor possível. Ao invés de entrarmos numa guerra 
cambial sem fim e cujos resultados seriam prejudiciais 
para todos e fatais para o comércio internacional, nós 
estamos adotando medidas que compensam os se-
tores industriais mais sensíveis e} principalmente, de-
sestimulam a entrada do pior tipo de divisas cambiais, 
aquelas de natureza especulativa.

Nesse contexto, acho que a política econômica 
do Governo Dilma está corretíssima. Para nos prote-
germos, estamos utilizando os melhores instrumentos, 
dadas as circunstâncias internacionais. Além das que o 
Governo vem adotando, acredito que o “tsunami mone-
tário” deva sim ser combatido com medidas estruturais 
que buscam a redução do custo Brasil, como desonera-
ção tributária e a melhora de nossa infraestrutura pro-
dutiva. Para tanto, precisamos preservar a todo custo 
a responsabilidade fiscal e o ritmo dos investimentos.

Além disso, é importante não interrompermos a 
sequência de reduções da taxa de juros. Hoje, o Co-
pom decidirá sobre uma nova redução da Selic – esse 
discurso eu ia fazer outro dia, ele já reduziu, o que foi 
muito bom, nós também achamos que foi na medida 
certa. Estamos diante de uma oportunidade única para 
que nós entremos com mais força nessa situação de 
combate à desindustrialização e à inflação. A inflação 
segue em processo de desaceleração, com pouco 
mais de 6% em 12 meses, e rumando para o centro 
da meta, em 4,5%. O PIB registrou crescimento real 
de 2,7%, em 2011, o que é um bom resultado na com-
paração com outros países, mas que está abaixo de 
nosso potencial, como bem afirmou o Presidente do 
Banco Central, Antônio Tombini, em audiência pública 
realizada última semana nesta Casa.

Por fim, vejo nesse bom embate travado entre a 
Presidenta Dilma e a Primeira-Ministra Merkel um si-
nal positivo de que avançamos muito nos últimos anos. 
Ele é resultado do novo protagonismo alcançado pe-
las mulheres no âmbito mundial. É também o retrato, 
principalmente, da nova condição conquistada pelo 
Brasil como um dos principais atores e interlocutores 
no cenário econômico internacional. Quero dizer e rei-
terar que o Presidente Lula teve um papel fundamental 
nessa questão do nosso protagonismo internacional. 
Mas a imagem de duas mulheres resolvendo a maior 
crise que tivemos em tantas décadas é realmente algo 
que – não pela crise, mas pelo protagonismo das mu-
lheres – muito nos deixa entusiasmada.

As mulheres ainda precisam conquistar tantos 
lugares, tantos espaços, mas nós sabemos que o sé-
culo XXI – eu acredito – é nosso. E é um século em 
que vai haver muita mudança, porque a mulher não é 
melhor nem pior que o homem. Ela é diferente. Você 
coloca um problema, o homem analisa por um lado; 
e a mulher analisa por outro. Esse olhar de 52% da 
população deve estar também aqui representado na 
nossa Casa, Congresso Nacional, onde temos 10% só 
de mulheres. Mas nós estamos lutando.

Por isso, bom 8 de março para todas vocês que 
estão nos assistindo, Senadoras e Senadores.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Cumprimento a Senadora Marta Suplicy, que 
reassume a condução dos trabalhos na Casa.

E mais uma vez queria aproveitar e cumprimentar 
a nossa mais nova colega, Senadora Ivonete Dantas, 
que está aqui também.

Mais uma vez, por intermédio da Rádio e TV Se-
nado, cumprimento todas as mulheres pelo 8 de Março.

Senadora Marta, como não poderia ser diferen-
te, cumprimento a senhora pelo discurso, que pensa 
sempre o Brasil e o bem-estar do nosso povo.
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O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, eu gostaria de fazer uma permuta – eu se-
ria o próximo orador – com o Senador Ferraço. É um 
prazer para mim que ele substitua o meu nome na tri-
buna. Eu falarei depois do Senador. Agradeço a V. Exª.

O Sr. Jorge Viana deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pela Sra. Marta 
Suplicy, 1ª Vice-Presidente.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Pela 
ordem, Srª Presidente.

Enquanto o Senador Ferraço sobe, V. Exª me 
concederia a palavra pela ordem?

A SRª. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Claro, Senador Pedro Taques

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – 
Muito obrigado.

A SRª. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senador Pedro Taques, pela ordem, por favor.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado.

Na fala do Senador Jorge, a respeito da não 
aprovação do nome do Sr. Bernardo Figueiredo, pen-
so, Senador Jorge, que essa negativa pelo Senado à 
recondução do Sr. Bernardo Figueiredo não pode ser 
reduzida apenas a crises partidárias e às relações en-
tre partido político e Governo.

Penso que a não recondução marca a posição 
do Senado da República no sentido de analisar a vida 
pretérita dos indicados. Essa é uma função constitu-
cional e legal. Nós não podemos reduzir essa função 
do Senado a questões partidárias e às relações com 
o Governo.

Só esse ponto que eu queria ressaltar da fala 
de V. Exª, parabenizando-o pela primeira parte do 
seu discurso.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Presi-
dente, como fui citado, e me prendendo ao artigo 14 
do Regimento, gostaria de, se possível, pelo menos 
em um minuto...

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – V. Exª foi citado e tem direito a resposta.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Para uma 
explicação pessoal. Sem revisão do orador.) – Eu agra-
deço o aparte do meu querido e mais novo colega tam-
bém aqui no Senado, que tanto tem colaborado para 
que este Senado resgate o respeito e tenha cada vez 
mais o respeito do povo brasileiro.

A minha intenção, Senador Pedro Taques, foi dei-
xar bem claro: nós temos uma base de governo, nós 
temos voto que surpreendeu na imprensa – como foi 
colocado –, a quantidade de votos contra uma indica-

ção da Presidente Dilma. E, com todo o respeito ao 
comentário de V. Exª, porque eu estava na comissão 
também em que o nome do Sr. Bernardo foi apreciado, 
ontem houve uma manifestação de alguns Senadores 
novos, como V. Exª, vinculados ao que estabelece o 
preceito de ser dos Senadores, como muitos outros. 
Mas ontem houve uma manifestação política de par-
cela importante do Senado, e eu espero que o Gover-
no absorva esse posicionamento político, com todo o 
respeito também ao Senador Requião, que tem uma 
posição muito clara e que trouxe para o debate no Se-
nado suas preocupações e sua posição em relação a 
essa indicação. Não estou trazendo o tema de volta, só 
estou dizendo também que, além do posicionamento 
absolutamente legítimo de parcela importante desta 
Casa, somou-se a essa manifestação um posiciona-
mento político de uma parte da base do Governo que, 
por outras razões, também se posicionou contra o Sr. 
Bernardo Figueiredo. 

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

– SP) – Com a palavra, o Senador Roberto Requião, 
para uma comunicação inadiável.

Senador Requião, vou ter que me ausentar e pas-
so a Presidência ao Senador Benedito de Lira.

V. Exª está com a palavra.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR. 

Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora-
dor.) – A minha preocupação diz respeito a este assun-
to levantado pelo Senador Pedro Taques e contestado 
pelo Senador Jorge Viana.

Há um vício, uma atitude permanente da mídia 
brasileira em tentar reduzir o valor das instituições.

Senador Ferraço, assim foi com a discussão do 
CNJ, que se pretendeu ver reduzida a uma briga pes-
soal entre Eliana Calmon e o Presidente do Supremo 
Tribunal Federal. As coisas não são assim. As institui-
ções são valorizadas e têm sensibilidade e um desejo 
enorme de estabelecer uma conduta modificadora e 
moralizadora.

O que aconteceu aqui ontem no Senado não pode 
ser desvalorizado. Não foi uma reação política; foi uma 
reação de convencimento, de exercício de prerrogativa.

O Sr. Bernardo Figueiredo não tinha condições de 
assumir a ANTT, e o Senado, tendo acesso às informa-
ções do Tribunal de Contas da União e às informações 
que eu, pessoalmente, passei a cada Senador, tomou 
uma posição. Não se pode imaginar que isso seja uma 
revolta contra o Governo da Presidenta Dilma, porque 
não é. O Governo da Presidenta Dilma tem de ser 
elogiado sempre que acertar, e quase sempre acerta, 
como, por exemplo, com a redução da taxa Selic para 
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9,75, uma atitude corajosa, talvez um pouco tardia, 
mas corajosa e desejada pelo País inteiro.

O que o Senado fez ontem foi corrigir um erro. 
E se fisiologia houve – eu quero concordar com o Se-
nador Jorge Viana que pode ter havido fisiologia –, foi 
a fisiologia de quem votou para manter o candidato 
inadequado, indesejado, inapropriado no comando da 
ANTT. A fisiologia foi a passividade diante de todas as 
informações.

Para mim, em determinados momentos, atitudes 
de Senadores me levaram à perplexidade, porque fo-
ram contraditórias com as condutas de suas vidas, 
com a posição correta e moralizante que têm tomado 
ao logo de sua história de exercício político e, de um 
momento para outro, estavam aí, fisiológica e parti-
dariamente, obedecendo a comando partidário sem 
raciocinar, sem tomar conhecimento das informações 
levadas ao Plenário pelo Tribunal de Contas da União 
e pelos documentos que eu aportei ao gabinete de 
cada um, votando o voto impossível, votando o voto 
da manutenção do absolutamente inadequado diretor-
-geral da ANTT.

Não se tente reduzir esse ato de sensibilidade 
política, de responsabilidade moralizante do Senado 
da República a uma guerra fisiológica de partidos que 
não têm espaço! Na Bancada do PMDB, em momento 
algum se tratou de cargos, de emendas, ou de qualquer 
circunstância que pudesse ser taxada como fisiológica. 

Portanto, o Senado deve ser elogiado, e eu deixo 
aqui o meu protesto contra a mídia, que tenta reduzir 
essa atitude extremamente importante do Senado da 
República no nosso País.

Durante o discurso do Sr. Roberto Re-
quião, a Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Benedito de Lira.

O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – Dando sequência aos oradores inscritos 
para se manifestarem nesta sessão, concedo a pala-
vra, em substituição, ao Senador Ricardo Ferraço, que 
falará no lugar do Senador Antonio Carlos Valadares.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu comungo 
da manifestação com o Senador Roberto Requião.

Foi extremamente corajosa e audaciosa a decisão 
do Copom, do Banco Central, de, mais uma vez, Sena-
dor Roberto Requião, reduzir a taxa Selic para 9.75%.

Mas, todos nós sabemos que precisamos ir mui-
to além, porque a taxa Selic não impacta diretamen-
te o dia a dia do trabalhador, do microempresário, de 
quem tem necessidade de se valer do crédito, que é 

uma ferramenta extraordinária para que o trabalhador, 
o empresário, o empreendedor, enfim, possa buscar 
a prosperidade. A verdadeira coragem se fará no dia 
em que o Banco Central enfrentar o spread do sistema 
financeiro brasileiro, diminuindo as margens estratos-
féricas do sistema financeiro brasileiro, que, ano após 
ano, acumula, em cima do suor e do trabalho do povo 
brasileiro, margens e resultados que não se encontram 
em qualquer economia mundo afora.

Mas, ouço com prazer S. Exª.
O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) 

– Senador Ferraço, a Abimaq nos mandou uma co-
municação – V. Exª deve ter recebido também, pois 
o Senador Armando Monteiro a colocou no plenário. 
Em 1980, o nosso Brasil tinha uma economia industrial 
maior do que a da Coréia do Sul, da Tailândia, daque-
les famosos “tigres asiáticos”, inclusive a China, jun-
tos. Isto em 1980. Num levantamento de 2010, trinta 
anos depois, nós verificamos que a nossa economia, 
que era superior à deles, em conjunto, não chega a 
15% da economia industrial desses países. Nós es-
tamos em dificuldades. E não vamos atribuir isso ao 
Governo do PT, a Lula, a Dilma, porque são 30 anos 
de condução política com a predominância dos inte-
resses do capital vadio, o capital financeiro, o capi-
tal que domina o Banco Central ao longo desses 30 
anos, o capital que não produz um bem, uma roupa, 
um parafuso, não gera um emprego. Pois muito bem. 
Eu conversava com o Senador Dornelles numa tarde 
dessas e, juntos, imaginamos uma mudança política 
extremamente importante, tão importante quanto essa 
redução para 9.75%, que é importante, que é cora-
josa, mas que talvez tenha vindo atrasada, porque, 
enquanto, em 2010, o nosso PIB subiu 7.5%, ele, em 
2011, subiu 2.7%. Mas, foi uma medida importante e 
eu espero que não seja atrasada, porque os efeitos 
vão surgir lá na frente. O que a nossa Presidenta po-
deria fazer hoje? Carregar um pouco nos juros do ca-
pital financeiro; CPMF mesmo: aumentar o custo do 
capital financeiro nos seus lucros absurdos, e reduzir 
impostos de setores industriais que estão quebrando, 
como, por exemplo, a indústria de brinquedo; reduzir 
a zero, possibilitar a retomada de setores industriais 
brasileiros; e gravar um pouco o capital vadio, o capital 
que não produz nada. Então, ficam aqui, no plenário, 
com o aparte que V. Exª gentilmente me concede, essa 
sugestão e a minha concordância com a abertura do 
seu discurso. Estamos fazendo alguma coisa, talvez 
um pouco tarde, mas, seguramente, com um pouco 
de tibieza. Nós estamos primarizando a nossa econo-
mia. Mas não se atribua o seu pronunciamento nem 
o meu aparte a uma oposição ao Governo da Presi-
denta Dilma. Isso vem de 30 anos. São políticas equi-
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vocadas do Estado brasileiro. Isso pode ser corrigido. 
E a nossa Presidenta tem agora, com coragem, a sua 
oportunidade. Quanto a esta visão da suposta derrota 
da Presidenta ontem, que eu acho que foi apenas a 
correção de um erro e não uma derrota, eu diria a V. 
Exª que os 36 Senadores que derrubaram a indicação 
do Sr. Bernardo Figueiredo são uma espécie de anjos 
da guarda da Presidenta da República, evitando o co-
metimento de um erro. 

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– De três em três meses, recebemos aqui, na Comissão 
de Assuntos Econômicos, a presença do Presidente do 
Banco Central. Na última audiência pública, esse tema 
foi questionado, esse enfrentamento foi feito, a razão de 
o Banco Central não fazer um corajoso enfrentamento 
ao spread bancário, ao spread financeiro em nosso 
País. Se comparado com qualquer economia mundo 
afora, é muito acima. Essa é a verdadeira ousadia que 
precisamos fazer, para priorizarmos, para beneficiar-
mos o capital efetivo, o capital que gera emprego, que 
gera trabalho e que gera aquilo que é fundamental que 
é a prosperidade compartilhada.

Mas, o motivo, meu caro Senador Requião, da 
minha presença na tribuna é também para homena-
gear as mulheres brasileiras. 

Oito de março é o Dia Internacional da Mulher. 
Assim como muitos, alguns ou vários Senadores, assim 
como as Senadoras que se revezaram aqui da tribuna 
do Senado, eu também desejo, nessa mesma direção, 
fazer a minha saudação e a minha homenagem à mu-
lher brasileira, à mulher trabalhadora, à mulher empre-
sária, à mulher dona de casa, à mulher estudante, às 
minhas colegas Senadoras, às mulheres de todas as 
raças, de todas as idades e de todas as classes sociais, 
mulheres que com determinação e com garra, com fé, 
com sua vocação, com seu trabalho e com capacidade, 
ao mesmo tempo, conciliaram a casa, a família, a sua 
atividade profissional e, muitas vezes, uma participa-
ção política e social a mais ativa em nossa Casa, em 
nossa história política, Senadora Ivonete.

Eu trago o testemunho histórico de uma capixaba 
ilustre, de uma mulher que marcou o seu tempo pela 
sua determinação, pela sua convicção. Refiro-me à 
Emiliana Viana Emery, uma capixaba do Município de 
Alegre, sul do Estado do Espírito Santo, uma capixa-
ba que fez a diferença em seu tempo, ainda em 1929, 
quando não era concedido às mulheres brasileiras o 
direito de exercer a sua cidadania participando do pro-
cesso eleitoral, e de votar, meu caro Senador Valadares!

O que fez Emiliana Viana Emery? Ela, em juízo, 
conquistou o direito de votar e teve o seu nome consa-
grado por ser uma das primeiras mulheres brasileiras a 

exercer o voto, isso em 1929, antes ainda do primeiro 
Código Eleitoral, que veio em 1932. 

Muito bem. Essa mulher ficou viúva cedo. Mãe 
de sete filhos, uma mulher que se realizou, uma em-
presária próspera que fundou, inclusive, no Município 
de Alegre, na região sul do meu Estado, um hotel que 
foi fechado pela Revolução de 30 e que abrigou, aco-
lheu, à época, os revolucionários de então, fundando 
ali campo de aviação, contribuindo com a estrutura 
daquela região e, sobretudo, com uma voz e um exer-
cício de muita vanguarda.

Pois bem, é no Dia Internacional da Mulher que 
eu trago o testemunho da perseverança e da capa-
cidade de superação de Emiliana Viana Emery, que 
representa uma infinidade de mulheres que, no seu 
anonimato, estão superando os seus desafios e con-
tribuindo de maneira relevante para a construção deste 
imenso País que é o Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, 
Srªs e Srs. Senadores.

O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – Muito obrigado a S. Exª o Senador Ricardo 
Ferraço pela sua manifestação, que diz respeito ao dia 
consagrado internacionalmente às mulheres.

Dando sequência, concedo a palavra ao emi-
nente Senador Valadares, representante do Estado 
de Sergipe.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o 
Dia Internacional da Mulher é um marco do reconhe-
cimento mundial das lutas e reivindicações das mu-
lheres por igualdade. Nesta data, quero resgatar essa 
história de lutas e fazer uma breve análise de nossos 
tempos atuais como forma de prestar as devidas ho-
menagens às mulheres.

O 8 de março foi adotado pela ONU, em 1977, e 
em muitos países a data é considerada um feriado na-
cional. No entanto, as mobilizações de mulheres contra 
a discriminação e suas reivindicações por um mundo 
com igualdade tiveram início muitas décadas atrás.

É certo que encontramos na história exemplos 
de mulheres que individualmente marcaram uma épo-
ca, imprimindo o registro de sua força na realidade e 
no imaginário das civilizações. Tomemos Cleópatra, 
a célebre rainha egípcia que agitou o cenário político 
de Roma no primeiro século antes de Cristo; Joana 
D’Arc, a camponesa que ajudou a França a vencer a 
Inglaterra na Guerra dos Cem Anos, no Século XV; 
Elizabeth I, da Inglaterra, que reinou no Século XVI, 
durante um período de grande prosperidade e lançou 
as bases para a formação do império britânico; Cata-
rina I, a primeira Imperatriz da Rússia, no século XVIII, 
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que imprimiu um governo modernizante e abriu o ca-
minho para uma sucessão de governantes mulheres 
naquele país.

No entanto, é na mobilização coletiva que está 
a luta das mulheres por reconhecimento e igualdade. 
Durante a Revolução Francesa, as mulheres parisien-
ses, clamando por “liberdade, igualdade e fraternida-
de”, marcharam ao Palácio de Versalhes pelo direito ao 
voto. Em 1910, a Segunda Internacional, organização 
que reuniu partidos socialistas e trabalhistas de todo o 
mundo, estabeleceu o dia da mulher para homenagear 
os movimentos pelos direitos das mulheres, sem, no 
entanto, fixar uma data específica.

Em 1917, na Rússia, quando dois milhões de sol-
dados haviam morrido na guerra, as mulheres daquele 
país convocaram uma greve para demandar “alimen-
to e paz”. Os líderes políticos resistiram à greve, mas 
as mulheres persistiram. Quatro dias depois, o Czar 
foi forçado a deixar o poder e um governo provisório 
assegurou às mulheres o direito ao voto. Esse dia his-
tórico recaiu no 8 de março do calendário gregoriano.

Desde então, o Dia Internacional da Mulher as-
sumiu uma dimensão global para as mulheres de todo 
o mundo. O crescente movimento internacional de mu-
lheres, fortalecido por quatro conferências internacio-
nais das Nações Unidas, tem ajudado a fazer dessa 
data comemorativa um momento de agregar forças e 
coordenar ações para a luta por maior participação nos 
processos políticos e econômicos. De forma renovada, 
a cada ano, o Dia Internacional da Mulher é uma data 
para refletir sobre os progressos alcançados, deman-
dar mudanças e celebrar os atos de coragem e deter-
minação de mulheres que desempenharam um papel 
extraordinário na história dos direitos das mulheres.

No Senado Federal, temos o Diploma Mulher-
-Cidadã Bertha Lutz, que ao mesmo tempo em que 
reconhece a trajetória dessa cidadã extraordinária, 
figura pioneira do feminismo no Brasil no início do sé-
culo XX, presta uma grande homenagem a mulheres 
que fazem diferença na história de nosso País.

Este ano, em sua 11a edição, o prêmio será en-
tregue em sessão do Congresso Nacional, na próxima 
terça-feira, dia 13 de março, para qual está confirmada 
a presença da Presidenta Dilma Rousseff.

A Presidenta será agraciada com o prêmio, jun-
tamente com outras quatro mulheres: Maria do Carmo 
Ribeiro, ex-mulher do dirigente comunista Luiz Carlos 
Prestes; a ex-Senadora e primeira Senadora do Brasil, 
Eunice Mafalda Michiles; a representante da Comis-
são Pastoral da Terra, Rosali Scalabrin; e a professora 
associada do Departamento de Ciências Políticas da 
Universidade Federal da Bahia, Ana Alice Alcântara da 

Costa, do Programa de Pós-Graduação em Estudos 
Interdisciplinares sobre Mulheres.

Quero destacar, Sr. Presidente, que uma das 
grandes conquistas da mulher na política de nosso 
País faz 80 anos: o direito de votar. A data é impor-
tante, principalmente por ser um ano eleitoral, em que 
teremos muitas mulheres candidatas no nosso Brasil, 
e tenho certeza de que muitas serão eleitas.

O voto feminino é resultado de um longo proces-
so de luta pela participação das mulheres na política.

O primeiro país a garantir o direito de voto às 
mulheres foi a Nova Zelândia, no ano de 1893.

No Brasil, as mulheres passaram a ter direito ao 
voto nas eleições nacionais a partir de 24 de fevereiro 
de 1932 (durante a Era Vargas), resultado de movi-
mentos que já ocorriam desde o século XIX. No início 
do século XX, diversas organizações femininas sur-
giram no Brasil, uma delas foi o Partido Republicano 
Feminino, fundado em 1910, pela professora Deolinda 
Daltro, no Rio de Janeiro.

Alguns Estados brasileiros tomaram a frente do 
processo: em 1927, o Rio Grande do Norte alistou sua 
primeira eleitora, e, em 1929, foi eleita a primeira prefeita 
no Estado do Rio Grande do Norte. Em 1932, o Códi-
go Eleitoral Provisório finalmente definiu como eleitor 
o cidadão maior de 21 anos, sem distinção de sexo.

A Constituição de 1934 confirmou o direito ao voto 
feminino, que só ficou definitivamente livre de qualquer 
restrição em 1965. Até então, a presença de normas 
infraconstitucionais restringiam o voto às mulheres que 
exercessem profissão remunerada. Por fim, a Consti-
tuição de 1988 assegurou o voto universal, com valor 
igual para todos.

Sem dúvida nenhuma, o voto abriu as portas 
para outras conquistas políticas nesses 80 anos, e os 
avanços têm sido lentos, mas são avanços conside-
ráveis. A eleição de uma mulher para a Presidência 
da República representa muito bem essa conquista.

Temos que reconhecer que sua participação na 
vida política ainda é muito pequena. As mulheres que, 
em nosso país, são mais de 51% do eleitorado. Há 4 
milhões de mulheres eleitoras mais que os homens, 
mas mesmo assim só possuem 6% de representação 
no Legislativo. Os outros 49% da população – os ho-
mens – detêm 94% de representação.

Eu quis dizer o seguinte: que existem 4 milhões 
de eleitoras mais do que homens, ou seja, as mulheres 
superam em número de eleitores a quantidade de ho-
mens. Entretanto, a sua representação é apenas de 6%.

Permito-me destacar a participação das mulheres 
nas instituições públicas e na vida política de meu Es-
tado de Sergipe, onde os principais cargos de chefia do 
Judiciário do Estado já foram ocupados por mulheres 
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(Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal de Justiça, Tribunal 
Regional do Trabalho, Tribunal de Contas do Estado), 
onde, por duas vezes, uma mulher preside a Assem-
bleia Legislativa do Estado, onde há o maior número 
proporcional de Prefeitas Municipais (16 Prefeitas, para 
75 Municípios do Estado). Foi por influência de minha 
mãe, Dona Caçula Valadares, única mulher Prefeita 
de Simão Dias, e foi através dela, com sua força, sua 
coragem, o seu incentivo, que ingressei na política. A 
mulher deve conquistar e ocupar seu lugar. E faço, em 
nome de Dona Caçula Valadares, uma homenagem a 
todas as mulheres do Brasil.

Sr. Presidente, alguns dados, se V. Exª me permitir:

(Interrupção do som.)

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – A Agência Patrícia Galvão selecionou 
alguns números das principais pesquisas sobre vio-
lência doméstica:

– Seis em cada 10 brasileiros conhecem alguma 
mulher que foi vítima de violência doméstica;

– 94% conhecem a Lei Maria da Penha, mas 
apenas 13% sabem seu conteúdo;

– Uma em cada cinco mulheres considera já ter 
sofrido alguma vez “algum tipo de violência de parte 
de algum homem, conhecido ou desconhecido”;

– A diferença salarial entre homens e mulheres 
na Europa é de 16%, já no Brasil a diferença salarial 
entre homens e mulheres é de 30%.

No entanto, Sr. Presidente, gostaria de registrar 
que o Presidente Lula, reconhecendo o valor da mu-
lher, iniciou um processo que considero importante 
para a discussão da participação da mulher na vida 
nacional, nos problemas, nas políticas públicas para 
o seu fortalecimento. S. Exª incentivou a realização de 
conferências nacionais de políticas para as mulheres. 
A primeira foi em 2004; a segunda em 2007; a terceira 
no Governo da Presidenta Dilma, em 2011. Já estou 
concluindo, Sr. Presidente.

Antes de concluir, quero registrar, também, meu 
trabalho legislativo em prol da causa da valorização 
da mulher. O PLS nº 165/2000, também de minha au-
toria, trata da proteção feminina no mercado de tra-
balho. Esse projeto institui a licença parental para que 
os períodos de afastamento para o cuidado da prole

(Interrupção do som.)

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Esse projeto institui a licença parental 
para que os períodos de afastamento para o cuidado 
da prole possam ser gozados tanto pelo pai quanto 
pela mãe. Esse tipo de previsão legal, chamada de 
licença-parental, diminui o custo da mão-de-obra fe-
minina porque ameniza a discriminação de gênero no 

mercado de trabalho. Foi aprovado aqui no Senado e 
encontra-se em tramitação na Câmara dos Deputados.

O Dia da Mulher, com eventos em todo o Brasil, é 
de crucial importância na busca de um mundo melhor, 
pois possibilita que a mulher tenha plena consciência de 
seu potencial, de seus direitos, demonstrando seu gran-
de valor como cidadã, como mãe, como trabalhadora.

Nesta comemoração do Dia Internacional da Mu-
lher, trago este debate para todas as mulheres e todos 
os homens que lutam pelo fim da exploração, da dis-
criminação e do preconceito. Para todos e todas que 
buscam a igualdade no seio da sociedade. A realidade 
é que muito já se conquistou, mas ainda há muito que 
fazer. A luta feminina deve continuar. 

Parabenizo, portanto, todas as mulheres lutado-
ras deste nosso Brasil.

Sr. Presidente, gostaria que este discurso fosse 
publicado na íntegra, já que pulei algumas páginas 
para dar celeridade ao tema.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR ANTONIO CAR-
LOS VALADARES.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Sem apanhamento taquigráfico.) – O Dia 
Internacional das Mulheres é o marco do reconheci-
mento internacional das lutas e reivindicações das mu-
lheres por igualdade. Nesta data, quero resgatar essa 
história de lutas e fazer uma breve análise de nossos 
tempos atuais, como forma de prestar as devidas ho-
menagens às mulheres.

O 8 de março foi adotado pela Organização das 
Nações Unidas (ONU) em 1977 e em muitos países a 
data é considerada um feriado nacional. No entanto, 
as mobilizações de mulheres contra a discriminação 
e suas reivindicações por um mundo com igualdade 
tiveram início muitas décadas antes.

É certo que encontramos, na história, exemplos 
de mulheres que, individualmente, marcaram uma épo-
ca, imprimindo o registro de sua força na realidade e 
no imaginário das civilizações. Tomemos Cleópatra, 
a célebre rainha egípcia que agitou o cenário políti-
co romano no primeiro século antes de Cristo; Joana 
D’Are, a camponesa que ajudou a França a vencer a 
Inglaterra na Guerra dos Cem Anos, no século XV; 
Elizabeth I, da Inglaterra, que reinou, no século XVI, 
durante um período de grande prosperidade e lançou 
as bases para a formação do Império Britânico; Cata-
rina I, a primeira imperatriz da Rússia, no século XVIII, 
que imprimiu um governo modernizante e abriu o ca-
minho para uma sucessão de governantes mulheres 
naquele país.
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No entanto, é na mobilização coletiva que está 
a luta das mulheres por reconhecimento e igualdade. 
Durante a Revolução Francesa, as mulheres parisien-
ses, clamando por “liberdade, igualdade e fraternida-
de”, marcharam ao Palácio de Versalhes pelo direito ao 
voto. Em 1910, a Segunda Internacional, organização 
que reuniu partidos socialistas e trabalhistas de todo 
o mundo, estabeleceu o Dia da Mulher para homena-
gear os movimentos pelos direitos das mulheres, sem, 
no entanto, fixar uma data específica.

Em 1917, na Rússia, quando 2 milhões de solda-
dos haviam morrido na guerra, as mulheres daquele 
país convocaram uma greve para demandar “alimen-
to e paz”. Os líderes políticos resistiram à greve, mas 
as mulheres persistiram. Quatro dias depois, o Czar 
foi forçado a deixar o poder e um governo provisório 
assegurou às mulheres o direito ao voto. Esse dia his-
tórico recaiu no 8 de março do calendário gregoriano.

Desde então, o Dia Internacional da Mulher as-
sumiu uma dimensão global para as mulheres de todo 
o mundo. O crescente movimento internacional de mu-
lheres, fortalecido por quatro conferências internacio-
nais das Nações Unidas, tem ajudado a fazer dessa 
data comemorativa um momento de agregar forças e 
coordenar ações para a luta por maior participação nos 
processos políticos e econômicos. De forma renovada, 
a cada ano, o Dia Internacional da Mulher é uma data 
para refletir sobre os progressos alcançados, deman-
dar mudanças e celebrar os atos de coragem e deter-
minação de mulheres que desempenharam um papel 
extraordinário na história dos direitos das mulheres.

No Senado Federal, temos o Diploma Mulher-
-Cidadã Bertha Lutz, que ao mesmo tempo em que 
reconhece a trajetória dessa cidadã extraordinária, 
figura pioneira do feminismo no Brasil no início do sé-
culo XX, presta uma grande homenagem a mulheres 
que fazem diferença na história de nosso País. Este 
ano, em sua 1 Ia edição, o prêmio será entregue em 
sessão do Congresso Nacional, na próxima terça-feira, 
dia 13 de março, para qual está confirmada a presen-
ça da Presidenta Dilma Rousseff. A Presidenta será 
agraciada com o prêmio, juntamente com outras quatro 
mulheres; Maria do Carmo Ribeiro, ex-mulher do diri-
gente comunista Luiz Carlos Prestes; a ex-senadora e 
primeira senadora do Brasil, Eunice Mafalda Michiles; 
a representante da Comissão Pastoral da Terra Rosali 
Scalabrin; e a professora associada do Departamen-
to de Ciências Políticas da Universidade Federal da 
Bahia Ana Alice Alcântara da Costa, do Programa de 
Pós-Graduação em Estudos Interdisciplinares sobre 
Mulheres.

Quero destacar que uma das grandes conquistas 
da mulher na política de nosso País faz 80 anos: o di-

reito de votar. A data é importante, principalmente por 
ser um ano eleitoral, em que teremos muitas mulheres 
candidatas no nosso Brasil, e que tenho certeza que 
muitas serão eleitas.

O voto feminino é resultado de um longo processo 
de luta pela participação das mulheres na política. O 
primeiro país a garantir o direito de voto às mulheres 
foi a Nova Zelândia, em 1893.

No Brasil, as mulheres passaram a ter direito ao 
voto nas eleições nacionais a partir de 24 de fevereiro 
de 1932 (durante a Era Vargas), resultado de movi-
mentos que já ocorriam desde o século XIX. No início 
do século XX, diversas organizações femininas sur-
giram no Brasil. Uma delas foi o Partido Republicano 
Feminino, fundado em 1910 pela professora Deolinda 
Daltro, no Rio de Janeiro.

Alguns estados brasileiros tomaram a frente do 
processo: em 1927, o Rio Grande do Norte alistou sua 
primeira eleitora e, em 1929 foi eleita a primeira prefei-
ta no estado. Em 1932, o Código Eleitoral Provisório 
finalmente definiu como eleitor o cidadão maior de 21 
anos, sem distinção de sexo.

A Constituição de 1934 confirmou o direito ao voto 
feminino, que só ficou definitivamente livre de qualquer 
restrição em 1965. Até então, a presença de normas 
infraconstitucionais restringiam o voto às mulheres que 
exercessem profissão remunerada. Por fim, a Consti-
tuição de 1988 assegurou o voto universal, com valor 
igual para todos.

Sem dúvida nenhuma o voto abriu as portas para 
outras conquistas política nesses 80 anos, os avanços 
têm sido lentos, mas são avanços.

A eleição de uma mulher para a Presidência da 
República representa muito bem essa conquista.

Temos que reconhecer que sua participação na 
vida política ainda é muito pequena. As mulheres que, 
em nosso país, são mais de 51% do eleitorado. Há 4 
milhões de mulheres eleitoras mais que os homens, 
mas mesmo assim só possuem 6% de representação 
no Legislativo. Os outros 49% da população – os ho-
mens – detém 94% de representação.

Permito-me destacar a participação das mulheres 
nas instituições públicas e na vida política de meu Es-
tado de Sergipe, onde os principais cargos de chefia do 
Judiciário do Estado já foram ocupados por mulheres 
(Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal de Justiça, Tribunal 
Regional do Trabalho, Tribunal de Contas do Estado), 
onde, por duas vezes, uma mulher preside a Assem-
bléia Legislativa do Estado, onde há o maior número 
proporcional de Prefeitas Municipais (16 Prefeitas, para 
75 Municípios do Estado). E foi também por influência 
de minha mãe, Dona Caçula Valadares, única mulher 
Prefeita de Simão Dias, que ingressei na política.
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A mulher deve conquistar e ocupar seu lugar, seja 
no espaço público, seja na vida privada, em condições 
de igualdade, porque é, simplesmente, gênero humano: 
vive, constrói e reconstrói a vida social da sociedade. 
Ela pode e deve participar das decisões da sociedade 
porque é parte integrante da história social em que vive.

As características físicas, psicológicas e cultu-
rais das mulheres não são critérios determinante para 
o acesso ou a negativa de acesso à participação na 
vida social. Toda vez que critérios físicos, psicológicos 
e culturais foram utilizados para definir a participação 
na tomada de decisão da sociedade, o preconceito e 
a discriminação brotaram de modo assustador.

O mundo mudou. As noções de cidadania, de 
representação política, de justiça e de democracia 
não mais prescindem da igualdade entre os sexos. 
Por isso cada mulher, cidadã, eleitora, possui um im-
portante papel, que não significa apenas a luta pelos 
seus direitos como mulher, mas sim a luta por uma 
sociedade mais justa.

Não poderíamos ficar alheio a esta data, tendo 
se tornado feliz tradição, celebrar, uma vez mais, a 
passagem do Dia Internacional da Mulher. Gostaria 
de, neste momento e acima de qualquer outra con-
sideração, unir minha voz à dos demais Colegas que 
saúdam a passagem de tão significativa data.

Em verdade, situo-me entre aqueles convictos 
de que a civilização contemporânea não teria chegado 
ao ponto que conhecemos, não teria conseguido se 
singularizar tanto em relação a períodos anteriores da 
História da Humanidade sem o concurso da mulher.

Por uma série de razões, foi uma transformação 
profunda, radical, incontrastável. Penso que, principal-
mente por isso, ou seja, graças à efetiva emancipação 
feminina, o tempo presente se mostra tão diferente, tão 
mais avançado sob vários aspectos quando comparado 
às etapas anteriores do processo histórico.

Neste momento, quero chamar a atenção para a 
extraordinária força da presença feminina na configu-
ração da sociedade contemporânea, do papel abso-
lutamente central e insubstituível que ela representa 
no tempo presente, seja em família, no ambiente de 
trabalho ou nos mais diversos setores da vida social.

Inegavelmente há, em nossos tempos, um es-
forço para tentar diminuir e, quem sabe um dia termi-
nar, com o preconceito e a desvalorização da mulher. 
Mas é bom que fiquemos atentos, pois com todos os 
avanços, as mulheres ainda sofrem em muitos locais, 
com salários mais baixos, violência doméstica, jorna-
da excessiva de trabalho, desvantagens na carreira 
profissional, alem de preconceitos de toda a ordem. 
Se muito já foi conquistado, é também certo que muito 
ainda há para ser modificado nesta história.

Quero registrar, também, meu trabalho legislati-
vo em prol da causa da valorização da mulher. O PLS 
165/2000, também de minha autoria, trata da proteção 
feminina no mercado de trabalho. Esse projeto institui a 
licença parental para que os períodos de afastamento 
para o cuidado com a prole possam ser gozados tanto 
pelo pai, quanto pela mãe. Esse tipo de previsão legal, 
chamada de Licença-Parental, diminui o custo da mão-
-de-obra feminina, porque ameniza a discriminação de 
gênero no mercado de trabalho. Foi aprovado aqui no 
Senado e encontra-se em tramitação na Câmara dos 
Deputados. ^

O dia da mulher, com eventos em todo o Brasil, 
são de crucial importância na busca de um mundo 
melhor, pois eles possibilitam que a mulher tenha ple-
na consciência de seu potencial, dos seus direitos, 
demonstrando seu grande valor como cidadã, como 
mãe, como trabalhadora.

Nessa comemoração ao dia internacional da 
mulher. Trago esse debate para todas as mulheres e 
homens que lutam pelo fim da exploração e da discri-
minação. Para todos e todas que buscam a igualdade 
no seio da sociedade: a “realidade” é que muito já se 
conquistou, mas ainda falta muito o que se fazer. A 
luta feminina deve continuar. Parabenizo as mulheres 
lutadoras desse nosso Brasil.

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

Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/

PP – AL) – Muito obrigado, nobre Senador Valadares, 
pela manifestação de V. Exª, principalmente no que 
diz respeito ao dia comemorativo da mulher brasileira 
e internacional.

Na sequência, concedo a palavra ao eminente 
Senador Magno Malta, como Líder do PR.

O SR. MAGNO MALTA (PR – ES. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu só queria 
falar pela ordem, rapidamente.

Apenas para comunicar que estou voltando à 
Embaixada do Irã, agora à tarde, às 16 horas.

V. Exª me ouviu falar, ontem, que estive com o 
Embaixador do Irã para tratar do assunto do Pastor 
Youssef Nadarkhani, que, por causa da apostasia, 
ou seja, segundo a lei do Islã, por ele ter deixado o 
islamismo e ter-se tornado cristão, está condenado à 
morte, à forca.

Os movimentos de direitos humanos do mundo 
inteiro estão se movimentando, porque é um absurdo 
qualquer tipo de sentença de morte para qualquer ci-
dadão, qualquer indivíduo. Esqueça essa questão de 
ele ter-se tornado cristão e deixado o islamismo. É um 
cidadão que está sentenciado à morte.
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Como Presidente da Frente da Família eu fui junto 
com a Frente da Família – e daqui foi o Senador Lauro 
Petecão junto comigo – para essa audiência. E lá, ele 
relatou que não há sentença de morte. Na verdade, 
ele está preso, tem dois advogados, mas está preso 
por roubo e prostituição. E que a lei civil do Irã não tem 
pena de morte para o sujeito que faz apostasia, ou 
seja, desertar de toda a fé islâmica e se tornar cristão. 
Ele também disse que “temos 200 mil cristãos no Irã”.

Mas a lei religiosa, sim, tem pena de morte. E 
eu vi muita sinceridade na palavra do Cônsul. Então 
vim a esta Casa, relatei este encontro que está nas 
redes sociais do mundo inteiro, até porque não temos 
nenhum problema diplomático com eles, nem proble-
mas de relacionamento; problemas que Israel tem, 
que os Estados Unidos têm. E isso os ofende muito 
nessa questão até.

Pois bem, ele me disse que, após o meu pronun-
ciamento, emitiria uma nota da Embaixada do Irã para 
o Brasil, para o mundo, dizendo que não existe essa 
pena de morte. Tudo bem. Essa nota chegou, está em 
meu poder. Está comigo para divulgar para esta Casa, 
para divulgar para o Brasil, para divulgar para o mundo.

Mas estou voltando lá, às 16 horas, porque há 
uma informação desencontrada. Acabo de receber um 
documento do Judiciário iraniano, escrito no idioma 
deles, com carimbo juramentado, é um documento de 
sentença de morte desse rapaz. Então, não batem as 
duas conversas.

Então, tenho o documento. O documento está 
comigo.

Por isso estou voltando lá para conversar com 
o Embaixador. Há uma nota dele que está na minha 
mão e, agora, acabo de receber o documento em que 
o rapaz está sentenciado à morte. O documento e a 
sentença dizem que é exatamente porque ele negou 
o Islã, negou o Profeta Maomé e se tornou cristão. Eu 
não sei se estamos vivendo na era do “olho por olho, 
dente por dente”.

Há que se respeitar um país e suas tradições, 
mas fosse qualquer cidadão condenado à morte, em 
qualquer lugar, seria dever de todos nós nos levantar-
mos – estamos vivendo uma era globalizada – para 
impedir que alguém seja morto em qualquer ato, por 
mais criminoso que seja, porque o indivíduo tem que 
ser julgado. Por isso, volto lá, às 16 horas, para me 
encontrar com o Embaixador do Irã, de posse des-
se documento, para que ele me explique o que está 
acontecendo.

De maneira que eu precisava fazer este registro 
ao País, porque estou indo como Senador da Repú-
blica do Brasil, Presidente da Frente da Família, que 
comporta 74 Senadores desta Casa e mais de 400 

Deputados Federais, porque o documento que está na 
minha mão não bate com o documento do Judiciário 
iraniano, Sr. Presidente.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/

PP – AL) – Muito obrigado a V. Exª.
Passo a palavra ao Senador Jayme Campos. 

(Pausa.)
Tem a palavra o Senador Cyro Miranda.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Muito obrigado, Sr. Presidente Benedito de Lira, Srªs 
e Srs. Senadores, TV Senado, a imprensa que nos 
ouve, antes de abordar o tema que me traz à tribuna 
hoje, quero saudar todas as Senadoras desta Casa e 
a Presidente da República Dilma Rousseff, que expres-
sam a força, a garra e a coragem da mulher brasileira.

Feliz Dia Internacional da Mulher!
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, dizer que 

o crescimento de 2,7% do PIB decepcionou já não é 
mais novidade.

As autoridades do Governo, à boca miúda, já ad-
mitiam um número bem abaixo do desejável e muito 
longe do que poderia ser possível diante do potencial 
brasileiro.

É verdade que, comparado aos demais países, o 
Brasil figura como o sexto em maior crescimento, atrás 
da China 9,2%; da índia 6,9%; da Coreia do Sul 3,6%; 
da África do Sul 3,1%; e da Alemanha 3%.

Mas a pior atitude que se pode tomar neste mo-
mento é querer comemorar a sexta posição no ranque 
mundial em termos de crescimento econômico, ou o 
fato de sermos a sexta economia.

Por quê? Porque não temos educação de quali-
dade, saneamento básico adequado ou atendimento 
à saúde e segurança pública à altura dos mais de R$4 
trilhões correspondentes ao PIB.

O impostômetro vai registrar hoje R$300 bilhões, 
só neste ano, mas o Índice de Desenvolvimento Hu-
mano nem de longe acompanha a trajetória da arre-
cadação.

A análise fria dos números reafirma uma realidade 
inquietante: assim como na era Lula, o crescimento do 
PIB brasileiro ficou bem abaixo da média mundial: 3,8%.

Entre as economias emergentes do Bric, estamos 
atrás da China e índia. Quando ampliamos o grupo para 
Bric-A, e incluímos a África do Sul, vemos que conti-
nuamos atrás deste país também. Isso significa que 
não temos aproveitado adequadamente os potenciais 
de nossa indústria e feito as tarefas necessárias para 
garantir a sustentabilidade do crescimento econômico.

Atribuir o “Pibinho” à crise europeia beira à inge-
nuidade. Não Cola! Porque, se colasse, China, índia e 
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África do Sul teriam “Pibinhos” também. Não tiveram e, 
ao longo dos últimos anos, sempre cresceram mais que 
a economia brasileira. Com certeza, o nosso problema 
é mais de ordem interna do que externa.

O Governo fala e alardeia a política fiscal e o su-
perávit primário, mas esconde as manipulações des-
ses números e evita as medidas capazes de promo-
ver uma reengenharia da economia brasileira. E olhe 
que não sofremos ainda os efeitos das medidas que 
a União Europeia pretende tomar, colocando dinheiro 
no mercado a custo baixo. Se isso acontecer, será di-
fícil conter a baixa do dólar e será maior a ameaça à 
competitividade dos produtos brasileiros.

Devemos tomar outro rumo para sairmos dessa 
zona de convergência entre o crescimento medíocre 
e o crescimento apenas razoável.

A realidade aí está para todos verem: temos sofri-
do um forte processo de desindustrialização em razão 
da falta de competitividade das indústrias, que decor-
re não só da depreciação do dólar frente ao real, mas 
também do custo Brasil. Esse é um problema eterno. 
Não fossem as commodities e o consumo em razão 
do aumento da renda, estaríamos em maus lençóis. 
Em resumo, contemos a inflação, mas o PIB retraiu-se.

Diante desse quadro, o Governo apressa-se em 
baixar os juros – graças a Deus – para estimular o 
consumo, além de criar alguma forma de incentivo às 
indústrias.

Mas essa e tantas outras medidas são emergen-
ciais, reativas. Não fazem parte de um plano estraté-
gico de longo prazo. São para evitar algo pior diante 
da estagnação da indústria de transformação e do 
recuo da taxa de investimento de 20% do PIB para 
19,03% do PIB.

Ocorre que estimular o consumo a juros baixos 
pode trazer de volta o risco da inflação e possível 
inadimplência, em razão da demanda.

Sr. Presidente, as medidas emergenciais do Go-
verno tendem a nos atirar no outro extremo: aumentar 
o crescimento do PIB, mas gerar inflação.

O que fazer, então, Srªs e Srs. Senadores?
Em primeiro lugar, é preciso rever e reequilibrar 

as dívidas dos Estados e Municípios, para dar dina-
mismo às economias regionais e retirá-las da condição 
permanente de reféns da União.

Não se fala aqui em perdão da dívida de Esta-
dos e Municípios, mas num equacionamento que se 
tornem pagáveis. Creio que essa foi a tônica do opor-
tuno discurso do Senador Aécio Neves, realizado nes-
ta terça-feira, que apontou para a difícil situação dos 
Estados federados.

Equacionar as dívidas é precondição para a re-
visão do Pacto Federativo, porque se trata de questão 

de gerenciamento, de boas práticas da administração 
pública e de perfeito entrosamento com as políticas 
econômica, fiscal e monetária.

Sugerimos a criação de um Fundo para a Re-
cuperação Financeira do Setor Público, com recursos 
suficientes para pagar as dívidas do Distrito Federal, 
de todos Estados e Municípios brasileiros, no prazo 
máximo de seis anos.

Os pagamentos das dívidas da União ocorreriam 
a partir do sétimo ano.

A liquidação lenta e gradual da dívida pública 
brasileira fará emergir novas regras no “misterioso 
mercado financeiro”, com consequentes alterações 
no comportamento de seus operadores.

Sr. Presidente, sem esse caminho de reequilíbrio 
das dívidas dos Estados e Municípios, não será pos-
sível garantir as condições mínimas para estimular os 
investimentos do setor público.

A negociação da dívida dos Estados é precon-
dição, também, para baixarmos os juros sem correr 
riscos de inflação, porque, com a União, Estados e 
Municípios desafogados, a relação com o sistema fi-
nanceiro seria completamente diferente.

Srªs e Srs. Senadores, além da equação da dívida 
dos Estados e Municípios, tem-se tornado inadiável o 
redimensionamento do tamanho da máquina pública.

Não se trata aqui de entrar na discussão bizan-
tina de que opõe o Estado mínimo ao Estado forte. A 
questão, Senador Jayme Campos, é encontrar o cali-
bre certo do Estado necessário à boa prestação dos 
serviços públicos.

Não se pode conceber, numa administração con-
centrada na gestão de resultados, a existência de mi-
lhares de cargos comissionados que aparelham poli-
ticamente a máquina pública. Não se pode conceber 
tampouco tantos ministérios e secretarias que servem 
para fatiar o poder da União e facilitar os sucessivos 
escândalos de corrupção, marca do governo que lhe 
antecedeu.

Srªs e Srs. Senadores, não ousaríamos aqui nos 
colocar como arautos da verdade, porque sabemos a 
complexidade desses temas, mas a responsabilidade 
nos compele a trazer contribuições no sentido de pro-
mover a reengenharia da economia brasileira.

Com muito prazer, concedo um aparte ao Exmº 
Senador Jayme Campos.

O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – Se-
nador Cyro, a minha intervenção será rápida. Quero 
cumprimentá-lo pelo belo pronunciamento, até porque 
esse tema é recorrente já aqui há alguns anos, no 
Congresso Nacional e sobretudo nesta Casa, diante 
do endividamento dos Estados. Lamentavelmente, a 
maioria dos Estados hoje chegou ao ponto da exaustão, 
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não pode mais contrair nenhum tipo de financiamen-
to, tendo em vista que, quando foi feita a rolagem da 
dívida, nós vivíamos um novo momento da economia 
brasileira. Entretanto já se passaram quase 20 anos, 
eu mesmo quando era governador, na minha época, foi 
feita a rolagem da dívida no Estado de Mato Grosso, 
mas numa condicionante diferenciada. Agora, infeliz-
mente, o que se percebe é que quanto mais se paga 
mais se deve. Para o senhor ter uma noção, o Estado 
de Mato Grosso hoje consome quase 20% das suas 
receitas correntes líquidas para o pagamento das dívi-
das fundadas, e isso lamentavelmente é inviabilizado 
não só nos Estados, mas sobretudo também nos Muni-
cípios. Nós temos que buscar uma nova reengenharia 
financeira no sentido de permitir ou inviabilizarmos para 
desafogar o caixa dos governos estaduais...

(Interrupção do som.)

O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) –... 
como também das prefeituras. De tal maneira que que-
ro cumprimentar V. Exª pelo belo pronunciamento. É 
um tema que temos que discutir ainda este ano, para 
melhorarmos as condições do fluxo de caixa desses 
governos estaduais deste País e sobretudo também das 
nossas prefeituras. Parabéns pelo belo pronunciamento.

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) – 
Muito obrigado, Senador Jayme Campos. É muito bom 
ouvi-lo, porque o senhor fala com cátedra, o senhor 
viveu este problema, o senhor sabe realmente, sen-
tiu na pele essa grande dificuldade. Sem contar que 
os juros que são cobrados, entre 17% e 19%, é uma 
dívida impagável. 

Em cima de suas palavras coloco que esta é uma 
questão de Estado, que se coloca como desafio para 
todos os brasileiros se o desejo for fincar as bases para 
o desenvolvimento sustentável e duradouro.

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

Senador, eu gostaria de um aparte. Seria ainda pos-
sível, Sr. Presidente? (Pausa.)

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) – 
Pois não, Excelência.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Senador, eu estava ouvindo o seu discurso...

(Interrupção do som.)

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – ... 
e quero tocar em uma parte: naquela em que o senhor 
compara o nosso pífio crescimento, mas que, mesmo 
assim, nos deixa como a sexta economia do mundo. 
Mas, quando olhamos em volta, não vemos o sexto 
país do mundo na qualidade de vida. A saúde é uma 
vergonha, uma tragédia; a educação é um desastre 
completo. Como nós, no mesmo dia em que falamos 

em sexta economia do mundo, quando há seis novos 
brasileiros entre os bilionários, vemos que, em São 
Paulo, o Estado mais rico do Brasil, 53% das crianças 
que terminam o ensino médio não têm o mínimo ne-
cessário em matemática. Eu falei 53% dos que termi-
nam! Não nos esqueçamos que 64% não terminam o 
ensino médio.

(Interrupção do som.)

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Então, se a gente coloca os que não terminam com 
nota 0 e os que terminam com nota 2 ou 3, a nota do 
Brasil é menor que 1 em matemática. Então, mesmo 
que sejamos o sexto país em economia não vamos ter 
futuro com isso, porque a nossa economia, que está 
tão grande, é baseada, em produtos primários, cuja 
demanda estagna. A demanda que não para é a de 
novos bens de consumo de alta tecnologia. A produção 
cria demanda. A nossa, não. A gente espera a deman-
da chegar. Então, eu ouvi essa parte de seu discurso 
e achei que devia aqui manifestar a minha satisfação 
de vê-lo fazer essa consideração. Além disso, acho 
muito importante esse lado do pacto federativo. Algo 
está errado. Temos um piso salarial que é quase in-
significante, e, é verdade, a maior parte dos prefeitos 
não tem como pagá-lo. Eu sou autor da Lei do Piso. 
Acho pouco, mas os prefeitos não têm como pagá-lo. É 
uma lei nacional, federal. Eu fui o autor. A gente tem de 
discutir uma maneira de fazer com que o conjunto da 
nação brasileira, Senador Benedito, que todos juntos 
possamos pagar esse piso, possamos pagar outros 
gastos. O senhor trouxe esse assunto, que nos leva a 
uma reflexão: como reorganizar esta nação brasileira 
– Estados, Municípios e União – de tal maneira que 
fique todo o organismo nacional viável? Hoje, o orga-
nismo nacional não está viável, porque uns dedos não 
funcionam, uns braços não funcionam, as pernas não 
funcionam e uns se jogam contra os outros. É urgente 
esse pacto federativo que possa reorganizar o Brasil.

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) – 
Muito obrigado, Senador Cristovam Buarque. O senhor 
contribuiu e enriqueceu muito o meu pronunciamento, 
por que de que adianta...

(Interrupção do som.)

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) – ... 
de que adianta sermos o sexto, se a Inglaterra, o Reino 
Unido, que passou para sétimo...? Nós gostaríamos de 
ter a educação que há lá, a segurança pública, a saúde. 
Quer dizer, nós estamos em um sexto maquiado, que 
não quer dizer nada, apenas nada. O senhor tem razão, 
toda a razão. Acho que nós temos que sair dessa postu-
ra de nos vangloriarmos e resolvermos os problemas. E 
o pacto federativo é uma verdade. Acho que, este ano, 
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esta Casa tem por obrigação lutar, e falaremos aqui to-
dos os dias até que consigamos ser ouvidos.

Muito obrigado, Srªs e Srs. Senadores.
Obrigado, Senador Benedito de Lira, pela sua 

complacência.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/

PP – AL) – Dando sequência aos oradores inscritos, 
concedo a palavra à Senadora Lídice da Mata, que 
está inscrita pela Liderança do PSB. (Pausa.)

Com a palavra a Senadora Lídice da Mata. (Pau-
sa.)

Está ausente.
Concedo a palavra ao Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de ini-
ciar a minha fala, cumprimento o Senador Cristovam 
Buarque pelo aparte que fez ao Senador Cyro Miranda 
sobre a precariedade do ensino público no Brasil, da 
nossa educação. 

Acho que esse modelo da economia, sobretudo 
esse pacto federativo nacional, já se esgotou, porque 
não é só a questão da educação. V. Exª colocou aqui 
que é autor do projeto que foi aprovado e que, lamen-
tavelmente, reconhece que a maioria dos Municípios 
brasileiros não tem capacidade de pagamento. Toda-
via, não é questão também só da educação. São as 
políticas públicas, de uma maneira geral, sobretudo na 
questão da violência no Brasil – foram 1,1 milhão de 
assassinatos nestes últimos 30 anos –, na questão da 
saúde, que é precária. Em síntese, quando se mostra 
que o Brasil é a sexta maior economia do Planeta, fico 
imaginando onde acharam esses números? A percep-
ção que eu tenho é de que, cada dia que passa, estão 
piorando algumas situações, determinadas atividades 
do Governo; estão piorando.

Então, é fundamental que nós façamos uma dis-
cussão muito ampla aqui no Senado, na busca evi-
dentemente de soluções, sobretudo na questão da 
renegociação da dívida dos Estados e dos Municípios, 
que quanto mais pagam mais devem. De maneira que 
eu acho que são providências, medidas que todos nós 
Parlamentares temos que nos preocupar aqui no Se-
nado Federal. 

Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na 
manhã de hoje, recebemos com satisfação algumas 
gratificantes notícias acerca do desempenho do Fundo 
de Desenvolvimento do Centro-Oeste e das perspec-
tivas de atuação da Sudeco.

Durante o agradável café da manhã que com-
partilhamos com o Superintendente do órgão, o Dr. 
Marcelo Dourado, fomos informados de que o FDCO 
foi o fundo que mais cresceu no País no ano passa-

do, ou seja, na ordem de 24%, o que corresponde a 
mais de R$5 bilhões, ultrapassando a meta prevista 
de R$4,7 bilhões.

A nova Sudeco, além de possibilitar a regulamen-
tação do referido fundo, o que iria assegurar recursos 
para a implantação de projetos de grande porte e de 
infraestrutura, ensejará, também, por meio do FCO, o 
fundo constitucional da região, a realização de finan-
ciamentos junto aos setores produtivos considerados 
prioritários no Plano Regional de Desenvolvimento do 
Centro-Oeste. Segundo nos disse o Superintendente, 
a Sudeco pode captar recursos no mundo. E, nesse 
sentido, já houve grandes interesses demonstrados por 
Portugal, Japão, Itália, Emirados Árabes para investir 
em projetos no Centro-Oeste.

Para dinamizar a economia local, diminuir as 
desigualdades regionais e sociais, impulsionar o de-
senvolvimento de maneira sustentável e equalizada no 
contexto regional, a Sudeco seguirá a lógica da criação 
de tecnologias modernas que incluam os pequenos e 
grandes negócios locais e a força de trabalho rural e 
urbana que chega ao mercado. Além disso, gerenciará 
o programa da Região Integrada de Desenvolvimento 
do Distrito Federal e Entorno, ou seja, a chamada Ride.

A Sudeco, meu caro Senador Benedito de Lira, 
foi extinta depois. E agora, depois de uma luta inces-
sante da bancada do Centro-Oeste, a Presidente Dil-
ma nos atendeu, mas de forma muito acanhada. É 
preciso, realmente, dar uma nova injeção para, pelo 
menos, ter mais técnicos e engenheiros para prestar 
um bom atendimento, sobretudo no que diz respeito 
às análises dos projetos encaminhados para esse ór-
gão do Governo Federal. A nova edição da Sudeco foi 
pensada seguindo as determinações de um padrão de 
desenvolvimento pautado pela transparência nos gas-
tos, racionalidade na aplicação dos recursos públicos 
e pela lógica da sustentabilidade.

É, portanto, com grande entusiasmo que faço este 
breve registro, certo da grande importância que esta 
agência de desenvolvimento haverá de seguir, exer-
cendo para o progresso de nossa região, em particu-
lar, o engrandecimento de nosso País como um todo.

A Sudeco tem um papel preponderante, sobre-
tudo se o Governo Federal, de fato, tiver interesse de 
buscar esse instrumento que, indiscutivelmente, já 
aguardamos há muitos anos. A região tem contribuído 
sobremaneira com a balança comercial, em que pese 
as nossas deficiências no campo da infraestrutura, 
principalmente numa logística integrada ao transpor-
te rodoviário, ao transporte ferroviário e ao transporte 
hidroviário. 

Mato Grosso, particularmente, é o maior produtor 
de soja do Brasil, é o segundo maior rebanho bovino 
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deste País e, hoje, é também o segundo maior produ-
tor de algodão. Todavia, nós temos carência, Senador 
Paulo Paim, de infraestrutura. V. Exª imagina aquele 
Estado, que é um Estado de terras férteis, de chuvas 
realmente abundantes. Certamente, o que precisamos 
é o mínimo de compreensão, por parte do Governo 
Federal, no sentido de nos dar o mínimo de estrutura.

Agora mesmo está sendo anunciada a constru-
ção da ferrovia Centro-Leste, que demanda o Estado 
de Goiás, Lucas do Rio Verde, com uma variante indo 
até o Estado de Rondônia, integrando com a Norte-
-Sul. Sem sombra de dúvida, na medida em que te-
mos essa grande integração, vamos melhorar, com 
certeza, essa questão, principalmente, da produção 
sustentável e, acima de tudo, continuaremos dando 
essa grande produção nacional, que hoje, indiscuti-
velmente, tem colaborado com a balança comercial e, 
por incrível que pareça, nos dados estatísticos apre-
sentados pelos órgãos competentes, o agronegócio 
tem se destacado sobremaneira. E quero crer que a 
Presidente Dilma também estará concluindo não este 
ano, conforme prometido. Pelas informações que tenho, 
nós não chegaremos a atingir as metas estipuladas. 
Nós vamos chegar, no ano que vem, se Deus quiser, 
também com a conclusão da BR-163, ligando a região 
norte do Estado do Mato Grosso até o Pará e, com 
isso, teremos uma nova saída para a nossa agricul-
tura, pecuária e todas as atividades comerciais pelo 
Porto de Santarém e outros portos daquela unidade 
da federação brasileira.

De maneira que quero concluir dizendo que es-
tamos esperando muito. Nosso querido Senador Moka 
também participou da reunião. Deixamos lá informa-
ções, sendo que as mais eficientes, mais precisas, 
meu caro Moka, foram as informações por parte do Dr. 
Marcelo, dizendo do interesse de alguns países em in-
vestir na nossa região e, sobretudo, também financiar. 
Porque a própria Sudeco e o FCO poderão também 
contrair empréstimos de organismos internacionais, 
sobretudo dos bancos que têm interesse aqui nessa 
região do Brasil.

De maneira que estamos torcendo, e a bancada 
federal tanto do Mato Grosso como de Goiás, de Mato 
Grosso do Sul e do Distrito Federal estão de mãos 
dadas. Independente da questão político-partidária. 
Nosso objetivo é fazer com que a Sudeco, de fato, seja 
um grande instrumento de desenvolvimento da região 
Centro-Oeste do Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente Waldemir Moka.

Durante o discurso do Sr. Jayme Cam-
pos, o Sr. Benedito de Lira deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Waldemir 
Moka, 2º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradecemos o Senador Jayme Cam-
pos, representante do querido Estado de Mato Grosso, 
Líder da Minoria aqui no Senado Federal. Realmente, 
o café da manhã, hoje, com o Marcelo Dourado foi 
importante. O que precisamos agora é reunir os qua-
tro Governadores e as quatro bancadas e reivindicar 
que a Sudeco possa ter realmente um fundo para que 
possamos fomentar o desenvolvimento.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Próxima inscrita, pela Liderança do 
PSB, a representante do grande Estado da Bahia e 
minha amiga, Senadora Lídice da Mata. 

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Como 
Líder. Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada, Se-
nador Moka.

Dando um pitaco sobre a Sudeco, a nossa Co-
missão de Desenvolvimento Regional, presidida pelo 
Senador Benedito de Lira, poderia também realizar 
essa discussão de fortalecimento do fundo da Sudeco 
para o Centro-Oeste brasileiro.

Mas, Sr. Presidente, querido Presidente, queri-
dos Senadores aqui presentes, Senadora, hoje é 8 de 
março, e eu vi aqui já alguns companheiros que fize-
ram saudação e homenagearam a mulher brasileira. 
A maioria de nós do Parlamento está em cada um do 
seu Estado, buscando participar das comemorações, 
das manifestações que ocorrem geralmente em todo o 
Brasil. Eu, como algumas outras, tive que permanecer 
em Brasília por compromissos e não posso deixar de 
registrar neste plenário a alegria de, no dia de hoje, as 
mulheres brasileiras de forma unitária comemorarem 
as suas conquistas e reafirmarem o seu compromisso 
de continuarem lutando para produzir no Brasil uma 
sociedade mais igualitária, uma sociedade mais equili-
brada entre os direitos e as oportunidades de homens 
e de mulheres.

Sei que agora, em Salvador, capital da Bahia, e 
em muitas cidades do interior, nossas militantes mu-
lheres se preparam para iniciar a nossa caminhada em 
Salvador, saindo do Campo Grande, tradicionalmen-
te descendo todo centro antigo de Salvador. Nessas 
manifestações, nós comemoramos, em primeiro lugar 
as conquistas, tantas conquistas realizadas nestes 
anos de luta.

O Brasil tem políticas públicas nascidas da lavra 
da luta do movimento de mulheres que servem de re-
ferência e de experiência para o mundo. Mas também, 
dando continuidade às lutas, nós aqui ainda temos uma 
realidade muito grave a enfrentar. Se, de um lado, a 
Lei Maria da Penha é um exemplo dessa conquista; 
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de outro lado, ter de ter a Lei Maria da Penha é um 
registro extremamente doloroso para as mulheres bra-
sileiras. É o reconhecimento de que nós continuamos 
tendo uma sociedade violenta, machista, que expres-
sa a força desse poder totalitário fisicamente sobre 
suas mulheres.

Nós nos deparamos este ano com a possibilidade 
de comemorar algumas políticas públicas importantes. 
À Rede Cegonha, a Presidenta Dilma anunciou R$50 
de auxílio transporte para que as mulheres cheguem 
ao local adequado para fazer o seu pré-natal. Investi-
mentos na área da habitação, na área da trabalhadora 
rural, na área de educação, em muitas áreas sociais que 
buscam beneficiar as mulheres. Aprovamos projetos 
aqui no Senado, na Câmara dos Deputados, buscando 
combater a desigualdade entre homens e mulheres.

Mas, este ano, quando completamos 80 anos da 
conquista do voto feminino, creio ser indispensável afir-
mar que não é possível levar mais 80 anos para fazer 
avançar a presença feminina no Parlamento brasileiro. 
Esse é o desafio essencial, básico porque não pode-
mos nos colocar como uma sociedade desenvolvida, 
partilhando do quadro da economia mundial em posi-
ção de destaque, mantendo os índices de diferenciação 
da representação de gênero no Parlamento brasileiro, 
como mantemos. Nós somos a segunda pior relação 
homens/mulheres no Parlamento da América Latina. 
A nossa posição no ranking mundial é 79º lugar na re-
lação homens/mulheres no Parlamento. Isso expressa 
uma sub-representação da mulher na política que não 
traduz, que não espelha a ideia de que esta socieda-
de – em que nossas mãos de mulheres trabalhadoras 
rurais, trabalhadoras urbanas, trabalhadoras braçais, 
trabalhadoras domésticas, trabalhadoras funcioná-
rias públicas, intelectuais, cientistas – é coordenada, 
dirigida, liderada por uma mulher na Presidência da 
República, eleita pelo povo brasileiro, uma mulher que 
assume desafios grandiosos no nosso País, que vai 
ter uma eleição coordenada por uma mulher na Pre-
sidência do Tribunal Superior Eleitoral. Ainda assim, 
a participação das mulheres nas decisões, no dia a 
dia da vida da sociedade é tão desigual em relação à 
dos homens.

Eu creio que esse é o desafio central da mulher 
brasileira. Não podemos mais conquistar políticas pú-
blicas voltadas para a inserção das mulheres sem que 
tenhamos a possibilidade de decidir o conteúdo dessas 
políticas públicas e votá-las no Parlamento brasileiro. 

É preciso fazer com que a reforma política, ou uma 
reforma política, produza a inserção radical da mulher 
no Parlamento brasileiro. Não podemos esperar mais 
oitenta anos. Com oitenta anos da conquista do voto, 
temos 12%, ou melhor, elegemos 12% do Senado – 

hoje nem 12% somos – e menos de 10% da Câmara 
dos Deputados. Não é possível permanecer nessa si-
tuação de desigualdade. 

Para tanto, é preciso discutir os mecanismos que 
possam compensar a situação da mulher. Nós estamos 
na base da pirâmide econômica. Nós não estamos nos 
grandes conglomerados internacionais do capital. Nós 
não estamos na cabeça dos grandes empreendimen-
tos empresariais. Estamos, sim, na base da sociedade, 
com salários desiguais, com condições financeiras e 
econômicas inferiores às condições dos homens. 

Por isso, não temos caminhos para chegar até 
o Parlamento num sistema eleitoral que tem no motor 
do capital do poder econômico o seu motor essencial. 
É preciso mudar as regras do jogo para fazer com que 
esse jogo dê oportunidade real à representação do 
povo brasileiro, às mulheres, aos negros, às minorias 
étnicas, que precisam estar representadas em nosso 
parlamento. Nós mulheres negras precisamos estar o 
Parlamento brasileiro, e, para estarmos no Parlamento 
brasileiro, negras, brancas, mestiças, indígenas, preci-
samos que as regras do jogo do sistema eleitoral pos-
sibilitem a disputa política em igualdade de condições.

Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
quero aproveitar esse nosso dia, 8 de março, para 
homenagear todas as nossas mulheres heroínas que 
tiveram destaque na luta por conquistas democráticas 
do nosso povo, do nosso País, a todas as mulheres 
sufragistas que lutaram no mundo inteiro para con-
quistarmos o direito de voto, a todas as mulheres do 
movimento operário, do campo e da cidade, que luta-
ram contra a exploração da força do trabalho humano. 

A todas elas quero dedicar o nosso dia com o 
compromisso de que a luta das mulheres brasileiras 
possa permanecer tendo no centro a conquista de uma 
representação política mais igualitária de mulheres no 
Parlamento brasileiro.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Parabenizo a Senadora Lídice da Mata.
Como orador inscrito, concedo a palavra ao Se-

nador Cristovam Buarque.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presi-

dente, eu só queria dizer que o Senador Cristovam... 
Eu tinha trocado com o Senador que o antecede, mas 
eu permuto com o Senador Cristovam, porque eu pre-
ciso complementar o meu aqui. 

Depois do Senador Cristovam seria eu, então, 
se V. Exª permitir.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Na frente do Senador Cristovam Bu-
arque seria o Senador João Vicente Claudino.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Exato. 
Como eu conversei com ele, ele me cedeu o lugar e 
eu permuto com o Senador Cristovam.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Eu não tinha essa informação. Des-
culpe-me, Senador Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Não, mas 
eu agradeço a V. Exª, porque eu estou terminando aqui 
o meu pronunciamento.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pois não.

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

DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, creio que o 
Dia Internacional da Mulher tem que ser um dia come-
morado pelas conquistas ao longo dos anos, as quais 
ninguém pode negar, tem que ser um dia de agrade-
cimento de todos nós pelo papel dessas mulheres não 
só na vida de cada um de nós, desde nossas mães, 
mas também pelo reconhecimento do que elas fazem 
pelo nosso País, mas deve ser também um momento 
de reflexão, porque, da mesma forma que todos os ou-
tros setores da sociedade, as mulheres são divididas 
em dois grupos: aquelas que fazem parte do bloco da 
modernidade e aquelas que fazem parte do bloco da 
exclusão social. Isso acontece também com os negros, 
com os brancos, com todos os grupos sociais. 

Este é um país dividido. Este é um país dividido 
entre alguns que participam da modernidade, que têm 
acesso à educação, que tem acesso à saúde, que têm 
um salário digno, e aqueles do mesmo bloco social, 
como as mulheres, que não têm um sistema de saú-
de, que não têm um sistema educacional, que não têm 
renda, que não têm emprego. 

E entre esses dois grupos, quero citar aqui e 
quase que fazer o centro desta minha fala o discur-
so de ontem, aqui, nesta mesma tribuna, do Senador 
Sarney. Ele fez um discurso que, sinceramente, nestes 
anos aqui, é um dos mais fortes que ouvi, um desses 
discursos históricos que acontecem raras vezes aqui 
dentro sobre o tema da violência.

Eu começo pelo lado das mulheres. Segundo o 
mapa da violência que ele citou, produzido por uma 
entidade chamada Sangari, mais de 4.200 mulheres 
foram vítimas de homicídios em 2010. Em um ano! 
Quando ele começou a frase, dizendo que 4.200 mu-
lheres foram vítimas de homicídios, antes de dizer o 
ano, eu imaginei que fosse num período de uma dé-
cada, de duas décadas, de três décadas. Não, foi num 
período de um ano, o que dá, na média, mais de seis 
por dia. É mais que o número de soldados mortos nas 
últimas guerras por cada dia, Senador Eurípedes. Essa 

é a realidade que temos no Brasil no que se refere aos 
homicídios contra as mulheres. Mas esse é apenas um 
lado da violência brasileira.

Eu uso aqui diretamente o discurso do Presidente 
Sarney, que eu acho que tem de ser repetido, discuti-
do, debatido, criado um grupo para se debruçar sobre 
isso. Ele diz, citando o Instituto Sangari, que elaborou 
o mapa da violência no Brasil, que, em 30 anos, fo-
ram assassinadas em nosso País... Pasmem, porque 
eu fiquei pasmo quando ouvi, por mais que seja uma 
pessoa envolvida e informada; a gente não vai so-
mando: em 30 anos, foram assassinadas no Brasil 1 
milhão e 90 mil pessoas! Só em 2010, foram 50 mil. 
Não há guerras como essa desde a 2º Guerra Mun-
dial. Se tomarmos os soldados do lado americano na 
Guerra do Vietnã, eu creio que foram em torno de 50 
mil, ao longo de todos os 10, 12, 15 anos de guerra. 
Aqui, é em um ano!

Nós vivemos numa sociedade – muitos têm dito 
aqui, mas nenhum falou com os detalhamentos e com 
a força do Presidente Sarney – com uma guerra civil. E 
nós não estamos sabendo como enfrentá-la, porque, 
mais uma vez, estamos fazendo as escolhas erradas, 
como o País sempre fez. Quando começou a nossa 
colonização, em vez de se basear em pequenas pro-
priedades, nós preferimos trazer escravos e produzir 
açúcar para exportar em grandes latifúndios. Foi uma 
escolha errada. Quando nós, recentemente, decidimos 
nos industrializar, fizemos a opção errada: a industriali-
zação baseada no automóvel. Abandonamos as ferro-
vias, as hidrovias e construímos rodovias, que têm um 
custo muito mais elevado do ponto de vista ecológico 
que os outros. Nós estamos sempre fazendo opções 
erradas para cuidar das pequenas coisas ao invés de 
fazer a opção correta para cuidar das grandes coisas. 

Nos últimos anos, nós demos importância ao 
ensino superior e abandonamos a educação de base. 
O jornal de hoje mostra que, em São Paulo, 53% das 
crianças que terminam o ensino médio não sabem o 
mínimo que deveriam saber de matemática. Quero 
repetir: são 53% dos que terminam o ensino médio, 
mas lembro que 64% da totalidade não chegam ao fi-
nal, têm nota zero, e os outros têm nota dois. A nota, 
então, deve ser um. E nós estamos resolvendo o pro-
blema criando mais vagas nas universidades, em vez 
de atacarmos o problema da educação de base.

E a violência? Como estamos enfrentando o 
problema da violência? Colocando transmissores de 
vídeo para depois identificar o assassino; cercando as 
casas em condomínios, aprisionando até os que estão 
dentro; usando o shopping center porque não podemos 
caminhar nas ruas; comprando carros blindados. É o 
caminho errado, embora necessário para o presente.
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Por que a gente não pensa uma proposta mais 
ampla para evitar essa tragédia que o Senador Sarney 
falou ontem, lembrando que os brasileiros mortos no 
Paraguai foram 100 mil; na Cabanagem, outra guerra 
interna, 40 mil; na tragédia de Canudos, essa guerra, 
essa tragédia do imaginário brasileiro, 5 mil; na do 
Contestado, 5 mil; na Farroupilha, 3,4 mil? E aí vai. 

Se nós somarmos todos os mortos nas revolu-
ções brasileiras, não dá uma pequena parcela dos 
mortos por homicídios dos últimos anos. Se somarmos 
62 conflitos armados no mundo inteiro entre 2004 a 
2007, nossos mortos estão na frente dos mortos dos 
outros conflitos. E se tomarmos só o ano de 2009, nós 
estaremos em primeiro lugar.

Ele mostrou um dado ontem que deveria estar 
em todas as manchetes: o Brasil tem 3% da popula-
ção mundial e 12% dos homicídios no mundo. Esse é 
um dado que deve chocar muito mais do que o PIB ter 
crescido apenas 2,4 ou 2,1%. É muito mais grave nós 
sermos o terceiro país do mundo em população, 3% 
da população do mundo, e termos 12%, quatro vezes 
mais do que a média. Isso a gente ouve e amanhã es-
quece. Por isso eu fiz questão de vir aqui repetir essa 
parte do discurso de ontem do Senador Sarney.

Mas ele não ficou apenas na denúncia de tudo 
isso que acontece com a violência. Ele fez suas pro-
postas.

Ele fez a proposta, por exemplo, de acabar com 
o direito de o homicida ser julgado livre, que não faz 
sentido. E lembrou que isso foi consequência de uma 
lei durante a ditadura militar, em que um dos delega-
dos criminosos, torturadores cometeu um crime, foi 
condenado, e fizeram uma lei para que ele não ficasse 
preso. Mas, para que a lei valesse, tiveram que espa-
lhar para todos.

Não é possível continuar soltando da maneira que 
nós soltamos aqueles que são presos por homicídio, 
não aqueles suspeitos de homicídio, mas os presos, 
aqueles que não são suspeitos, aqueles que realmen-
te cometeram o crime, que confessam o assassinato, 
e que são soltos.

Ele lembrou bem que temos uma lista imensa de 
crimes hediondos. O homicídio não é crime hediondo 
no Brasil.

Ele apresentou uma lista de mudanças que po-
demos fazer, que considero fundamental. E mudan-
ças concretas. Não aquela que eu acho que vai ser 
a grande solução, que é uma revolução educacional 
no Brasil que não apenas dê igualdade para nenhum 
terminar caindo na bandidagem por falta de oportuni-
dade, mas também para passar um sentimento de paz 
para a consciência das nossas crianças. Ele trouxe as 
medidas concretas.

Sugiro, Presidente Moka, que o discurso de on-
tem, do Senador Sarney, não passe em branco, que 
nós criemos uma comissão especial para trabalhar 
aquele discurso e as propostas que ele fez, que sur-
jam novas propostas de cada um de nós e que juntos 
não escondamos a realidade. Enfrentemos, Senador 
Paim, a tragédia que é muito maior do que a falta de 
energia com a qual alguns estão preocupados, que é 
muito pior do que o pequeno crescimento que esta-
mos tendo, que é pior até hoje do que a desgraçada 
situação da educação brasileira; é a vergonha de uma 
guerra civil não declarada que está fazendo mais mor-
tos, no Brasil, de inocentes, crianças, mulheres do que 
está acontecendo nas outras guerras onde, além de o 
número ser menor, muitos que morrem são soldados, 
guerrilheiros que estão diante da luta, não são aque-
les inocentes que nós vemos na guerra civil brasileira.

Sugiro, e vou formalizar isso, que nós trabalhe-
mos de uma maneira sistemática em como enfrentar...

(Interrupção do som.)

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF) 
– Como enfrentar sistematicamente, com a responsa-
bilidade que nos cabe, a guerra civil em que vivemos, 
por causa da desigualdade, por uma degradação moral, 
mas também, como disse o Presidente Sarney aqui, 
por falta de medidas claras que punam os que come-
tem esses crimes.

Era isso, Sr. Presidente, que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Muito obrigado, Senador Cristovam 
Buarque.

Concedo a palavra, pela Liderança do Partido dos 
Trabalhadores, ao Senador Walter Pinheiro.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, quero aqui, em nome da Bancada 
do Partido dos Trabalhadores, fazer uma saudação a 
todas as mulheres no dia de hoje, homenagem que 
estendo às Parlamentares, por meio, obviamente, da 
bancada feminina do nosso bloco, da Senadora Mar-
ta Suplicy, da Senadora Angela Portela, da Senadora 
Ana Rita, da Senadora Vanessa Grazziotin, da Sena-
dora e minha conterrânea, Líder do PSB, Senadora 
Lídice da Mata. Também quero estender, mesmo não 
fazendo parte do nosso bloco, meu caro Senador Be-
nedito, à Senadora Ana Amélia, uma figura que todos 
nós aprendemos, nesta Casa, a admirar, e à Senadora 
Kátia Abreu, do PSD.

É importante lembrar aqui a ampliação da ban-
cada feminina, já que esta Casa, durante anos e anos 
a fio, assistiu a um número cada vez menor de mulhe-
res, que agora se amplia. A Senadora Marta Suplicy, 
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de certa forma, contribuiu muito para que a questão 
da representação fosse quebrada. Já mencionei a 
Senadora Vanessa, mas lembro a Senadora Marta, 
principalmente, por ocupar um cargo importante nessa 
estrutura. Acho que é fundamental trabalharmos isso 
de maneira crescente no Parlamento brasileiro. 

Não é à toa que uma mulher está na Vice-Presi-
dência do Senado da República, ao mesmo tempo em 
que outra mulher ocupa a Presidência da República. 
É importante destacarmos isso. A bancada feminina 
ganha e muito não só com a ocupação desse cargo, e 
aqui sinalizado com a Senadora Lídice da Mata, mas 
é fundamental lembrarmos essas questões. 

Quero salientar isso numa saudação dessa natu-
reza, lembrando aqui a própria renovação nesta Casa, 
que se deu ao longo de toda uma trajetória. Tivemos 
diversas mulheres que por aqui passaram. 

Lembro a Senadora Ivonete Dantas, recém-che-
gada a este Parlamento, mas que também reforça a 
presença da mulher nordestina neste Plenário; a nossa 
Senadora por Sergipe, importante para completar esse 
contexto do nosso Nordeste. Portanto, nós temos repre-
sentação do Rio Grande do Norte, da Bahia, de Sergipe. 
Portanto, é fundamental para o Nordeste, quebrando 
uma lógica masculina, claro, neste dia importante das 
mulheres, registrando aqui as grandes conquistas das 
mulheres ao longo de toda a sua história.

Eu hoje fiz questão de postar, portanto, de anun-
ciar a minha posição, colocando claramente que mu-
lheres nós temos que tratar como todo o dia, todas as 
horas e todos os instantes, Paulo Paim. É fundamental 
isso para que nós compreendamos o que significou ao 
longo dessa trajetória. Claro que sinalizo isso porque 
há uma relação enorme de conquistas que poderia 
apontar aqui.

E quero encerrar dizendo que, neste dia, esten-
do esta homenagem, meu caro Paulo Paim, ao que é 
o chamado muito circuito familiar: a minha mãe ou as 
minhas mães – Anatildes e Sofia –, uma desde o mo-
mento da luz ou desde o momento da gestação, a outra 
em todo o momento da minha criação; a minha com-
panheira e esposa Ana; a minha filha Juliana; a minha 
neta, que a qualquer hora dessa estará aqui entre nós, 
espero que na quinzena de abril possa estar nascendo, 
portanto já é uma figura presente, minha neta Júlia; as 
minhas irmãs: tive o privilégio de nascer numa casa em 
que somos oito irmãos e são cinco mulheres – Nane-
te, Noêmia, Rita, Dagmar e Patrícia; as minhas duas 
noras: Priscila e Lidiane; as minhas cunhadas: Célia e 
Edilsa; e um rol de sobrinhas completam essa relação 
familiar, desde a primeira sobrinha: Alessandra, Ana 
Júlia, Alisson, Tatai, Rita, Ana Isabel, Ana Amélia; as 
minhas sobrinhas pequeninas: Bia e Clarissa, que são 

da minha irmã mais nova, essas sobrinhas que com-
pletam esse contexto familiar. Quero em nome delas e 
em nome dessas mulheres do Parlamento, estender a 
todas as mulheres trabalhadoras, a todas as mulheres 
deste País, às mulheres que desafiaram, que ao longo 
dos anos conseguiram vencer barreiras, às mulheres 
que chefiam as famílias, às mulheres que labutam no 
dia a dia e às mulheres que estão hoje no topo dessa 
pirâmide, inclusive, comandando este País.

Portanto, todo dia é dia de mulher, e não somen-
te 8 de março.

Muito obrigado, Senador Moka.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Parabéns, Senador Walter Pinheiro! 
Eu conheço bem essa questão; tenho três filhas: Ma-
riana, Irina e Welluma, e o pequeno Lucas. Eu conhe-
ço bem isso.

Com a palavra o Líder do Governo, Senador Ro-
mero Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, nesse Dia Internacional da Mulher, 
que todos nós estamos, de certa forma, registrando a 
importância, o crescimento do espaço e a importân-
cia do papel da mulher na nossa sociedade, eu quero 
também fazer isso em nome da Liderança do Governo, 
saudar a Presidenta Dilma, saudar as Ministras, sau-
dar as Senadoras desta Casa, saudar as Deputadas 
Federais, saudar as mulheres do Brasil e em especial 
as mulheres de Roraima, que efetivamente contribuem 
com este País, são o nosso carinho, o nosso amor, são 
a nossa perseverança, a nossa palavra de coragem. 

Então, na verdade, neste momento, antes de falar 
sobre a Ordem do Dia, eu gostaria de registrar a minha 
felicidade de poder abraçar hoje todas as mulheres 
nesse dia, e dizer que cada vez o papel delas é mais 
relevante, é mais importante e sem dúvida nenhuma a 
sociedade brasileira está de parabéns pelas mulheres 
brasileiras que existem neste País.

Quanto à questão da Ordem do Dia, Sr. Presi-
dente, há um acordo de lideres para que nós não te-
nhamos matérias votando na Ordem do Dia. Apenas 
me parece que há um requerimento; nós votaríamos 
esse requerimento e encerraríamos a Ordem do Dia, 
porque, dentro do entendimento com os líderes, não 
há matéria para hoje.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – 

ORDEM DO DIA
Compreendendo que não há acordo de liderança 

para a votação de outras matérias, a Presidência vai 
colocar em votação, em turno único, o Requerimento 
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nº 52/2012 do Senador Antonio Carlos Valadares soli-
citando a retirada, em caráter definitivo, do Projeto de 
Lei do Senado nº 156/2008, de sua autoria.

É o seguinte o item:

Item 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 (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Em votação o requerimento.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
O projeto vai definitivamente ao Arquivo.
Encerrada a Ordem do Dia.

São as as seguintes as matérias não 
apreciadas e transferidas para a próxima ses-
são deliberativa ordinária:

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.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O próximo orador inscrito, Senador 
Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Exmº 

Senador Waldemir Moka, Senadores e Senadores, 
quero falar aqui – e não poderia ser diferente – do Dia 
Internacional da Mulher, 8 de março. Já fiz um pronun-
ciamento na segunda, mas quero continuar a falar pela 
importância desta data para o mundo.

Faço a minha homenagem às mulheres, Sr. Pre-
sidente, apresentando um texto do poeta e escritor 
Rubem Alves.

Rubem Alves fala, nesse texto, da caminhada de 
uma menina/mulher que percorreu as fases da vida 
com momentos ruins e momentos bons. Em seu tex-
to, termina dizendo que o essencial faz a vida valer a 
pena. Vamos apresentar aqui o texto de Rubem Alves, 
Sr. Presidente. Diz o escritor:

Contei meus anos e descobri que terei 
menos tempo para viver daqui para frente do 
que já vivi até agora.

Sinto-me como aquela menina que ga-
nhou uma bacia de jabuticabas.

As primeiras, ela chupou displicente, mas 
percebendo que faltam poucas, rói o caroço.

Já não tenho tempo para lidar com me-
diocridades.

Não quero estar em reuniões onde des-
filam egos inflados.

Não tolero gabolices.
Inquieto-me com invejosos tentando des-

truir quem eles admiram, cobiçando seus lu-
gares, talentos e sorte.

Já não tenho tempo para projetos me-
galomaníacos.

Não participarei de conferências que es-
tabelecem prazos fixos para reverter a miséria 
do mundo.

Não quero que me convidem para even-
tos de um fim de semana com a proposta de 
abalar o milênio.

Já não tenho tempo para reuniões in-
termináveis para discutir estatutos, normas, 
procedimentos e regimentos internos.

Já não tenho tempo para administrar 
melindres de pessoas, que, apesar da idade 
cronológica, são imaturas.

Não quero ver os ponteiros do relógio 
avançando em reuniões de “confrontação” 
onde “tiramos fatos a limpo.

Detesto fazer acareação de desafetos 
que brigaram pelo majestoso cargo de secre-
tário geral do coral.

Lembrei-me agora de Mário de Andrade 
que afirmou: ‘as pessoas não debatem conte-
údos, apenas os rótulos’.
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Meu tempo tornou-se escasso para de-
bater rótulos, quero a essência, minha alma 
tem pressa...

Sem muitas jabuticabas na bacia, quero 
viver ao lado de gente humana, muito humana; 
que sabe rir de seus tropeços, não se encanta 
com triunfos, não se considera eleita antes da 
hora, não foge de sua mortalidade, defende a 
dignidade dos marginalizados, e deseja tão 
somente andar ao lado do que é justo.

Caminhar perto de coisas e pessoas de 
verdade, desfrutar desse amor absolutamen-
te sem fraudes, nunca será perda de tempo.

O essencial faz a vida valer a pena.

Falo deste texto do poeta Rubem Alves, e basea-
do nele, Sr. Presidente, venho aqui para dizer que esta 
menina, mulher idosa, tão pragmática, tão sensível, tão 
certeira nas suas afirmações, sabe o que quer.

Ela gostaria de ver ainda em vida não o discurso, 
não à fala fácil, mas fatos, atos, ação. O que essa mulher 
gostaria de ver: o fim da violência contra as mulheres 
com a aplicação, de verdade, da Lei Maria da Penha.

Essa mulher gostaria de ver o respeito ao Esta-
tuto da Criança e do Adolescente; o respeito ao Es-
tatuto do Idoso, ao Estatuto da Igualdade Racial para 
que ninguém seja discriminado por ser negro, branco, 
índio ou cigano; o respeito a nossa Constituição e à 
CLT. E que parem de dizer que a Previdência é falida e 
tem que aumentar a idade para a mulher se aposentar.

O que essa mulher quer? Ela quer a aprovação 
do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que beneficia 
28 milhões de brasileiros e está parado na Câmara. 
Ah, como ela gostaria de ver aprovado o Estatuto dos 
Povos Indígenas; como gostaria ela de ver aprovado 
o Estatuto da Juventude.

Sr. Presidente, como seria bom se ela pudesse 
ver aprovado, lá na Câmara, o fim do fator previden-
ciário, e uma política decente de reajuste dos benefí-
cios dos aposentados e pensionistas e que os meus 
velhos amigos, homens e mulheres do Aerus, também 
fossem contemplados.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador Paulo Paim, eu interrompo V. 
Exª, mas a Presidência gostaria de registrar a visita 
de 40 mulheres dos países da África e da Ásia. Sejam 
bem-vindas!

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sejam 
aplaudidas por nós. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Obrigado pela informação.

Desculpe-me a interrupção, mas achei que era 
oportuno.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – V. Exª 
fez muito bem.

Essa luta é uma luta internacional.
Sr. Presidente, essa mulher a que me referia ela 

faria uma festa, se pudesse ver, repito, em vida, alguns 
preceitos assegurados na nossa Constituição, como, 
por exemplo: educação, saúde, segurança e alimen-
tação como, de fato, um direito de todos.

Parece que estou vendo ela, pedindo que rufem 
os tambores, que toquem os clarins, porque enfim, o 
direito à terra e à moradia foram assegurados. Terra, 
sim, moradia, mas preservando o meio ambiente, a 
natureza, os rios, as florestas, percebendo que o Pla-
neta, até então tão poluído, está nascendo outra vez.

Sendo mãe ou não, como ela estaria realizada 
se lesse e ouvisse que as principais manchetes do 
País, no jornal, no rádio e na TV, estamparam: todos, 
neste País, têm direito ao trabalho, ao salário decen-
te; as mulheres passaram a ter, na verdade, direitos e 
deveres iguais aos dos homens, não serão mais dis-
criminadas no mercado de trabalho, por exemplo; as 
creches estarão em todos os bairros. Ela veria também 
estampado nos jornais: o vício das drogas foi varrido 
do Planeta, e ninguém, ninguém mais, será discrimi-
nado por motivo algum.

Ela verá outra manchete: ficou acertado no Con-
gresso, Câmara e Senado, que as crises econômicas 
na Europa, na América do Norte, ou em qualquer 
continente, não resultarão em perdas de direitos dos 
assalariados, dos trabalhadores, dos aposentados, 
das mulheres.

Lerá também no jornal: fiquem todos tranquilos, 
as palavras “guerra, corrupção, mentira, roubo, assal-
to, assassinato, pena de morte” foram retiradas até do 
dicionário; as poetisas, como Cora Coralina, a partir 
de hoje, serão aplaudidas e entrarão para o livro dos 
heróis da humanidade; e as palavras justiça, demo-
cracia e liberdade estão sendo exercitadas dentro da 
plena verdade, porque já estão consagradas no Livro 
Sagrado. Ora, como elas iriam sorrir, sorrir muito, e es-
tariam em estado de felicidade, se, nos últimos anos 
de suas vidas, percebessem que a ganância, a inveja 
e a avareza deram lugar ao amor, à fraternidade, à 
generosidade e à solidariedade.

Sr. Presidente, talvez isso tudo seja sonho de 
uma jovem senhora idosa que idealizei no texto do 
poeta Rubem Alves. Mas, enfim, sonhar não é proibi-
do!!! Deixem que a gente sonhe neste oito de Março, 
Dia Internacional das Mulheres.

Eu só quero, Sr. Presidente, que todas as mulhe-
res do mundo possam viver e envelhecer em paz, com 
amor e dignidade. Se isso acontecer, podem ter certeza, 
os homens serão contemplados como no berço, como 
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no colo, na amamentação; eles serão embalados pelo 
amor exalado por elas, podendo desfrutar, assim, da 
mesma forma, da eterna felicidade.

Sr. Presidente, era esse o meu pronunciamento 
no dia de hoje que foi, na verdade, uma continuação 
do pronunciamento que fiz na segunda-feira, homena-
geando as mulheres do Brasil e do mundo.

Agradeço a V. Exª, Senador Waldemir Moka. Pedi 
um tempo maior e, por isso, falei depois da Ordem do 
Dia. E V. Exª assim me assegurou. Não vou precisar 
nem usar os vinte minutos. Fiquei com doze minutos.

Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Agradecendo as palavras do Senador 
Paulo Paim, pela Liderança do Democratas, o Senador 
Líder Agripino Maia.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
Senadoras, Srs. Senadores, eu queria inicialmente 
prestar minha homenagem pessoal à mulher brasileira 
pelo transcurso do Dia Internacional da Mulher, fazen-
do um registro especial.

No dia 24 de fevereiro, transcorreu o 80º aniversá-
rio da regulamentação do voto feminino. Oitenta anos 
do voto feminino regulamentado. E tudo começou no 
meu Estado, com uma potiguar chamada Celina Gui-
marães, que foi, na verdade, quem provocou, em 1927, 
quatro anos antes, a instituição do voto feminino. Ela 
solicitou ao próprio Senado Federal a instituição de um 
projeto de lei que foi sacramentado e instituiu o voto 
feminino. Celina Guimarães foi a potiguar precursora 
da participação da mulher na vida pública do País pela 
oportunidade ou pelo direito de a mulher brasileira vo-
tar – votar e depois ser votada.

Eu lembro bem, Sr. Presidente. Esse é o meu 
quarto mandato de Senador. No meu primeiro manda-
to de Senador, existia, no plenário do Senado, apenas 
uma Senadora, Eunice Michiles. Hoje, as mulheres ocu-
pam espaços apreciáveis, tanto quantitativos quanto 
qualitativos no plenário do Senado. Repito, espaços 
qualitativos e quantitativos apreciáveis, e isso é mérito 
da mulher, do seu talento, da sua capacidade política, 
da sua sensibilidade social.

E eu venho aqui trazer a minha homenagem à 
mulher na figura de Celina Guimarães, mas também 
lembrando algumas mulheres que de tão nacionais que 
o foram se transformaram em potiguares de prestígio 
nacional. É o caso de Alzira Soriano, de Nísia Floresta, 
de Bertha Lutz, de Maria do Céu Fernandes, que foi 
a primeira deputada estadual do meu Estado. Todas 
figuras importantes, e a Senadora Ivonete Dantas, po-
tiguar, minha conterrânea, é testemunha do que estou 

falando. Ela que está ao lado de V. Exª, Presidente, 
quase que co-presidindo esta sessão. 

De modo que eu quero homenagear à mulher 
brasileira na figura de Celina Guimarães, uma potiguar 
que instituiu, eu diria que instituiu, o voto feminino no 
Brasil, fazendo com que a mulher potiguar, a mulher 
brasileira se inserisse na vida pública, participando, 
votando e podendo ser votada, e podendo chegar aos 
dias de hoje com a representação que tem no Poder 
Executivo, no Poder Legislativo e no Poder Judiciário. 
E em todos esses poderes, com singular brilho, digo 
com toda franqueza: com singular brilho.

Feita esta homenagem, Sr. Presidente, eu queria 
hoje fazer um registro de um fato que é alvissareiro e 
de alguns fatos que são para mim motivo de enorme 
preocupação. 

Fato alvissareiro: foi divulgado ontem o PIB do 
Brasil. Ao lado da divulgação do PIB do Brasil, o fato 
de que o Brasil é hoje a 6ª maior economia do mun-
do. Passou o Reino Unido, passou a Itália, passou a 
Espanha. É a 6ª economia do mundo, com um PIB de 
R$4.13 trilhões. É muito dinheiro!

Ao lado dessa constatação, eu preciso fazer al-
gumas constatações para que este fato em si, que 
é alvissareiro, o Brasil ter chegado à 6ª posição no 
ranking mundial das economias do Planeta, trazer al-
gumas explicações e algumas considerações que são 
tão verdadeiras quanto à primeira. Por exemplo, uma 
primeira constatação que me preocupa muito. Impor-
tante, Presidente Moka, é o PIB; mas, mais importante 
do que o PIB, é o PIB per capita, é a renda das pesso-
as, é o que as pessoas dispõem para viver dentro do 
País. É a renda per capita; é a distribuição da riqueza, 
seja em petróleo, seja em feijão, seja em algodão, seja 
em brinquedo, dividida pela quantidade de habitantes 
que moram no País. Isso é o que interessa.

E uma primeira constatação: no Governo Fernan-
do Henrique Cardoso, quando o mundo não crescia 
tanto como tem crescido ultimamente, por razões que 
todos os dias o noticiário registra, o Brasil cresceu, na 
sua renda per capita, ou seja, a renda dos brasileiros 
cresceu, ao longo de oito anos de Fernando Henri-
que Cardoso, 1,01% ao ano. A América Latina cres-
ceu 0,38% ao ano, bem menos do que o Brasil. Índice 
baixo: 1,01%; na América Latina, 0,38%. Eram outros 
tempos. O mundo vivia outras circunstâncias. Era outro 
contexto econômico, com muitas crises. E os núme-
ros não mentem: a América Latina cresceu, em oito 
anos do período Fernando Henrique, 0,38% ao ano, 
e o Brasil cresceu 1,01%, ou seja, quase três vezes 
o crescimento da América Latina – aí inclua México, 
Cuba, Argentina, Uruguai, Peru, Bolívia, Colômbia, 
tudo –, três vezes. Pouco, mas três vezes.
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Como está agora no governo Lula, do PT; Lula/
Dilma, nos últimos oito anos? O PIB per capita – e 
isso o brasileiro experimenta, porque o brasileiro está 
podendo, hoje, comprar bicicleta; alguns, automóvel; 
geladeira; fogão, e isso se traduz nos números –, o 
Produto Interno Bruto per capita, por cada brasileiro, 
nos últimos oito anos, cresceu 2,85%. Maravilha, com-
parado com 1,01%, da época de Fernando Henrique, 
que vivia, como disse, outro quadro de muito mais 
dificuldade. Cresceu 2,85% ao ano. Um belo número. 
Mas o mundo e as suas circunstâncias. Como cresceu 
a América Latina? Como cresceu o contexto que inclui 
Panamá, México, Costa Rica, Venezuela, Argentina, 
Uruguai, Paraguai, Bolívia e todos os outros países? 
O Brasil cresceu 2,85%. Quanto cresceu a América 
Latina? 4,07%. Em vez de crescer três vezes o que a 
América Latina cresceu, como foi no governo Fernan-
do Henrique, o Brasil cresceu perto da metade do que 
a América Latina cresceu, um pouco mais do que a 
metade; mas cresceu menos do que a América Latina.

Esse é um dado que preocupa? É claro que é 
um dado que preocupa. 

O Brasil passou a Inglaterra, mas o que interes-
sa, Senadora Ivonete Dantas, Senador Demóstenes 
Torres, meu Líder, é como vive o brasileiro dentro do 
contexto do mundo.

O Brasil é a sexta economia do mundo; está atrás 
da Alemanha, do Japão, dos Estados Unidos, da Chi-
na, mas é o 55º – cinquenta e cinco. Vejam, é a sexta 
economia, mas é apenas o 55º em renda per capita.

Muitos países que têm um PIB, ou seja, uma eco-
nomia muito menor do que o nosso País têm um povo 
vivendo muito melhor. E coloquei, Senador Demóste-
nes, os dados de como estava o Brasil, no contexto da 
América Latina, no governo de Fernando Henrique, e 
de como está hoje, para fazer uma avaliação de que 
o Brasil ia bem, comparado com os vizinhos, e pas-
sou a ir mal. Está crescendo por uma circunstância 
internacional, mas, comparado com os vizinhos, está 
indo mal, haja vista a posição do ranking de renda per 
capita, 55º lugar. É a sexta economia do mundo, mas, 
na distribuição da renda, é apenas o 55º.

E no IDH? O IDH é o Índice de Desenvolvimento 
Humano, que traduz longevidade, expectativa de vida, 
qualidade da educação, do nível de instrução, qualida-
de da saúde pública ofertada. IDH é um conjunto de 
indicadores sociais que mostram, no contexto interna-
cional, a posição de países confrontados com países.

Nós somos a sexta economia do mundo, somos o 
55º País em renda per capita e o 84º – oitenta e quatro 
– em IDH. Veja, Senadora Ivonete, que coisa perversa: 
a sexta economia e o 84º em qualidade de vida!

Há algo errado aí. Há algo muito errado aí. E 
quero fazer uma apreciação, mas antes queria ouvir, 
o que faço com muita alegria, o meu Líder, o Senador 
Demóstenes Torres.

O Sr. Demóstenes Torres (Bloco/DEM – GO) – 
Senador José Agripino Maia, V. Exª faz um discurso de 
estadista, porque, na realidade, o Brasil realmente já é 
uma potência econômica. Mas, se não for uma potên-
cia social, não haverá o atendimento das demandas 
dos cidadãos brasileiros. V. Exª lembra bem que, no 
ranking da educação, especialmente no Ensino Fun-
damental, nossas notas em Português, Matemática, 
Ciências são notas deploráveis se comparadas com 
outros países do mundo. Isso quer dizer que, embora 
avance a escolaridade, especialmente o Ensino Fun-
damental, o Ensino Médio e mesmo Ensino Superior, 
esse avanço não se traduz ainda em qualidade. E nós 
sabemos que a qualidade é fundamental para que haja 
o aumento do desenvolvimento da tecnologia do País, 
a conscientização da população, a tal ponto que, em 
uma entrevista, cheguei a dizer, Senador Agripino, que 
o Senador Aloizio Mercadante, novo Ministro da Edu-
cação, se tivesse que dar um tiro único – é óbvio que 
não existe tiro único – teria que criar a escola em tempo 
integral, aquela em que a criança permanece o tempo 
todo, instrui-se, em todas as escolas públicas, porque 
não pode ser em uma, duas, três ou quatro escolas, 
tem que haver, evidentemente, uma distribuição des-
sa qualidade de educação. Então, todas as escolas de 
Ensino Fundamental do País deveriam ter escola em 
tempo integral. Aliás, isso era uma meta do ex-Ministro 
da Educação, hoje Senador Cristovam Buarque. Acho 
que é algo bastante acessível. E V. Exª lembra outros 
dados. O Presidente Sarney, ontem, fez um discurso 
sobre segurança pública que mostrou que o Brasil 
vive em uma permanente guerra civil. Onde estão as 
medidas eficazes para o combate especialmente do 
homicídio, tráfico de drogas, acidentes automobilísti-
cos? Um projeto do Senador Ricardo Ferraço foi apro-
vado e está engavetado na Câmara. Então, a média, a 
expectativa de vida do brasileiro também é diminuída 
por conta da violência, que afugenta pessoas do País, 
que afugenta as divisas do País, que faz com que não 
haja um investimento consistente, e vários outros te-
mas que V. Exª aborda. Assim, parabenizo-o. V. Exª está 
corretíssimo. O Governo deve adotar medidas eficazes, 
especialmente para que a economia também não te-
nha uma carga tributária tão excessiva, e deve parar 
com aquelas homenagens que só rendem prejuízo à 
Nação, essas espécies de estatutos e favores, quando 
deveríamos ter, evidentemente, um País crescendo de 
forma sustentável. Vamos lembrar hoje, Senador Agri-
pino, uma proposta que era, apenas aparentemente, 
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benéfica. Conseguimos detectar que havia um projeto 
para que as empresas pudessem multar os emprega-
dores que pagassem um salário diferenciado, durante 
todo o período, entre mulheres e homens. Nada mais 
normal, nada mais justo. Acontece que, se adotásse-
mos daquela forma, daí a providência que os líderes 
definiram para uma discussão melhor, primeiro, esta-
ríamos impedindo várias empresas de continuar com 
suas atividades, especialmente as pequenas e médias 
– as micros, nem se fala! Segundo, estaríamos aca-
bando com o mercado de trabalho da mulher. Por quê? 
Qual empresa contrataria mulheres nessa situação 
de ter que levar uma multa? Então, estamos fazendo 
um estudo para que o projeto seja aprovado de forma 
adequada, para impedir as empresas de contratarem 
com salário diferenciado, mas que isso não redunde 
em prejuízo para a própria mulher trabalhadora, para 
que isso não feche o mercado para a mulher trabalha-
dora. Isso foi interessante, porque Governo e Oposição 
chegaram à mesma conclusão. Quer dizer, é preciso 
que haja essa proteção. É preciso que haja multa. É 
preciso que as empresas cumpram isso, especialmen-
te de agora para frente. Mas não se pode adotar uma 
medida contra as mulheres e contra as empresas. V. 
Exª faz um pronunciamento digno de um presidente de 
um partido de oposição, que aponta os erros e mostra 
como solucioná-los, que tem divergências, que critica, 
mas que também aponta soluções. Parabéns a V. Exª!

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – 
Senador Demóstenes, obrigado por enriquecer meu 
pronunciamento com as observações e com os dados 
que expõe. 

Eu queria retomar a minha fala pelo ponto em 
que V. Exª concluiu seu aparte: emprego. Emprego 
é a pedra de toque. A Espanha, que é um país com 
tradição secular, tem, hoje, 25% de desempregados, 
principalmente entre jovens. É um país que está ca-
minhando para grandes dificuldades, porque não está 
conseguindo gerar emprego. 

Nós ainda estamos com um certo alento em re-
lação à geração de emprego, mas estamos com luz 
amarela acesa. E quero falar sobre isso. 

Porque o Brasil, diferentemente da China, não 
está fazendo por onde ser um país competitivo. A Chi-
na tem um PIB de 14 trilhões... Não, de 14 trilhões é o 
dos Estados Unidos. A China tem um PIB monstruoso, 
tem uma reserva em dólares que supera os US$3,5 
trilhões, e no ano de 2011 investiu metade do seu PIB. 
Para quê? Para ser competitiva. Ela tem outras razões 
para ser competitiva, mas a provisão da infraestrutura 
é modelar.

O que é que aconteceu com o nosso PIB? Nós 
crescemos 2,7% contra 7,5% em 2010. Em 2010, 

7,5%, por conta do ano eleitoral, gastou-se de forma 
formidável para ganhar a eleição; gerou-se inflação; por 
conta da inflação, disparou a taxa de juros, que, agora, 
busca-se minimizar, diminuir; e, com isso, a recessão 
se instalou e o Brasil cresceu pífios 2,7%. 

E por conta de quê? Por que é que ainda con-
seguiu crescer 2,7%? Por conta do agronegócio e da 
mineração, e por conta do consumo das famílias. E aí 
é onde quero entrar. Quero entrar exatamente aí, para 
mostrar a luz amarela que está acesa.

Senador Demóstenes, V. Exª acompanha os alar-
mantes números do desnível da balança comercial. O 
Brasil está exportando muito menos do que podia e 
importando muito mais do que deveria. 

O que aconteceu com o Brasil em 2011? Houve 
muito crédito consignado para as pessoas consumirem, 
porque o Governo entendia que gerava satisfação nas 
pessoas para ter popularidade de governo na medida 
em que oferecesse ao cidadão o crédito consignado 
ou o crédito para comprar o eletrodoméstico, ou o au-
tomóvel, etc., etc., etc. 

Muito bem. V. Exª sabe qual era o nível de em-
préstimos bancários no ano pré-crise, 2008, em relação 
ao PIB? Eu me dei ao trabalho de levantar: 15,7% do 
PIB. V. Exª sabe quanto é que foi o volume de crédito 
– crédito para as empresas, não crédito para o con-
sumidor – para as empresas? Aquele dinheiro que se 
empresta a uma empresa para ela ter giro para cres-
cer, para se modernizar e para gerar emprego: 15,7%, 
em 2008. Em 2011, pós-crise: 15,8%. 

O que acontece? Está parado o crédito para as 
empresas. Existem muitos créditos para o cidadão, 
para ele comprar, mas não há crédito para as empre-
sas terem giro, crescerem e se modernizarem. O que 
acontece? O brasileiro tem poder de compra, deman-
da – daí consumo das famílias que traduz o número 
do crescimento do PIB. O segundo vetor mais impor-
tante para o PIB foi o consumo das famílias baseado 
em empréstimos, em créditos concedidos, para elas 
comprarem. E comprarem de quem se a empresa bra-
sileira não foi capaz de ofertar? Comprar o importado, 
da China, dos Estados Unidos, da Europa. Comprar 
importado. Não houve crédito para as empresas bra-
sileiras, mas houve crédito para o cidadão comprar. 
Maravilha! Ótimo! Agora, país que tenha juízo tem que 
ter crédito para a pessoa comprar e tem que oferecer 
crédito para o produtor brasileiro produzir e vender 
aos brasileiros, e não permitir que o brasileiro que tem 
dinheiro no bolso queira comprar e, como não há em-
presa brasileira capaz de vender, compre o importado 
da China, gerando emprego na China.

O Sr. Demóstenes Torres (Bloco/DEM – GO) – 
Além de diminuir a carga tributária, Senador.
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O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – É 
o ponto seguinte. Tirou daqui, Senador Demóstenes. 
Um país é competitivo na medida em que as suas 
empresas... O produto industrial brasileiro vem em 
queda livre. É uma coisa extremamente preocupante. 
A queda da participação da indústria na formação do 
PIB brasileiro é estonteante, é cair de 80 para 20, num 
espaço de tempo muito curto.

V. Exª foi direto ao ponto. V. Exª sabe quanto é 
que significou a carga tributária em 2010? O ano de 
2010 foi um ano de bonança, o PIB cresceu 7,5%. O 
Brasil bombou. A carga tributária foi 20,6% do PIB. Em 
2011, o Brasil emborcou, cresceu 2,7%, crescimentozi-
nho pífio, pequenininho. Era de esperar que o Governo 
brasileiro tivesse aliviado aquele que produz, para que 
o Brasil fosse competitivo, no PIB alto: 20,6% de carga 
de impostos. O Brasil sugou impostos 20,6% do PIB. 
Quando o PIB caiu com a desaceleração da economia, 
que era visível – todo mundo estava percebendo –, era 
de supor que o Governo brasileiro moderasse a carga 
tributária. Sabe quanto é que deu a carga tributária? 
Dados do IBGE, não são meus, não, dados do IBGE, 
do Ministério da Fazenda, da Receita Federal. A carga 
tributária foi para 22,12%, ou seja, o País entrou em 
aterrissagem e o Governo sugando da economia pro-
dutiva muito mais do que no ano bom da economia. 
Para fazer o quê? Um Brasil “incompetitivo”.

Se o Brasil continuar como vai, com a carga de 
impostos em processo crescente, com a taxa de juros 
que ainda é a maior do mundo, concedendo emprés-
timo para as pessoas e não para as empresas que 
geram o produto e o emprego, não vamos chegar a 
lugar algum, Senador Moka.

(Interrupção do som.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – 

Não vamos chegar a lugar algum. E é preciso que o 
Brasil acorde!

O Brasil investe muito menos do que 20%. É a 
razão pela qual as TVs mostram a transposição do São 
Francisco parada, as estradas e as ferrovias paradas, 
a Fifa trocando desaforos com o Brasil por conta de 
atrasos de obras da Copa. Tudo isso em função de 
qualidade de gestão. Eu estou aqui fazendo uma crítica 
com que sentido? De que o Brasil acorde. 

Os dados que eu citei são perigosíssimos! O 
crédito concedido às empresas estacionado enquan-
to se estimula que o brasileiro tenha dinheiro no bol-
so para comprar o importado não está certo. Que se 
dê o crédito ao brasileiro para que compre, mas que 
se dê o crédito a quem produz, para que produza e 
venda a brasileiros e não que o brasileiro compre do 
estrangeiro, da China, dos Estados Unidos, da Coreia, 
de Taiwan. Vamos fazer a coisa coordenada. É possí-

vel fazer. Nós não somos a sexta maior economia do 
mundo? Nós temos potencial, panos para as mangas. 
O que falta é gestão. 

Fazer a ignomínia que foi feita entre 2010 e 2011 
em matéria de carga tributária? Num ano venturoso, 
20% de carga tributária; num ano de quase recessão, 
de pouso forçado da economia, dois pontos percentuais 
a mais, escorchando quem produz e o consumidor e 
o contribuinte brasileiro? Para tornar o Brasil “incom-
petitivo” e permitir que a Índia, a Rússia, a China, a 
Coreia, que esses países todos passem de passagem 
pelo Brasil, para que daqui a três anos caiamos de 
sexto lugar para 12º? 

Nós só somos a sexta maior economia porque 
os R$4,13 trilhões são relacionados a um dólar que 
há dois anos estava a R$3,50 e hoje está a R$2,75. 

Por conta da conta em relação ao dólar é que 
nós adquirimos um PIB em dólar alto. Três anos atrás 
o dólar estava a R$3,5 Nós seríamos hoje a 15ª eco-
nomia com o dólar daquela época. 

Sobre isso tudo é que eu acho que o Brasil tem 
que se debruçar, o Governo brasileiro tem que se de-
bruçar e fazer aquilo que tem que fazer: fazer o Brasil 
um País competitivo. Você faz um país competitivo fun-
damentalmente com gasto público de qualidade, que 
produz a sobra para investimento e que permite que o 
Brasil tenha uma carga tributária civilizada e decente.

Essa é a nossa palavra e essa é a nossa luta. 
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Muito obrigado, Senador Agripino Maia.
Oradora inscrita, Senadora Ivonete Dantas.
A SRª IVONETE DANTAS (Bloco/PMDB – RN. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado-
ra.) – Sr. Presidente Moka, muita alegria nesta tarde, 8 
de março, em que comemoramos o Dia Internacional 
da Mulher; Srªs Senadoras; Srs. Senadores; servidoras 
abnegadas, dedicadas e que fazem parte dos trabalhos 
do Senado; estudantes de jornalismo; jornalistas aqui 
presentes; Rádio e TV Senado, ao fazer esta home-
nagem a todas as mulheres pelo dia de hoje, gostaria 
de poder traçar um pequeno histórico da luta dessas 
verdadeiras heroínas brasileiras, que conquistaram 
com muito esforço, muito trabalho, a ferro e fogo, vitó-
rias que nos permitem, hoje, sonhar com um mundo 
cada vez mais justo e mais igual.

Para rememorar as dificuldades das mulheres 
em décadas anteriores, lembro que, em 1827, surge 
a primeira lei sobre educação das mulheres, permi-
tindo que frequentassem as escolas elementares. A 
frequência às instituições de ensino mais adiantadas 
eram proibidas a elas. Somente em 1879, as mulhe-
res tiveram autorização do governo para estudar em 
instituições de ensino superior, mas as que seguiam 
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esse caminho ainda eram criticadas pela sociedade. Já 
em 1887, formou-se a primeira médica do Brasil: Rita 
Lobato Velho. As pioneiras tiveram muitas dificuldades 
em se afirmar profissionalmente e algumas foram até 
ridicularizadas.

Trago um destaque aqui sobre as conquistas ob-
tidas, que enaltecem todas as mulheres do Brasil, em 
especial a mulher norte-riograndense, que já foi aqui 
destacada por vários Senadores e Senadoras. Em 
1828, Celina Guimarães Viana, uma professora bra-
sileira, tornou-se a primeira mulher eleitora do Brasil 
e da América Latina. Votou em 5 de abril de 1928 na 
cidade de Mossoró, região onde temos a Governadora, 
que foi uma brilhante Senadora aqui, Rosalba Ciarlini, 
hoje governadora do Estado, que é da cidade de Mos-
soró, interior do Rio Grande do Norte.

Ainda nesse ano, foi eleita a primeira prefeita da 
História do Brasil, em 1928, Alzira Soriano de Souza, 
que conquistou 60% dos votos e, em 1o de janeiro do 
ano seguinte, foi empossada prefeita de Lajes, tam-
bém no Rio de Grande do Norte. Como destacou aqui 
o Senador José Agripino, numa sociedade patriarcal, 
essa mulher desafiou os tempos e foi eleita a primeira 
prefeita da América Latina. 

Hoje compondo esta legislatura, lembro também 
que, em 1979, Eunice Michilles, na suplência, então 
representante do Estado do Amazonas, tornou-se a 
primeira mulher a ocupar o cargo de Senadora. E, em 
1990, eleita a primeira mulher pelo voto direto para o 
cargo de Senadora, Júnia Marise, do Estado de Mi-
nas Gerais.

Na Constituinte de 1988, através do lobby do 
batom, liderado por feministas e pelas 26 deputadas 
federais constituintes, as mulheres obtêm importantes 
avanços na Constituição Federal de 1988, garantindo 
igualdade de direitos e obrigações entre homens e 
mulheres perante a lei.

Em 1994, Roseana Sarney é a primeira mulher 
eleita governadora de um Estado brasileiro, o Mara-
nhão. Foi reeleita em 1998. 

Em 2000, Ellen Gracie foi a primeira mulher a in-
gressar no STF, e tomou posse no dia 14 de dezembro 
de 2000. Em 15 de março de 2006, tornou-se a primei-
ra mulher eleita Presidente da maior Corte do País. 

Nesta semana, dia 6, foi eleita a primeira mulher 
presidindo o TSE, Carmen Lúcia Antunes.

Sr. Presidente, mesmo com todas essas conquis-
tas, ao longo dos tempos, apesar de todos os avan-
ços obtidos na luta em busca da igualdade entre os 
gêneros no Brasil, algumas formas de discriminação 
ainda perduram: salários mais baixos, dificuldades em 
promoção na carreira, emprego informal e finalmente 
a violência física contra as mulheres.

O grande desafio para as mulheres dessa gera-
ção é tentar reverter esse quadro de desigualdades, 
bem como também quebrar os velhos paradigmas for-
mados durantes séculos, quando as mulheres sendo 
discriminadas até os dias de hoje.

Já está mais do que provado que as mulheres são 
perfeitamente capazes de cuidar de si, de conquistar 
o que desejam e de provocar mudanças profundas no 
curso da história, haja vista o panorama político e social 
a que as mulheres estão inseridas nos tempos atuais.

Por fim, Sr. Presidente, ao encerrar o meu pro-
nunciamento, gostaria, na pessoa da Presidente Dilma 
Rousseff, primeira mulher a assumir a Presidência do 
Brasil, homenagear todas as mulheres do Brasil, todas 
aquelas heroínas anônimas, que conquistaram e vem 
conquistando, a ferro e fogo, aquele lugar no mundo 
de hoje que lhes é de direito. A luta é dura e contínua, 
e não podemos fraquejar.

E, nesse sentido, aproveito o ensejo para exortar 
a todos os meus Pares, a exemplo do que já tem sido 
feito, para que busquemos dar celeridade à análise e 
à aprovação das medidas que versam sobre o com-
bate à discriminação e à desigualdade entre homens 
e mulheres.

Saúdo aqui todas as mulheres norte-riogranden-
ses. Faço a minha saudação à minha região do Seridó 
e, em especial, à minha cidade de Caicó.

Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Senadores 
e Srªs Senadoras. 

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Parabenizando a Senadora Ivonete 
Dantas, aproveito o seu nome para cumprimentar to-
das as Senadoras, que têm assento aqui e que repre-
sentam as mulheres do Brasil.

Quero fazer uma saudação especial às mulheres 
do meu Estado, na pessoa da Vice-Governadora Si-
mone Tebet, filha do saudoso Senador Ramez Tebet, 
que presidiu o Congresso Nacional. No Mato Grosso 
do Sul, a gente diz que “a fruta não cai longe do pé”. 
A Simone herdou o talento político do seu pai.

Concedo a palavra, pela Liderança do PR, ao 
Senador Blairo Maggi.

O SR. BLAIRO MAGGI (PR – MT. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna nesta tarde também para 
me associar a todos aqueles que me antecederam 
quando aqui fizeram homenagens ao Dia Internacio-
nal da Mulher, dia 8 de abril. Também faço aqui, em 
nome do meu Partido, o Partido da República (PR), 
como Líder desse Partido, minhas saudações a todas 
as mulheres brasileiras e também a todas aquelas que 
vivem no nosso planeta.
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O PR é um Partido que tem, na sua estrutura, 
uma organização da mulher que se chama PR Mulher. 
Portanto, para nós, como Partido, não há essa questão 
de um dia muito especial para a mulher, já que, para 
nós, a mulher é importante na política. Trabalhamos nos 
nossos diretórios estaduais e nos diretórios municipais, 
sempre buscando a presença da mulher, para que ela 
possa participar efetivamente da vida política, da vida 
da sua cidade e do seu Estado. Com isso, conseguimos 
trazer as mulheres para dentro da discussão política. 
Não é que elas tenham mais responsabilidades que 
os homens ou coisa parecida, mas a mulher tem uma 
sensibilidade diferente e acaba trazendo mais razão 
para a discussão política. Isto é o que interessa a todos 
nós: uma melhora na política brasileira, uma melhora 
na Administração Pública.

Enfim, quero me associar aqui a todos aqueles 
que me antecederam no Dia Internacional da Mulher.

Hoje, pela manhã, Sr. Presidente, minha esposa, 
Terezinha, perguntou-me se eu não ia lhe dar um beijo 
e um abraço. E perguntei por que deveria ser diferen-
te de todos os dias. Ela me disse: “Hoje é o Dia Inter-
nacional da Mulher”. Eu falei: “Mas, para mim, todos 
os dias são o Dia da Mulher”. Considero sempre que 
todos os dias são o Dia da Mulher, porque devemos 
tratá-las com respeito, com carinho, com delicadeza 
e com atenção.

Ouvi aqui alguns discursos e vi que minha vida 
também não é muito diferente em relação às mulhe-
res. Nasci em uma família em que tenho quatro irmãs; 
apenas eu sou homem no meio da família. Tenho duas 
filhas e um único filho. Agora, tenho uma neta, e veio 
um neto também. Portanto, estou acostumado, no dia a 
dia, a conviver com as mulheres, sei das suas necessi-
dades e compreendo a sua natureza. Aliás, dizem que 
a gente não deve querer compreender as mulheres, 
mas, sim, aceitá-las da forma como elas são, porque, 
se quisermos compreender a mulher, de repente, não 
vamos conseguir fazê-lo.

Então, no dia de hoje, Sr. Presidente, mais uma 
vez, quero cumprimentar todas as mulheres, principal-
mente a mulher mato-grossense. Faz parte da política 
do dia a dia, como eu já disse aqui, que a mulher tenha 
uma participação efetiva na economia daquele Estado. 
Homens e mulheres constroem um Estado diferente e 
querem um Estado diferente, como todos nós quere-
mos um Brasil diferente.

O segundo ponto em que eu gostaria de tocar, 
Sr. Presidente, é o resultado da votação de ontem re-
ferente ao nome indicado pela Presidente Dilma para 
ocupar a Agência Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT). Eu gostaria de dizer que o PR, ontem, com 
exceção de um de seus membros, todos nós fechamos 

questão e votamos na indicação que foi apresentada 
pela Presidente Dilma em torno do nome do Sr. Figuei-
redo. Infelizmente, o jogo político, ontem, prevaleceu 
nesta Casa.

Hoje, conversei com a Ministra das Relações Ins-
titucionais, Ideli Salvatti, e disse a ela que o Governo 
falhou ontem, aqui. E falhou não somente o Governo 
ontem, mas também falharam os Líderes, porque, no 
meio da reunião, no meio da sessão, no meio da con-
versa, todos aqui sabiam qual seria o resultado da vo-
tação de ontem, e ninguém tomou providências para 
que as coisas tivessem um desfecho diferente. Então, 
ontem, aquela não foi uma questão de não aceitar o 
nome do Sr. Bernardo Figueiredo. Aqui, alguns Senado-
res, como o Roberto Requião e muitos outros, fizeram 
suas críticas, suas ponderações, mas a rejeição que, 
aqui, aconteceu ontem deu-se em decorrência de um 
fato político; não foi uma questão pessoal.

Eu gostaria de deixar o ponto de vista do Partido 
da República: ontem, aqui, percebemos o jogo político 
que aconteceu. Espero sinceramente que o Governo 
compreenda um pouco o que está acontecendo no 
Senado Federal e na Câmara Federal e que nós não 
tenhamos, em determinados momentos, dificuldade de 
aprovar matérias que sejam importantes para a União 
e para a Federação.

Ontem, o recado político foi dado em cima de 
uma indicação de um diretor da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres. É importante? É importante. O 
Sr. Bernardo Figueiredo é uma pessoa que conhece 
profundamente o setor e que merecia continuar para 
onde estava sendo indicado, mas, infelizmente, isso não 
foi possível em função do jogo político que aconteceu.

Espero que a coordenação política do Governo, 
junto com os Líderes, com aqueles que fazem parte 
da base... E meu Partido não está na base do Gover-
no, é independente, mas, na independência, conse-
guimos entender e compreender o que é importante 
para o País, o que é importante para a Administração 
Pública e para a continuidade das coisas que estão 
andando. Então, eu gostaria, ao finalizar a minha fala 
de hoje, de chamar a atenção da coordenação políti-
ca do Governo, para que não haja a repetição do que 
aconteceu ontem. Podemos rejeitar matérias sem pro-
blema algum, mas isso deve ocorrer na discussão, no 
convencimento pessoal de cada um, não num acordo 
partidário, como foi feito ontem.

Sr. Presidente, para finalizar, quero, mais uma 
vez, cumprimentar todas as mulheres.

Quero falar especialmente da minha mãe, D. Lú-
cia, que é nossa matriarca e que tem conduzido nossa 
família de forma espetacular – estamos sempre unidos, 
todos juntos –; da minha esposa, Terezinha; das mi-
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nhas filhas, Ticiane e Belisa; da minha neta, Bianca; e 
de todas aquelas que, no dia a dia, trabalham comigo, 
minhas secretárias, meu pessoal de gabinete, o pes-
soal de apoio, as mulheres que trabalham na Mesa do 
Senado Federal e que muito bem conduzem o dia a 
dia das nossas conversas e das nossas posições. Um 
grande abraço a todas!

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Blairo Maggi, o 
Sr. Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Ciro Nogueira, 4º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Ciro Nogueira. Bloco/PP 
– PI.) – Com a palavra o Senador Benedito de Lira.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, minha presença 
na tribuna do Senado na tarde de hoje é para tratar de 
um assunto da maior importância para este País. Nós 
precisamos fazer com que as coisas possam aconte-
cer, porque é exatamente o tema, Sr. Presidente, que 
eu trago para conhecimento desta Casa e, particular-
mente, das autoridades constituídas de meu País. Ele 
é de suma importância para a vida das pessoas nas 
maiores e menores cidades do Brasil.

No início deste ano, mais uma vez, o povo bra-
sileiro vivenciou o drama das enchentes. Milhares de 
desabrigados, centenas de mortos e feridos, além de 
incalculáveis prejuízos materiais. Esse foi o triste sal-
do das enchentes que vitimaram alguns Estados do 
Sudeste e do Sul do Brasil, particularmente Rio de Ja-
neiro, Espírito Santo, Minas Gerais e Santa Catarina.

Como homens públicos, não podemos ser omis-
sos perante essa realidade. Os fatos são conhecidos; 
as causas dos problemas também são conhecidas. En-
tretanto, Sr. Presidente, não é da cultura do brasileiro 
atuar preventivamente. A verdade é que, em diversas 
questões, preferimos remediar e não prevenir.

Vejam, por exemplo, a questão da saúde: quan-
tos de nós procuramos agir preventivamente antes que 
uma doença apareça? Com certeza, muito poucos!

E com a questão das enchentes é a mesma coisa.
Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, feliz-

mente essa situação está começando a mudar. O Go-
verno da Presidenta Dilma está procurando criar outra 
mentalidade, que atue mais na prevenção de desastres 
naturais e menos na reconstrução de áreas atingidas.

Nesse sentido, por exemplo, começou a funcio-
nar, em setembro do ano passado, o Centro Nacional 
de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais 
(Cemaden), que, além de efetuar previsões meteoro-
lógicas, é capaz de identificar os locais onde há pos-

sibilidade de desastres. O Cemaden emite alertas ao 
Cenad – Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos 
e Desastres – que os repassa à defesa civil.

Então, esse é um ponto importante que demonstra 
o rumo que o Brasil está tomando no que diz respeito 
à prevenção de desastres naturais.

Outro exemplo nesse sentido é o PAC Cidade 
Melhor, um dos eixos do PAC 2, lançado pelo então 
Presidente Lula no primeiro semestre de 2010.

As ações que integram o eixo Cidade Melhor 
são fundamentais para garantir a infraestrutura social 
à população das cidades brasileiras. São obras de sa-
neamento, prevenção em áreas de risco, mobilidade 
urbana e pavimentação, realizadas em parceria com 
Estados e Municípios.

No que diz respeito mais especificamente à ques-
tão das enchentes, três áreas abrangidas pelo PAC Ci-
dade Melhor me parecem fundamentais: saneamento, 
pavimentação e prevenção em áreas de risco.

Vamos falar primeiro de saneamento.
Em saneamento temos R$25,2 bilhões em obras 

contratadas, das quais 87% estão em obras com 46% 
de execução física. Foram selecionados também R$6 
bilhões em projetos de 22 Estados, que beneficiarão 
cerca de 230 Municípios. Desse total, R$2,9 bilhões 
já estão contratados. A seleção de projetos de sane-
amento para Municípios de até 50 mil habitantes está 
em andamento.

Por isso, hoje há empreendimentos de esgo-
tamentos sanitários, resíduos sólidos, saneamento 
integrado e desenvolvimento institucional em 1810 
Municípios do Brasil.

Para ilustrar bem o que isso representa para a po-
pulação de baixa renda do nosso País, Sr. Presidente, 
gostaria de citar algumas ações significativas na área 
de saneamento desenvolvidas pelo PAC Cidade Melhor.

Vejam, por exemplo, o esgotamento sanitário na 
Baixada Santista, em São Paulo, que beneficiará cerca 
de 370 mil famílias. O programa de recuperação am-
biental da região amplia os sistemas de esgotamento 
sanitário, incluindo a implantação de sete estações de 
tratamento de esgoto. Com isso, o índice de cobertu-
ra de coleta e tratamento de esgoto passará de 53% 
para 95%.

Outra ação importante é a despoluição dos vales 
dos rios dos Sinos, Guaíba e Gravataí, no Rio Grande 
do Sul, que vai beneficiar 813 mil famílias. Temos, ain-
da, o esgotamento sanitário da região metropolitana 
de Belo Horizonte, que prevê a ampliação e a melhoria 
do sistema de esgotamento sanitário de 15 Municípios 
daquela região, beneficiando mais de 244 mil famílias. 
Cito, ainda, o saneamento integrado do Complexo de 
Manguinhos, no Rio de Janeiro, que prevê diversas 
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ações, como a urbanização de assentamentos pre-
cários, elevação da linha férrea, implantação da rede 
de abastecimento de água, rede coletora de esgotos 
e drenagem de águas pluviais, beneficiando 12 mil 
famílias de baixa renda.

Essas, Sr. Presidente, são apenas algumas ações 
desenvolvidas pelo PAC Cidade Melhor na área de 
saneamento. Essa é uma verdadeira revolução que 
estamos fazendo no Brasil, não apenas para minorar 
os danos provocados pelas enchentes, mas também 
para combater problemas crônicos na área de saúde 
pública, decorrentes da falta de saneamento básico.

De acordo com dados do IBGE, cerca de 230 mil 
pessoas morrem todos os anos no Brasil por exposi-
ção a fatores de risco ambiental, como poluição e água 
não tratada. Neste enfoque, significa dizer que 19% 
de todas as mortes no País poderiam ser evitadas se 
fossem adotadas políticas públicas eficientes na área 
de saneamento básico. E mais: no que se refere ao 
sistema de saúde pública, cerca de 700 mil internações 
anuais foram causadas por doenças relacionadas à 
falta ou inadequação de saneamento básico somente 
na última década.

É justamente quando ocorrem as enchentes que 
a falta de saneamento revela sua face mais perversa. 
Muitas das mortes provocadas pelas enchentes po-
deriam ser evitadas se tivéssemos um saneamento 
adequado nas nossas cidades. Mas estamos cami-
nhando para melhorar essa situação, graças ao PAC 
Cidade Melhor!

Outra linha de ações desenvolvidas pelo PAC Ci-
dade Melhor é a prevenção em áreas de risco, funda-
mental para enfrentar problemas como deslizamentos, 
enchentes e inundações. Nessa área, temos R$5,2 
bilhões em obras contratadas, das quais 59% estão 
em obras com 31% de execução física. Foram sele-
cionados também R$4 bilhões em obras de drenagem 
em 64 Municípios de cinco Estados. Outros R$544 
milhões foram selecionados para obras de contenção 
de encostas que serão executadas por 67 prefeituras 
e quatro governos estaduais. Quase 70% das obras 
selecionadas já foram contratadas.

Um exemplo bastante significativo dessas ações 
é a drenagem urbana da Baixada Fluminense, no Rio 
de Janeiro, que prevê a macrodrenagem, a recupera-
ção ambiental e o reassentamento de 2.100 famílias 
residentes às margens dos rios Botas e Sarapuí, vi-
sando ao controle de enchentes nas cidades de Nova 
Iguaçu, Mesquita, Belford Roxo, São João de Meriti, 
Duque de Caxias, Nilópolis e na cidade do Rio de Ja-
neiro. Cerca de 500 mil famílias serão beneficiadas 
com esse projeto.

Quanto à pavimentação, Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, o PAC Cidade Melhor destinou inves-
timentos da ordem de R$6 bilhões, dos quais 

R$1,8 bilhão já foi selecionado, beneficiando 198 
Municípios de três Estados brasileiros. O objetivo é 
pavimentar bairros ou localidades em áreas urbanas, 
priorizando as regiões que concentram populações 
de baixa renda.

Então, Srªs e Srs. Senadores, essas ações desen-
volvidas pelo PAC Cidade Melhor nas áreas de sanea-
mento, prevenção em áreas de risco e pavimentação 
são fundamentais para o aquecimento, no longo prazo, 
da questão das enchentes no Brasil e bem demons-
tram o empenho do Governo em mudar a cultura da 
reconstrução das áreas alagadas para a da prevenção 
de deslizamentos de encostas e enchentes.

Eu queria fazer uma correção: eu disse, Sr. Pre-
sidente, “aquecimento”, mas é “equacionamento”.

Antes de encerrar meu pronunciamento, Sr. Pre-
sidente, eu gostaria de lembrar a recente posse do 
nosso colega de partido, Deputado Aguinaldo Ribeiro, 
à frente do Ministério das Cidades, órgão fundamen-
tal na execução do PAC Cidade Melhor. Que S. Exª, o 
Ministro Aguinaldo Ribeiro, possa ter uma gestão pro-
fícua e coroada de êxitos é o desejo de todos nós do 
Partido Progressista e, creio, também de todos os que 
desejam o melhor para o Brasil e para o povo brasileiro.

Sr. Presidente, essa história de saneamento, re-
almente, é uma das obras mais importantes que po-
deriam ser efetivadas com mais agressão, com mais 
veemência, porque, com saneamento básico nas ci-
dades pequenas, grandes ou em metrópoles, eu não 
tenho a menor dúvida de que nós teríamos uma dimi-
nuição considerável de gastos com a saúde pública, 
porque um volume considerável, um grande volume 
de doenças ou de internações em hospitais públicos 
ou privados são exatamente decorrentes de doenças 
contraídas pelo não saneamento básico nas cidades 
deste País afora.

No nosso Nordeste, por exemplo – que, infeliz-
mente, não precisamos mais citar aqui, porque todos 
os brasileiros e brasileiras sabem que é a região mais 
pobre do País –, lá, na verdade, não temos outras ações 
que possam priorizar a melhoria de vida das pessoas, 
imaginem nessa área de saneamento básico! E os 
governantes, muitos deles, ainda admitem a seguinte 
hipótese: “Eu não vou fazer saneamento básico porque 
é uma obra que fica enterrada, debaixo da terra, não 
é uma obra que tem visibilidade”. 

Mas é preferível, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, povo brasileiro que ouve e assiste à TV Se-
nado, é preferível enterrar cano a enterrar crianças, a 
enterrar um ser humano, porque essa ação é emer-
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gente e de absoluta necessidade fazermos isso e tra-
balharmos nessa direção. E eu queria cumprimentar 
aqui a Presidenta Dilma e o Presidente Lula por terem 
iniciado o PAC, o Programa de Aceleração do Cresci-
mento, nas diversas possibilidades de atendimento à 
sociedade brasileira. 

Lembro também que o PAC 2 tem sido determi-
nante para a continuidade do crescimento sustentável 
da economia brasileira e para a proteção do País frente 
à fragilidade da economia mundial. Nesse sentido, a 
própria Ministra do Planejamento, Miriam Belchior, já 
afirmou que “o PAC cumprirá seu papel anticíclico. As 
obras alavancarão a nossa economia, vão garantir a 
geração de emprego, o aumento da renda no momen-
to de incerteza internacional”. Graças ao PAC 2, em 
média, nosso PIB vem crescendo cerca de 4,6% ao 
ano, enquanto o investimento tem aumentado 10,1%, 
impulsionando a atividade econômica do Brasil e o 
consumo das famílias brasileiras.

Finalmente, Sr. Presidente, quero lembrar que, se 
compararmos o PAC 2 com o seu antecessor, o PAC 
1, houve significativo incremento no valor dos investi-
mentos. No PAC 1, a previsão de investimentos foi de 
R$657 bilhões, entre 2007 e 2010, e agora esse pa-
tamar subiu para R$955 bilhões. Um crescimento de 
aproximadamente 45%!

Sr. Presidente, se nós tivermos velocidade na 
execução das obras físicas no que diz respeito não 
somente a este segmento, que é o saneamento bási-
co, mas à infraestrutura mínima necessária para que 
as cidades brasileiras possam dizer que a população 
vai viver com dignidade e sem susto, nós estamos an-
dando, sem dúvida alguma, para um país que pode 
ocupar realmente a posição de quinta maior economia 
do mundo. Mas, para que isso aconteça, é preciso que 
também a população brasileira esteja dentro desses 
mesmos patamares de viver como vivem as econo-
mias desenvolvidas do mundo. Não podemos ter um 
país que hoje é a sexta economia do mundo e que 
amanhã passará a ser a quinta com um potencial, um 
contingente de brasileiros vivendo ainda à margem do 
processo de desenvolvimento.

Daí porque, Sr. Presidente, aqui nesta Casa, nós 
deveremos continuar trabalhando, ajudando o Governo 
a fazer os investimentos na área de saneamento básico, 
de pavimentação e de infraestrutura, para desenvolver 
o País. Que possamos realmente ajudar o Governo a 
fazer essa grande obra que o País vem reclamando 
ao longo das décadas. Agora as coisas estão come-
çando a acontecer.

Por isso, Sr. Presidente, eu queria agradecer a 
V. Exª a tolerância e dizer aos pares nesta Casa que 
esse é o caminho para que possamos realmente ter 

um país desenvolvido, decente, e que sua população 
possa se sentir orgulhosa por viver no território brasi-
leiro, não só nas grandes regiões, nas regiões ricas, 
Sul e Sudeste.

Na próxima semana, farei um pronunciamento 
para que a população brasileira e esta Casa tomem 
conhecimento exatamente do que vai acontecer no País 
nos próximos anos: investimentos da ordem de mais 
de 55 empresas automobilísticas, umas se ampliando 
e outras se instalando. Das 55, Sr. Presidente Ciro No-
gueira, duas estão no Nordeste, duas no Centro-Oeste 
e 51 entre o Sul e o Sudeste.

Aí, nunca mais na vida você pode fazer com que 
haja diminuição das desigualdades sociais, das desi-
gualdades regionais. Por que, então, teremos que fazer 
com que haja esse achincalhe de volume considerá-
vel de recursos nessas regiões que já estão altamen-
te desenvolvidas, em detrimento das regiões menos 
desenvolvidas?

Mas nós aqui, se quisermos, mudamos esse qua-
dro. Por quê? Porque se juntarem Senadores do Norte, 
Senadores do Nordeste e Senadores do Centro-Oeste, 
as coisas mudam consideravelmente. Apesar de ser 
a Casa da Federação, não é a Casa da Federação 
para privilegiar duas ou três regiões, em detrimento 
das demais regiões.

Sr. Presidente, agradeço mais uma vez. Muito 
obrigado.

Quero, finalmente, cumprimentar – já fiz a sau-
dação, todos já fizeram – as mulheres. Para mim, o dia 
das mulheres são todos os dias do ano, não é apenas 
um dia. Hoje é apenas um dia de festa, um dia em que 
as pessoas falam mais. Não sei o que seria deste mun-
do e, particularmente, deste País se não fossem essas 
maravilhosas criaturas que Deus nos mandou para ter 
uma convivência pacífica, decente e harmoniosa co-
nosco, que fazemos a força do trabalho.

A mulher hoje, Sr. Presidente, ocupa espaços 
extraordinários.

O SR. PRESIDENTE (Ciro Nogueira. Bloco/PP 
– PI) – É verdade.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – 
Se fizermos uma avaliação, por exemplo, os três mais 
importantes cargos desta República estão nas mãos 
de três mulheres: a Presidente Dilma, que dirige a 
Nação; a Drª Maria das Graças Foster, que dirige a 
mais importante empresa de exploração de petróleo 
do Brasil e a terceira do mundo; e, ontem, a Ministra 
Cármen Lúcia foi eleita para dirigir o Superior Tribunal 
Eleitoral. Então, não há coisa melhor do que isso. E 
aqui nós temos maravilhosas mulheres, que têm dado 
demonstração inequívoca da capacidade de trabalho 
e de muita responsabilidade.
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Por isso, parabéns a todas elas, às mulheres do 
meu Brasil e, particularmente, às mulheres do meu 
guerreiro e sofredor Estado de Alagoas. Um abraço.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ciro Nogueira. Bloco/PP 

– PI) – Concordo plenamente com suas palavras, Se-
nador Benedito.

Se V. Exª puder presidir, para nos dar a honra.

O Sr. Ciro Nogueira, 4º Secretário, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Benedito de Lira.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) – 
Presidente, se V. Exª me permite, também me inscrevo 
pela Liderança do PSOL.

O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/PP 
– AL) – Concedo a palavra ao Deputado Ciro Nogueira 
e, em seguida, ao Deputado Randolfe.

O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de entrar 
no assunto que me proponho nesta tarde, gostaria 
de fazer...

O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – Só quero pedir desculpa e interromper 
para fazer uma correção. Chamei de Deputado pelo 
fato de que convivemos muito tempo junto, mas é o 
Senador Ciro Nogueira e, logo em seguida, o Senador 
Randolfe Rodrigues.

Com a palavra V. Exª.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI) – Per-

feitamente, Sr. Presidente.
Quero fazer um registro, Sr. Presidente, sobre 

o dia de ontem, em que, no meu ponto de vista, esta 
Casa cometeu um equívoco histórico em rejeitar um 
homem da mais alta qualificação, o Dr. Bernardo Fi-
gueiredo, que vinha desenvolvendo um grande trabalho, 
e o Senado, não pela competência e seriedade do Dr. 
Bernardo, tomou decisão extremamente equivocada.

Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, subo 
a esta tribuna hoje e não poderia deixar de fazer re-
ferência – como o senhor fez, Senador Benedito – ao 
Dia Internacional da Mulher.

Em 1932, Senador Benedito, foi instituído no 
Brasil o voto feminino. São 80 anos em que a mulher 
conquista e aumenta exponencialmente seu espaço 
na nossa sociedade.

Hoje, o povo brasileiro – como o senhor também 
disse há pouco – é muito bem dirigido por nossa Presi-
dente Dilma Rousseff, que esteve em viagem oficial à 
Alemanha, discutindo os rumos da economia mundial 
com outra mulher, também uma das mais importantes 
do mundo, a Chanceler Angela Merkel.

São exemplos dessas atribuições que, até há 
bem pouco tempo, eram exercidas exclusivamente, 
Presidente Benedito, pelos homens. A conquista do 
espaço feminino tem sido acompanhada de constan-
tes correções e benefícios, que enchem de orgulho a 
sociedade brasileira. 

São vários os exemplos de avanços conquistados 
pelas mulheres. Vale a pena destacar que, recente-
mente, na Comissão de Direitos Humanos do Senado, 
houve a aprovação de projeto que estabelece multas 
às empresas que pagarem salários diferentes a ho-
mens e a mulheres que executem as mesmas tarefas. 

Esse, Sr. Presidente, é apenas um pequeno exem-
plo do reconhecimento da importância da mulher na 
sociedade brasileira.

Por fim, não poderia perder a oportunidade, Sr. 
Presidente, de parabenizar pelo Dia Internacional da 
Mulher todas as brasileiras e, de forma muito especial, 
a minha Iracema, minha esposa e companheira de to-
das as horas e jornadas.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quando 
se fala em impunidade no Brasil, vê-se que ela pode 
ser constatada em formas variadas de desrespeito às 
leis. Os números são assustadores, Presidente Bene-
dito! Segundo levantamento do Conselho Nacional do 
Ministério Público, divulgado em maio de 2011, exis-
tiam, naquele momento, cerca de 150 mil inquéritos de 
homicídios sem solução em nosso País. Sem dúvida, 
trata-se de um dos mais graves, senão o mais grave 
ilícito penal, pois priva o ser humano do seu bem mais 
caro, que é a própria vida.

Um porta-voz do Conselho afirmou, na ocasião, 
que esses dados representam casos conhecidos até 
o final de 2007 e que o objetivo era resolver os inqué-
ritos pendentes até o final do ano passado.

O Ministério da Justiça, por sua vez, divulgou 
também, em maio de 2011, outros dados estarrece-
dores: são cometidos, em nosso País, cerca de 50 mil 
homicídios por ano, enquanto, nos Estados Unidos, que 
apresentam população superior à nossa em mais de 
50% e que são um país em que existe maior facilidade 
de obtenção de armas de fogo – como todos nós sa-
bemos –, o número registrado pelo FBI daquele país 
em 2009 foi de apenas 13.636 homicídios, pouco mais 
de um quarto do número apresentado em nosso País.

Esse assunto da ineficiência de nossa Justiça 
Criminal mereceu figurar nos editoriais da Folha de S. 
Paulo, com o título “Crimes sem Castigo”, na edição 
do dia 24 de fevereiro último. No destaque, constava a 
seguinte informação: “Fracassa mutirão nacional para 
esclarecer homicídios; cerca de 80% dos 28 mil casos 
reabertos e concluídos deixam de apontar culpados”.
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O texto do editorial trata do mutirão nacional, en-
volvendo Governo Federal, Justiça e Ministério Público, 
para reativar investigações abandonadas de homicídios. 
A intenção era encerrar, até o final de 2011, 143 mil 
inquéritos instaurados antes de 2008. O resultado foi 
inexpressivo, o que indica a necessidade premente de 
aperfeiçoar os mecanismos de apuração de homicídios.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, as autori-
dades de segurança pública, finalmente, demonstram 
que o País está em vias de aperfeiçoar as atividades 
policiais de investigação. Para isso, uma das principais 
ferramentas utilizadas pode ser o Codis (Combined 
DNA Index System, ou Sistema Combinado de índi-
ces de DNA). O Codis é uma base de dados de DNA 
criada pelo FBI. Configura-se como um sistema de in-
formações que armazena perfis de DNA criados por 
laboratórios criminais dos Estados Unidos da América. 
E o FBI permitiu a utilização do sistema sem custos 
para o Brasil.

Imaginem V. Exªs a enorme utilidade desse sis-
tema na busca de dados com o objetivo de identificar 
suspeitos das mais diversas tipificações criminais! O 
sistema permite a comparação de perfis genéticos 
para o apoio das investigações e já é utilizado em 
quase 40 países.

Como ressaltou o então Secretário Nacional de 
Segurança Pública, Ricardo Balestreri, em maio de 
2009, “hoje, no mundo inteiro, segurança pública de 
qualidade se faz com ciência, tecnologia e com o acú-
mulo de conhecimentos estratégico e racional”.

Isso evidencia a importância que vêm adquirindo 
os bancos de perfis genéticos criminais na apuração 
e formação de provas para o bom funcionamento da 
justiça criminal.

Quando comparados os perfis genéticos obtidos 
de evidências encontradas nos locais de crimes – os 
mais comuns são o sangue, a saliva, esperma e fios 
de cabelo – com os perfis de DNA de amostras arma-
zenadas em bancos de dados, o autor de um crime, 
Senador Benedito, será mais facilmente identificado.

Dados divulgados pela Polícia Federal abran-
gendo o ano de 2007 apontam que apenas 6% – pas-
mem, 6%! – dos homicídios foram elucidados, o que 
corresponde a uma das mais baixas taxas do mundo.

Em São Paulo, Estado que arquiva cerca de 24% 
dos inquéritos, essa taxa fica entre 10% e 12%, mas, 
no Rio de Janeiro, o número de homicídios apurados 
situa-se em vergonhosos 3% a 4%.

Para se ter uma ideia da situação vexaminosa do 
Brasil perante a comunidade internacional, basta ver 
que, na Argentina, esse índice corresponde a 45%; 
nos Estados Unidos, a 65%; na França, 80%; e, na 
Inglaterra, os invejáveis 90%.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é injusti-
ficável que o Brasil ainda esteja tão atrasado na im-
plantação do banco de dados de DNA, certamente o 
mais eficiente mecanismo de identificação criminal da 
atualidade.

A International Criminal Police Organization (In-
terpol) sugere a criação de bancos de dados criminais 
nos países que integram essa instituição e estabelece 
protocolos para a troca de dados, com o objetivo de 
obter informações de criminosos que possivelmente 
já devam estar com seus perfis genéticos arquivados. 
Portanto, o Brasil está atrasado no que diz respeito a 
essa recomendação.

O que é necessário, a meu ver, é que façamos 
nossa parte no sentido de mudar essa situação, pois 
a expectativa de impunidade acaba por tomar-se um 
grande incentivo à prática de crimes contra a vida das 
pessoas em nosso País.

É importante lembrar que o Senado Federal já 
aprovou o PLS n° 93, de 2011, que tive a honra de 
apresentar e cuja ementa é a seguinte: “Estabelece a 
identificação genética para os condenados por crime 
praticado com violência contra pessoa ou considera-
do hediondo”.

O projeto foi apresentado à Câmara dos Depu-
tados no início de outubro do ano passado, tendo lá 
recebido a denominação de PL nº 2..458, de 2011.

Em vista da relevância social e da importância 
que o projeto apresenta para a ordem pública, espero 
que os digníssimos Deputados se convençam da ne-
cessidade urgente de transformar em lei essa proposta 
que virá aperfeiçoar enormemente nossos sistemas de 
elucidação de crimes contra a vida. 

Endereço um apelo nesse sentido ao Presidente 
da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidada-
nia daquela Casa e ao relator da matéria. Sem dúvi-
da, também em muito contribuirá para a aprovação 
de tão importante matéria o empenho do Presidente 
da Câmara dos Deputados, eminente Deputado Mar-
co Maia, ao qual peço uma atenção especial para tão 
importante matéria. 

Srªs e Srs. Senadores, os dados sobre apuração 
criminal envergonham o Brasil. Por isso, espero que 
essa situação possa melhorar o mais breve possível e 
afirmo que já é possível vislumbrar, no horizonte, maior 
eficiência de nossa Justiça Criminal com a implanta-
ção do banco de dados contendo os perfis genéticos, 
o que é o objeto do PLS n° 93, de 2011.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/

PP – AL) – Obrigado, Senador Ciro Nogueira, pela 
manifestação que V. Exª faz, realmente num momento 
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de muita expectativa deste País no que diz respeito à 
velocidade do índice de violência. 

Infelizmente, ontem, nós tivemos aqui um quadro 
triste quando o Presidente da Casa apresentou um 
relatório estarrecedor.

Dando continuidade, concedo a palavra, como Lí-
der do PSOL, ao Exmº Sr. Senador Randolfe Rodrigues.

V. Exª tem a palavra. 
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 

Como Líder. Sem revisão do orador.) – Caríssimo Se-
nador Benedito de Lira, que preside esta sessão, eu 
queria inicialmente registrar a presença, na tribuna 
de honra do Senado da República, nesta tarde noite 
de quinta-feira, 8 de março, do ilustre ex-Presidente 
da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Amapá, 
advogado Washington Caldas. É uma honra para nós, 
do Senado da República, receber tão ilustre presença 
aqui na tribuna de honra do plenário do Senado.

Eu sei que já se falou muito da data de hoje no 
decorrer desta tarde nos pronunciamentos que se se-
guiram, seja das nossas Senadoras seja dos Sena-
dores. Eu vou insistir no lugar comum, meu caríssimo 
Senador Benedito de Lira. 

Eu tenho que destacar, não posso ser diferente, e 
referenciar o 8 de março, a data destinada à homena-
gem a todas as mulheres do Planeta, data referencia-
da – eu acho que nunca é demais destacar a origem 
da data –, data que surge da luta internacional das 
mulheres por direitos. Data que surge e é consagrada 
como data para as mulheres a partir de uma tragédia, o 
assassinato das mulheres norte-americanas, na fábri-
ca, em Nova Iorque, trancafiadas lá por reivindicarem 
uma melhor jornada de trabalho e lá se levantarem 
por direitos e contra a opressão imposta pelo dono da 
fábrica naquele momento.

Sempre é importante destacar a origem dessa 
data, a referência da data, e não confundir o sentido 
do que se quer dizer nesse 8 de março. É corriqueiro 
vermos homenagens ao 8 de março, muitas vindas 
do sexo oposto ao das mulheres, que, na prática, re-
afirmam o patriarcalismo e o machismo presente na 
sociedade. Mensagens ou homenagens que dizem “é 
aquela que auxilia, é aquela que estará ao meu lado”, 
ou coisa do tipo, na verdade, só reafirmam as razões 
contrárias ao sentido da data. A data existe para pro-
clamar direitos, para dizer claramente que é possível 
construir, sem pedir licença, um mundo de liberdade 
em que homens e mulheres caminhem juntos e com 
os mesmos direitos.

Dessa forma, aqui neste espaço, em nome do meu 
partido, registro a atuação de guerreiras parlamentares 
do Partido Socialismo e Liberdade, que já estiveram 
no Senado da República: a querida Senadora Helo-

ísa Helena; mais recentemente, a Senadora Marinor 
Brito, e a atuação das Deputadas Federais Maninha e 
Luciana Genro, na Câmara dos Deputados, que, como 
mulheres do Partido Socialismo e Liberdade, soube-
ram honrar a atuação e as bandeiras levantadas pelo 
nosso partido. Merece destaque também a atuação 
da Sindicalista Jandira Rocha, Deputada Estadual do 
PSOL do Rio de Janeiro, que muito honra a defesa in-
transigente dos direitos das mulheres na Assembleia 
Legislativa daquele Estado.

Quero também homenagear as mulheres não 
só do meu partido, mas as da Amazônia e do todo o 
Brasil que lutam por direitos. Destaco o momento em 
que temos a ascensão agora à Presidência do Tribunal 
Eleitoral da Ministra Cármen Lúcia, que teve uma atua-
ção relevante na conquista das mais belas legislações 
que o ordenamento jurídico brasileiro já teve, que foi 
a Lei Complementar nº 135, de 2010, a Lei da Ficha 
Limpa. A Lei da Ficha Limpa não seria verdade, não se 
concretizaria, se não fosse o esforço e a luta, aqui no 
Parlamento – é bom que se diga –, de Senadores como 
Pedro Simon e, lá no tribunal, de Magistradas como 
Cármen Lúcia. A Ministra Cármen Lúcia é a primeira 
mulher que assume esse cargo naquela corte eleito-
ral. Não tenho dúvida de que, nas próximas eleições, 
o Tribunal Superior Eleitoral estará muito bem dirigido. 

Feitos esses destaques, é bom também realizar-
mos nesta data uma autocrítica sobre a representa-
ção política feminina nas casas legislativas brasileiras.

O Brasil está muito atrás no cenário internacio-
nal. O Brasil é o 110º lugar no ranking de represen-
tação feminina no Parlamento; isso numa estatística 
que envolve 135 países. Dentre 135 países, nós so-
mos o País de nº 110. Então, a participação feminina 
na política ainda está sub-representada na realidade 
concreta, embora a realidade concreta seja outra e 
diga que 50% das eleitoras são mulheres. Mas essa 
representação dos 50% não se reflete nas Casas de 
representação popular: Câmaras de Vereadores, As-
sembleias Legislativas, Câmara dos Deputados e aqui 
mesmo no Senado da República.

Esses dados da Organização das Nações Uni-
das mostram o quanto nós não avançamos, embora 
tenhamos sido um dos primeiros países do mundo a 
ter conquistado o direito do voto para as mulheres, 
em 1932, muito antes da França, da tão desenvolvida 
Suíça. Fomos o primeiro País latino-americano a con-
quistar esse direito – somente 15 ou 16 anos após a 
conquista do direito nos Estados Unidos da América.

Apesar de cedo termos conquistado esse direito, 
em nosso País, do sufrágio feminino e da eleição de 
mulheres para as Casas Parlamentares, lamentavel-
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mente ainda estamos num índice muito aquém dos 
demais países, inclusive dos países latino-americanos.

Para se ter uma ideia, nas Américas, Cuba é o 
primeiro lugar, com 43,2% de representação feminina 
no Parlamento. Em segundo lugar, está Costa Rica, com 
38, 6%, e Argentina, com 38,5%. Embora tenhamos 
sido o primeiro País da América Latina a conquistar o 
direito de voto e o direito de eleição para as mulheres, 
ainda em 1932, nós somos o 30º País latino-americano 
em participação feminina nas Casas Parlamentares. 
Essa condição nos coloca na penúltima posição entre 
os países americanos. 

Isso é uma contradição com a realidade concreta; 
é uma contradição com a história; é uma contradição 
com o fato de o Brasil ter sido o primeiro País da Amé-
rica a conquistar o direito de voto das mulheres. É uma 
contradição concreta com a condição da participação 
do eleitorado feminino no País. No Brasil, o eleitorado 
feminino representa 50% de todo o eleitorado.

Dessa forma, parece-me que nós temos um longo 
caminho ainda para seguirmos no sentido da necessi-
dade de ampliação da participação feminina na política 
e da participação feminina nas Casas Parlamentares. 
Ainda persistem, lamentavelmente, situações que nos 
colocam na condição dos países mais atrasados em 
observância dos direitos das mulheres. Todos os dias 
os jornais nos assustam com manchetes de crimes 
violentos cometidos covardemente por homens con-
tra as mulheres. Isso são manifestações grotescas de 
machismo e de ignorância.

Tivemos uma belíssima conquista recente em 
nosso País, que foi a Lei Maria da Penha. Recente-
mente, avançamos nos dispositivos em relação à Lei 
Maria da Penha, mas ainda temos muito que avançar 
para termos mecanismos legais realmente de concre-
tização dos direitos das mulheres.

Quero reproduzir a opinião do coletivo de mulhe-
res do Partido Socialismo e Liberdade, que, no meu 
entender, é uma boa síntese do significado da luta por 
direitos nesse dia.

Diz esta declaração: 

Denunciamos e combatemos a violência 
sexista, resultante da ideologia machista e pa-
triarcal que considera a mulher um ser menor, 
sem direitos, subalterno. Essa violência se 
repete diariamente, moldando um compor-
tamento de aceitação e trivialidade que nos 
indigna. Ela se expressa nos vários tipos de 
violência que se impõem sobre as mulheres, 
seja a violência física, simbólica, patrimonial, 
institucional, seja a violência estrutural do sis-
tema, que retira direitos essenciais, como saú-
de, educação, moradia e previdência social.

É importante destacarmos então que, quando 
proclamamos e falamos de luta e de direitos para as 
mulheres, falamos também de lutas gerais. Não me 
parece ser condizente estarmos em um País que faz 
belíssimas homenagens às mulheres no dia de hoje 
e, daqui a pouco, aqui no Parlamento, votarmos uma 
terceira reforma da Previdência que, na prática, enfra-
quece direitos conquistados por homens e mulheres, 
ao longo do tempo.

A luta de direitos das mulheres não é uma luta 
dissociada da luta geral. E isso deve ser objeto de 
nossas reflexões aqui, principalmente nas matérias 
que votamos, nas matérias que refletimos aqui no 
Congresso Nacional.

É verdade que tivemos importantes avanços na 
legislação, e já destaquei aqui a promulgação da Cons-
tituição, o capítulo de família presente na Constituição 
Federal, que iguala em direitos homens e mulheres. 
O art. 7º da Constituição da República, que proclama 
um conjunto de direitos sociais. O art. 5º e os direitos 
individuais lá proclamados. E, recentemente, a apro-
vação da Lei Maria da Penha.

Infelizmente, apesar dessa conquista, temos que 
compreender que a referência que se faz na data de 
hoje não pode ser somente uma referência elogiosa. 
Temos que refletir a data de hoje a partir da concepção 
que ela teve. A data de 8 de março surgiu da luta das 
mulheres por direitos sociais. Foi o massacre de traba-
lhadoras que lutavam pelo direito de greve, pelo direito 
de uma jornada de trabalho reduzida, por igualdade 
de direitos com homens que deu origem à celebração 
do Dia Internacional da Mulher. 

Nunca é demais lembrar, querido Senador Capi-
beribe, que a celebração se inicia e ocorre, pela primei-
ra vez, na Rússia pré-revolucionária, pós– revolução 
de 1917, fazendo a vinculação que é necessário ser 
feita, em que a luta por direitos das mulheres é uma 
conquista de um sistema político, onde não exista 
esse tipo de opressão. E que esse tipo de opressão 
homem pela mulher é algo característico, intrínseco 
de um sistema baseado na lógica de dominação do 
homem pelo homem.

Que isso sirva para nossas reflexões aqui. Que 
isso sirva para compreendermos que, nos temas que 
vamos tratar e votar aqui, daqui a pouco tempo, tema, 
por exemplo, da reforma da Previdência, da terceira 
geração da reforma da Previdência, está diretamente 
vinculado a direitos sociais. E a luta pela igualdade de 
direitos sociais que deu origem à data de hoje. 

Como já foi dito pelo Sr. Senador Benedito de 
Lira, que façamos, então, desta homenagem o nosso 
cotidiano, não retirando direitos, mas proclamando-os, 
afirmando-os, porque somente assim construiremos de 
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fato uma sociedade que seja coerente com as home-
nagens que hoje fizemos a todas as mulheres.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/

PP – AL) – Quero agradecer ao eminente Senador 
Randolfe Rodrigues por seu magnífico pronunciamento.

Dando sequência, concedo a palavra ao Senador 
Pedro Simon, pelo tempo regimental.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na verdade, 
estamos vivendo uma fase em que nada mais nos 
surpreende. Tudo que se fizer no Congresso, na po-
lítica brasileira, é um fato a mais, mas, cá entre nós, 
a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a Ins-
tituição Chico Mendes é algo que beira o absurdo. O 
Supremo mantém o Instituto Chico Mendes, mas dá 
o prazo de dois anos para o Congresso editar nova lei 
sobre a autarquia. Essa é uma figura que eu não co-
nhecia. Sei que o Supremo pode determinar que uma 
lei é inconstitucional. Vem a declaração de que a lei é 
inconstitucional, e temos de acatá-la. Mas a lei não é 
inconstitucional, e se dá o prazo de dois anos! E há 
mais: o Supremo põe 466 leis no limbo. Essas 466 leis 
vieram de medidas provisórias.

Agora, estou me sentindo minoria. Há dois Se-
nadores do Amapá, e eu estou sozinho aqui. V. Exª 
e o Presidente, não me abandonem! Fiquem aí pelo 
menos, senão o Amapá toma conta; daqui a pouco, 
chegará aqui o Sarney, e não sei o que acontecerá.

Quatrocentos e sessenta e seis leis estão no 
limbo. O que quer dizer isso? Essas leis, oriundas de 
medidas provisórias, segundo o Supremo, foram vota-
das de maneira irregular pelo Congresso Nacional. O 
Supremo pode mandar parar amanhã, pode mandar 
suspender essas 466 leis amanhã. Então, o Governo 
está dando prazo para a gente regulamentar essa 
matéria também.

Vou ser sincero. Duvido que haja algum país no 
mundo com matérias iguais a essa. Há ditadura em 
que o ditador faz o que quer, mas há também essa 
mentirinha de democracia, como nós vivemos. Como 
pode acontecer o que está acontecendo? Fingimos 
que votamos, e o Supremo finge que faz justiça. Mas 
a Justiça diz que, por dois anos, vale, mas que, depois 
de dois anos, isso será suspenso.

Quatrocentas e sessenta e seis leis estão no lim-
bo. “Elas podem cair a qualquer momento! Virem-se aí, 
porque, a qualquer hora, nós vamos falar!” Não é assim!

A verdade é que, primeiro, a medida provisória é 
uma vigarice. Ela veio no bojo do parlamentarismo. Na 
Assembleia Nacional Constituinte, a comissão sistemá-
tica criou o parlamentarismo, e faz parte da essência 

do parlamentarismo a medida provisória, que existe na 
Inglaterra, na Itália, na França e na Espanha. É que, 
com a medida provisória no parlamentarismo, o Gover-
no manda. Se cai a medida provisória, cai o gabinete. 
Então, a coisa mais rara que existe é uma medida pro-
visória no parlamentarismo, porque o Primeiro-Ministro 
não vai arriscar seu governo com uma determinada 
medida. Quando há medida provisória é porque ela é 
urgente urgentíssima, e o Governo sabe que vai ser 
aprovada. Não há como não aprová-la. No Brasil, caiu 
o parlamentarismo, e ficou a medida provisória.

Eu era Governador do Rio Grande – eu não estava 
aqui, no Congresso –, vim aqui e briguei com o Jobim 
e com o Covas, dizendo uma coisa. Quando caiu o par-
lamentarismo no plenário, quando o parlamentarismo 
foi derrotado, a medida provisória poderia ser retirada 
por emenda de redação. Nem precisava ser votada! 
A emenda de redação podia retirar a medida provisó-
ria. Caiu o parlamentarismo, caiu a medida provisória. 
Mas a adotaram, e ela está lá até hoje. E, hoje, virou 
regra. No Congresso, como a gente sabe, a gente vota 
duas coisas: o que o Governo quer e o que nada vale.

Fui Relator de um projeto que é até meio assim. 
Os senhores sabiam que, no Senado, existe um mu-
seu? Há gente que não sabe disso. No Senado, há um 
museu, que, agora, levou o nome de Itamar Franco. 
Essa medida foi votada na Comissão – fui o Relator – 
e vai ser votada em plenário. Isso a gente vota.

Votamos, na Comissão de Educação, três projetos. 
Um deles dá o nome de não sei quem a uma rodovi-
ária; nós o votamos, e ele vem para o plenário. Outro 
dá nome a uma escola federal, que fica não sei onde, 
com nome de não sei o quê; este vem para o plenário. 
Isso é o que nós votamos. O resto é o que o Governo 
quer, ou, então, é medida provisória. E é medida pro-
visória como a última que nós votamos.

A norma é a de que uma medida provisória trate 
de uma matéria determinada. Se é urgente, importante e 
necessário, vamos tratar nessa medida provisória dessa 
matéria. No Brasil, uma medida provisória tem quatro 
páginas e trata de 30 a 40 assuntos ao mesmo tempo. 
A que votamos aqui tratava da Marinha Mercante, da 
criação do museu, de uma estrada, de um fundo de 
pensão, ou seja, assuntos que nada tinham a ver um 
com o outro colocamos na mesma medida provisória.

O negócio é meio diabólico. Diz-se que Deus faz a 
panela e que o diabo faz a tampa, ou coisa parecida. No 
Congresso, aconteceu isso. Veio a medida provisória, 
e a gente se adaptou. Na Câmara, os Parlamentares 
já descobriram que, para fazer passar um projeto ou 
uma ideia, nada melhor do que colocar de contraban-
do o assunto numa medida provisória. Então, meta-o 
ali de contrabando! Se há não sei quantos assuntos, 
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coloca-se mais um, mais um, mais um. E, no meio, é 
dito “mas também”, e vai o contrabando que interessa 
ao Deputado. O assunto vem no meio da medida, não 
se lê, e não se sabe o que aconteceu.

Então, hoje, nós votamos aqui. O Congresso já 
votou, justiça seja feita, o Senado já votou. E a iniciativa 
é do Presidente Sarney. Parece mentira, mas a iniciati-
va é do Presidente Sarney. A medida provisória, diz o 
Presidente Sarney, que nós votamos tem de tratar de 
um assunto só, e nela não pode haver contrabando. 
Câmara e Senado não podem colocar ali emendas que 
nada têm a ver com a matéria. Isso não pode acon-
tecer. O Senado votou por unanimidade, e a matéria 
está na gaveta da Câmara.

Então, vem a medida provisória do Governo, 
que chega à Câmara. Cada Deputado apresenta uma 
emenda aqui e ali, compõe a medida, e vem a votação.

Mas o que é mais grave? O que motivou a decisão 
do Supremo? A determinação de que, para analisar 
as medidas provisórias, seja designada uma comissão 
especial. Essa comissão especial mista se instala e dá 
o parecer. Para analisar todas essas medidas provi-
sórias, não há comissão especial; não se instalou co-
missão especial. Não se instala a comissão especial. 
Alguém, um parlamentar dá o parecer, e a matéria vai 
diretamente para o plenário. É assim que é feito.

O projeto do Senador Sarney que votamos é im-
portante, pois diz que a medida provisória pode con-
templar somente uma matéria.

Então, não se constitui uma comissão. A medida 
vai para a Comissão permanente a que ela diz res-
peito. Se a matéria trata de educação, ela vai para a 
Comissão de Educação; se trata de finanças, vai para 
a Comissão de Finanças; se trata de questão institu-
cional, vai para a Comissão de Constituição e Justiça, 
e se resolve essa questão.

Esses 400 projetos que são aprovados pelo Ple-
nário sem passar por comissão, sem estudo, sem 
análise, sem conteúdo técnico, terminam. Se sai uma 
medida provisória, tem de se esperar que o Presidente 
nomeie a comissão. Aí a comissão tem de se reunir e 
escolher um presidente e um relator, tem de marcar 
data para a reunião e mais não sei o quê. Isso leva 
tempo. E passa o tempo, e nada acontece.

O projeto do Sarney que nós aprovamos não é 
isso. Se para cá veio uma medida provisória que trata 
de educação, ela vai para a Comissão de Educação 
no dia seguinte. Chegou aqui? Vai para a Comissão! É 
designado um relator na Comissão, esta dá o parecer, e 
a matéria vai para o plenário. Está parada na Comissão 
na Câmara dos Deputados, e estamos nessa situação.

Tenho um projeto extinguindo a medida provi-
sória. Acho que a medida provisória é absolutamente 

desnecessária. Concordo que o Governo tem de ter 
meios absolutamente necessários para a matéria ter 
urgência para ser votada. Há assuntos que são da maior 
gravidade, com os quais não podemos brincar. Enga-
vetar, não deixar votar, não sei o quê? Não! É matéria 
que tem de ser votada. Nós vamos ter de estudar isso.

Hoje, existe a tal da votação de urgência, mas, 
como existe a medida provisória, a urgência não vale 
dois mil réis. Pedir urgência ou não pedir urgência, 
ninguém liga para isso, porque a gente sabe que, se 
é urgente, é feita uma medida provisória. Nada que é 
urgente é feito sem medida provisória. Então, a urgên-
cia, hoje, nada vale. Tínhamos de criar um regime para 
valer, em que isso acontecesse.

Duas manchetes dos jornais de ontem e de hoje 
dizem que 466 leis estão no limbo, estão paradas. O 
Supremo deu os nomes. Está se na expectativa, deu-
-se um prazo: ou o Congresso, Senado e a Câmara, 
resolve, ou podem cair fora as 466 leis.

A outra questão diz respeito ao Instituto Chico 
Mendes. Nós temos dois anos para votar de novo, se-
não fecha o Instituto Chico Mendes.

Vejo essas decisões com profunda estranheza 
e, com toda sinceridade, vejo a incompreensão que 
temos nesta Casa para fazer as reformas que são 
necessárias.

Vejo aqui dois Senadores do Amapá, represen-
tando duas gerações: um deles tem passagem já ilus-
tre por esta Casa, e por ele tenho muito carinho, muito 
respeito e muita amizade; o outro, menino, deveria estar 
na Câmara de Vereadores e já está no Senado, mas 
se vem impondo ao respeito e à admiração de todos 
nós. Eu lhes diria, principalmente ao menino que está 
na Presidência: “Vale a pena esta caminhada”. Para 
mim, que estou terminando, não sei se vale a pena. 
Não vejo no fim do túnel, até onde enxergo, o que eu 
possa mudar, mas V. Exª, com sua capacidade e com 
sua garra, e esta Casa vão ter de mudar.

Nós vivemos, realmente, um período muito po-
sitivo na história do Brasil. A Lei da Ficha Limpa está 
marcando passo e caminhando para frente. Está às 
vésperas de ser adotada no Supremo Tribunal para 
todo o Poder Judiciário. Funcionários do Poder Judici-
ário vão ter de ter ficha limpa. A Câmara dos Deputa-
dos, a Mesa da Câmara, está adotando essa lei. Para 
ser funcionário da Câmara, a qualquer título, tem de 
ter a ficha limpa. Nós, do Senado, também a estamos 
adotando. Inclusive, o representante que o Senado 
escolheu no Conselho Federal de Justiça, na hora de 
votar, disse que, como indicado pelo Senado Federal, 
tinha a obrigação de fazer o melhor e votou pela ado-
ção da Ficha Limpa. A palavra está com a Presidenta 
da República. Já são doze Estados que estão enca-
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minhando isso, alguns já a adotaram. Pode-se dizer 
que, nesse caminho, estamos traçando um bom futuro. 
Pode ser que a gente encontre uma saída para essa 
dolorosa medida provisória.

A medida que o Senado adotou, a Emenda Sar-
ney, para mim, é claro, não é o ideal, mas é o início. E 
está na gaveta da Câmara.

Essa decisão do Supremo, cá entre nós, humi-
lha a Câmara, o Senado, o Congresso Nacional. Aliás, 
são 466 leis que estão no limbo, diz o Supremo. Eu 
diria: diz o Supremo que o Congresso Nacional está 
no limbo. Nós estamos no limbo e temos de dar uma 
resposta. Creio que isso é necessário.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, o 
Sr. Benedito de Lira deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Randolfe Rodrigues.

O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL 
– AP) – Caríssimo Senador Pedro Simon, cumprimen-
to-o pelo seu pronunciamento e passo a palavra a S. 
Exª Senador Magno Malta.

O SR. MAGNO MALTA (PR – ES. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Senador Randolfe, jovem Senador, que conversa 
com seu mestre, Senador Capi, que formou ideologia e 
deu uma contribuição séria de caráter a esses jovens 
políticos, até porque o Governador é seu filho, um su-
jeito por quem nutro grande admiração, também pelo 
meu amigo Randolfe, que tem mais cara de escoteiro. 
Ele parece o Harry Potter, aquele ator do filme. Inteli-
gente, preparado, um garoto cheio de conteúdo, bom 
amigo, de bom relacionamento. 

Nutro admiração também pela guerra desses dois 
garotos, seu filho, Senador, num Estado com dificul-
dades políticas muito grandes. Conheço-o porque, na 
época da CPI do Narcotráfico, tive uma participação 
naquele Estado. Também tive oportunidade de ver no 
processo eleitoral como a eleição majoritária no seu 
Estado parece muito mais difícil. As pessoas respeitam 
mais a honra do outro do que nos outros Estados. Vi 
as agruras e, por conta de um ideal, o seu filho foi ao 
segundo turno, como que coroando a sua luta contra 
a ditadura e a da sua esposa, a mãe desse rapaz. 

Lembro-me que, naqueles dias, foi absolutamente 
comovente para mim – embora soubesse da história, 
mas não a conhecesse; o que os olhos não veem, o 
coração não sente. Eu pude ver imagens da sua depor-
tação, da deportação da sua esposa. Naqueles dias, 
universitários, já estavam juntos. Quando chegaram 
do Chile, estavam desprovidos, despreparados, sem 
saber do que sobreviver, e ela grávida desse jovem 
Governador, hoje do seu Estado, Camilo, que não teve 

o privilégio de nascer no Brasil, porque a ditadura não 
lhe permitiu; a ditadura não lhe deu essa oportunidade. 
Aliás, tirou dele o privilégio de nascer na sua Pátria, 
no seu torrão natal. E esse rapaz volta.

É uma história absolutamente comovente e bonita 
a desse seu filho. E, no segundo turno, no seu Esta-
do, em vez de chamá-lo Camilo Capiberibe, eu ousei 
chamá-lo de “Esperança” Capiberibe.

A ousadia de V. Exª e da sua esposa, a coragem 
de V. Exª e da sua esposa; e de tantos outros, como de 
José Serra, do José Dirceu, do Caetano, do Genoíno, 
Dilma, presa aos 17 anos de idade. Imaginem: três anos 
de cadeia e, hoje, tornar-se Presidente da República.

Eu invejo muito, desse período, não a ditadura 
que oprimia as pessoas, mas as pessoas que viveram 
e resistiram com dignidade. Foram exatamente essas 
pessoas, como o senhor e tantos outros, Senador Ca-
piberibe, que tiveram a vida ceifada e que, em nome 
desse ideal, pagaram com a vida, que deram a mim – 
hoje, eu sou amigo do Randolfe e sei da origem dele, 
de menino simples do seu Estado –, a ele e a tantos 
outros que estão na vida pública uma oportunidade. 
Alguns, hoje, têm direito de entrar numa faculdade, 
advogar, virar médico, mesmo sendo negro. Pesso-
as sem qualquer título de doutor, sem ter o sobreno-
me famoso de uma família tradicional de um Estado 
qualquer, como, no meu caso, filho de uma faxineira 
do interior da Bahia, pude tornar-me Senador da Re-
pública, por conta da luta que os senhores, corajosa-
mente, empreenderam contra o regime ditatorial que 
oprimiu este País.

Na verdade, eu não vinha à tribuna, mas a Bíblia 
diz que há tempo para tudo debaixo do céu, e eu não 
vim à tribuna para lhe render essa homenagem, nem 
para fazer essa referência, mas aprouve Deus que 
fosse neste momento, e eu o faço com muito prazer, 
Sr. Presidente, jovem Presidente Randolfe – aliás, a 
cadeira lhe caiu muito bem.

Senador Randolfe, eu estive aqui, anteontem e 
ontem, falando do mesmo assunto: o pastor preso no 
Irã, condenado à morte por enforcamento, porque foi 
sentenciado como apóstata. Aposta toda a sua fé islâmi-
ca e assumiu a fé cristã, converteu-se ao Cristianismo.

Fiz um discurso como quem recebeu uma infor-
mação que os olhos não viram e que não tinha qual-
quer informação segura, contundente, e qualquer in-
formação dos autos do processo.

Eu fui à Comissão de Direitos Humanos e, lá, fiz 
um ofício convidando o Cônsul do Irã para vir à Comis-
são de Direitos humanos e se pronunciar sobre esse 
caso, que, nas redes sociais e nas grandes televisões 
do mundo, foi tomando corpo, e tomando corpo, e to-
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mando corpo. Chegou aqui, no Brasil, e as pessoas 
começaram a fazer pressão em cima disso.

Eu fiz um pronunciamento aqui e oficiei o con-
sulado, Senador Randolfe, para que o embaixador 
me recebesse, juntamente com a Frente da Família, 
como Presidente da Frente da Família, e, prontamen-
te, o embaixador, simpático, recebeu-me. Fui lá, com 
parte da Frente da Família, Senadores – os Senado-
res Petecão e Lauro –, alguns Deputados Federais me 
acompanharam, que fazem parte da Frente da Família 
e estiveram junto conosco naquele encontro. 

Senador Randolfe, o que eu ouvi do embaixador 
é que não havia nenhuma sentença de morte para 
esse pastor. Ele fez algumas indagações que foram 
respondidas. Ele disse que não sabe, aqui no Brasil 
ou em qualquer outro lugar do mundo, hierarquica-
mente, como se compreende alguém e como alguém 
se torna pastor. Pois bem, não precisa ter formação 
teológica, você não precisa ter uma formação intelec-
tual. Um pastor, um cristão, ou um padre, ou pastor, 
ou qualquer cristão de confissão cristã basta ter um 
chamado especial de Deus. Ele, então, relatou-nos 
que esse rapaz não é compreendido como pastor. E, 
realmente, falou da prisão dele. Disse: “Não há sen-
tença de morte para ele. Ele não está preso pelo cri-
me religioso de ter apostatado, virado as costas para 
o Islã e se tornado um cristão. Mas ele está preso por 
roubo e prostituição”. 

Não vou discutir essas questões de as pesso-
as estarem presas por roubo ou prostituição, ou por 
homossexualismo. Qualquer tipo de violação de direi-
tos humanos, nós não aceitamos; e qualquer tipo de 
sentença que verse sobre mutilação de afronta à vida 
humana, nós não aceitamos. Mas vamos focar nesse 
ponto especificamente sobre o qual nós vamos falar.

Disse-me o embaixador: “Não tem sentença con-
tra ele. Alguns dizem que foi sentenciado. Ele está vivo. 
Tem dois advogados, fala com os advogados, tem visita 
normal, recebe a sua família”. 

Aí eu pergunto ao Embaixador: “É possível o 
senhor emitir uma nota à população brasileira, do seu 
punho, da Embaixada do Irã?” Ele disse “sim”. “Tudo 
que o senhor colocou aqui é possível escrever?” Ele 
disse “sim”. 

Eu acreditei. Hoje, eu recebi. As notas estão aqui, 
se a imprensa quiser. 

Em nome de Deus. 
Brasília, DF, 07 de março.
Embaixada da República Islâmica do 

Irã. Brasília. 
Declaração à imprensa
A Embaixada da República Islâmica do 

Irã em Brasília, ao desmentir as notícias pu-

blicadas sobre a sentença de condenação a 
morte do Sr. Youcef Nadarkhani, informa que 
não foi emitida nenhuma sentença definitiva 
pelo Poder Judiciário da República Islâmica 
do Irã, relativamente a este indivíduo.

O artigo 13° da Constituição da República 
Islâmica do Irã reconhece os seguidores das 
grandes religiões celestiais, incluindo cristãos, 
como minorias religiosas aceitando e enfati-
zando os seus direitos de cidadãos [aliás, ele 
enfatiza que há 200 mil cristãos que vivem 
dentro do Irã], religiosos, e, de acordo com 
este artigo estão livres para realizar cultos e 
ensinamentos religiosos e praticar estados 
cívicos, baseados em sua formação.

Também estas minorias, assim como 
outros concidadãos muçulmanos dentro do 
quadro da Constituição, têm representantes 
no Parlamento. Salienta ainda que na Repú-
blica Islâmica do Irã existe uma convivência 
pacífica entre todos os seguidores das reli-
giões divinas e um espírito fraterno e sincero 
que se estabelece entre eles e o Estado em 
diferentes aspectos.

Além disso, enfatizamos a independên-
cia do Poder Judiciário, relembrando que o 
indivíduo referido foi preso baseado nas leis 
e regulamentos da República Islâmica do Irã, 
o qual possui advogado e goza de todos os 
seus direitos legais, incluindo o contato com 
a sua família...

Embaixada da República do Irã no Brasil.

Pois bem, diz ele: “A lei civil, no Irã, não prevê 
pena de morte para apostasia, diferente da lei religio-
sa, da religião, que a prevê para apostasia. Mas prevê 
fazendo condicionantes a partir da idade”.

Então, saímos de lá com essa afirmação do Em-
baixador iraniano. Viemos embora. Eu fiz um pronun-
ciamento fazendo todo esse relato, antecipando essa 
nota, porque disse a ele: “Embaixador, em nome desse 
bom relacionamento, eu darei o primeiro passo, farei 
uma fala concernente ao que tratamos aqui, com toda 
verdade, entendendo que, amanhã, o senhor cumprirá 
e mandará a nota”.

A minha fala, aqui, Senador Randolfe, gravada 
na TV Senado, foi mandada à Embaixada do Irã. Eles 
ouviram a minha fala e, hoje, emitiram essa nota à 
imprensa.

Pois bem, pela manhã, eu recebo um documento 
confidencial, expedido do tribunal de justiça do Irã, es-
crito em mandarim, assinado, que trata da sentença do 
Youcef. Num primeiro momento, essa sentença expedi-
da pelo tribunal não tem qualquer relação com a nota, 
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porque essa sentença diz que ele está sentenciado à 
forca por ter virado as costas para o Islã. Portanto, não 
aparece o crime de adultério e também não aparece o 
crime de roubo, mas está sentenciado à morte por um 
crime religioso, por ter apostatado da fé islâmica. De 
posse desse documento, não dei publicidade a ele. É 
um documento escrito em mandarim. Esse documento 
é uma resposta do tribunal a uma petição impetrada 
pelos advogados do Youcef. Essa é uma resposta do 
tribunal de nove meses atrás.

Logo pela manhã, ao tomar conhecimento desse 
documento, eu liguei para a Embaixada do Irã, pedin-
do que o Embaixador me recebesse urgentemente, 
Senador Capiberibe. E, prontamente, ele me recebeu, 
agora, às 16h30, Senador Randolfe. Prontamente me 
recebeu. E eu disse a ele: “Espero que os senhores 
tenham ouvido o meu pronunciamento”. “Sim, nós ou-
vimos”. “E eu relatei com fidelidade o que nós tratamos 
aqui”. “Nós ouvimos”. “E eu recebi a nota que o senhor 
mandou, conforme tratamos aqui, ontem, mas eu ve-
nho aqui preocupado, porque recebi, no Senado, um 
documento confidencial, escrito em mandarim, expe-
dido pela justiça islâmica, dando conta da resposta de 
uma petição aos advogados do Youcef que não bate 
com a nota”.

E eu queria perguntar ao senhor: ele está conde-
nado à morte ou não está? Isso, porque o documento 
veio com a tradução.

A tradução do texto em mandarim é esta que 
passo a ler:

Em nome de Deus
Aos advogados do acusado (a defesa)
Ao tribunal local
Ao tribunal do Estado de Gilan, Seção 

11 [não i se é Gilan ou Gílan]
5 de dezembro de 2010
Emitido pelos senhores. juízes Morteza 

Fazel e Azizoalla (...) Suprema Corte de Jus-
tiça, Seção 27.

O Sr. Youcef (...), filho de Byrom, 32 anos 
de idade, casado, nascido no Estado de Gilan, 
foi condenado por dar as costas ao [Islã], a 
mais grande religião, cujo profeta é [Maomé],à 
idade de 19 anos.

Ele participou com frequência do culto 
cristão e organizou serviços residenciais da 
Igreja, foi batizado, evangelizou e batizou outras 
pessoas, convertendo muçulmanos à religião 
Cristã. Foi acusado de violar a Lei Islâmica 
desde a puberdade (15 anos, de acordo com 
a lei do islã). Até a idade de 19 [anos], no ano 
de 1996, cresceu como muçulmano em um lar 
muçulmano. Durante o julgamento, ele negou 

a profecia de [Maomé] e a autoridade do Islã. 
Ele declarou ser um cristão e já não ser mais 
muçulmano.

Durante os julgamentos no tribunal com 
a presença do seu advogado e de um juiz, foi 
sentenciado a ser executado por enforcamen-
to, de acordo com o art. 8 da Tahrir -olvasileh. 
A sentença foi apelada pelo seu advogado e 
enviada para a corte suprema de justiça.

A resposta da Corte Suprema de Justiça
Em nome de Deus
12 de junho, 2011
A corte declara:
Sabemos que o senhor Nadarkhani con-

fessou que, em seu coração e em suas ações, 
negou ser muçulmano e se converteu ao cris-
tianismo, aconselhando e motivando outros 
muçulmanos a converterem-se ao cristianismo. 
E, por causa das suas ações, como pastor da 
Igreja, repetidamente confessou sua fé cristã 
e negou o profeta Muhammad e o 12º Imam, 
rejeitando totalmente o Corão e a verdade dele.

O caso foi enviado para a Corte Suprema 
de Justiça. Juiz Fazeli. 

De acordo com a parte II do art. 265 da lei 
penal da República Islâmica, o caso foi recebi-
do e voltou para o Tribunal de Gilan, Seção 11, 
e foi investigado novamente para provar que, 
desde a puberdade (...) até aos 19 [anos], ele 
não foi muçulmano, fato (...)conhecido pelos 
seus amigos, parentes, as pessoas mais velhas 
locais e muçulmanos com quem ele mantinha 
contato. Ele deve se arrepender de sua fé cristã 
se for o caso. Não foram realizadas outras in-
vestigações para provar isso. Caso possa ser 
provado que ele praticava como muçulmano 
na idade adulta e não se arrependeu, a pena 
da execução será efetivada.

Pergunto eu ao embaixador: ele está sentencia-
do? O que o senhor me diz desse documento? Pala-
vras do embaixador: “Eu não sei e não posso afirmar, 
visto que não é um documento original, a veracidade 
do documento. Precisava ser periciado”. Eu disse: Sem 
problema. “A interpretação pode não estar correta como 
nós entendemos no mandarim”, disse ele.

Senador Randolfe, eu disse: o senhor pode en-
tão fazer uma tradução do mandarim para o português 
com a sua assessoria e nos enviar? Ele disse: “Se eu 
o fizer, vão dizer que eu traduzi do jeito que eu queria. 
Então, sugiro ao senhor que mande esse documento 
à embaixada do seu país, no Irã, para que eles façam 
a tradução. Lá, a Embaixada do Brasil... E os senhores 
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recebam a tradução que dará mais credibilidade”. En-
tão diz ele: “Sim, pela lei religiosa está proposta essa 
sentença, que não foi efetivada”.

Esse recurso do advogado volta para investiga-
ção, porque esse moço diz que nunca foi muçulma-
no. “Por que querem que eu volte a ser aquilo que eu 
nunca fui?”. Pela lei, se a partir dos 15 anos, a pessoa 
professou a fé muçulmana e vai para outra confissão 
de fé, significa que apostatou; é o crime de apostasia. 
Mas diz Youcef: “Eu nunca professei a fé islâmica e 
tenho o testemunho de amigos, de parentes, de pes-
soas próximas”.

E o advogado então peticiona para que seja re-
vista a decisão.

Assim, o que diz aqui... E juntamente com o em-
baixador, no final, o juiz diz que, caso se encontrem, 
conforme diz o advogado, pessoas que testemunhem 
que ele não era muçulmano antes dos 15 anos de ida-
de, que, antes dos 15 anos, nunca professou fé mu-
çulmana, certamente acabou, está extinta, não existe 
qualquer tipo de condenação, porque a lei islâmica 
estabelece que é a partir dos 15 anos.

Portanto, disse para mim o embaixador: “Senador, 
fico tranquilo, porque ontem vi que ele estava sendo 
condenado por crime de prostituição e crime de roubo”. 
E a sentença não cita, Senador Randolfe, nem roubo, 
nem prostituição; refere-se a crime religioso. 

Ele disse: “O senhor fique tranquilo, o processo 
está em curso, há uma nova investigação, ele não foi 
executado, não será executada essa pena”. Eu respon-
di-lhe: Dessa forma, fico eu mais tranquilo.

Então, fiz a ele um pedido, Senador Randolfe: 
o senhor poderia, já que esse documento foi emitido 
pelo Tribunal há nove meses... Ele olhou aqui, tem uns 
pontinhos que só eles sabem ler, em mandarim. Há 
nove meses houve essa resposta aos advogados. Eu 
perguntei com gentileza se ele poderia informar, ago-
ra, depois de nove meses, atualmente, como anda o 
caso. E o embaixador se comprometeu, de bom grado, 
a olhar como está o caso para nos informar.

Quero dizer à população do Brasil, quero dizer 
às pessoas que estão preocupadas, que a conversa 
na Embaixada do Irã não foi um enfrentamento à cul-
tura, não foi um enfrentamento à religião das pessoas 
e não foi uma interferência em costumes e práticas de 
um país, Senador Randolfe, aquilo que não gostaría-
mos que fizessem conosco. Mas, muito mais do que 
querer entender e saber dos fatos, fui pedir clemência, 
fui pedir misericórdia, Senador Randolfe, pela vida de 
um ser humano. Esqueça essa história de que ele se 
tornou cristão. Que não fosse. Esqueça a história de 
que ele é muçulmano ou não; que ele fosse hinduís-
ta, budista, que ele fosse um ateu. É um ser humano.

E, aqui no Brasil, entendemos que ninguém tem 
o direito de ser acintoso contra a vida humana. E nós 
somos a favor da vida. A sentença maior no Brasil são 
30 anos. Não temos nem prisão perpétua neste País. 
Estamos à vontade, pela amizade, pelas relações co-
merciais que temos com esse país e à vontade para 
pedir clemência.

Foi uma conversa tranquila, amigável, e o embai-
xador prometeu – eu não tenho razão alguma para não 
confiar e desconfiar, e quero confiar – que nos colocará 
a par, o tempo inteiro, dessa questão; a quantas anda 
esse processo; como está o processo; como estão as 
investigações do processo. E eu disse a ele que torço 
para que, ao final de tudo isso, nós possamos celebrar 
e comemorar a vida.

Portanto, a minha preocupação é que... Aqui está 
um documento do tribunal contra declarações que eram 
absolutamente contraditórias e não se encontravam.

Por isso, Sr. Presidente, eu espero que a Em-
baixada do Irã... E quero acreditar, até porque, se o 
processo tramita, se os advogados foram atendidos 
na sua petição, e há afirmativa e testemunhas de que 
ele nunca professou fé muçulmana e que não violou 
o código religioso muçulmano, penso que quem o 
denunciou de forma irresponsável e mentirosa é que 
precisa da punição. Não pena de morte, mas qualquer 
tipo de punição. Aqui no Brasil nós temos punição para 
falsa comunicação de crime. Para falsa comunicação 
de crime, nós temos penas aqui no Brasil.

Por isso, eu trago à Nação a declaração de im-
prensa da Embaixada do Irã, e trago o documento do 
tribunal que registra a sua sentença por enforcamen-
to, mas que registra, no seu final, nas alegações do 
juiz, que atendeu o pedido para novas investigações, 
uma vez que ele, Youcef, afirma que nunca professou 
fé muçulmana.

Nós iremos a fundo, nós iremos até o final nessa 
questão. Mais uma vez, esqueça-se a situação de ser 
um pastor. Que fosse um padre, que fosse um rabino, 
ou que nada fosse, do ponto de vista da confissão de 
fé, mas é um ser humano. Intercederíamos por esse 
ser humano.

Há dois iranianos presos no Brasil e, consular-
mente,... V. Exª é um advogado preparado, Senador 
Randolfe, diferente de mim, que fiz vestibular três ve-
zes para Direito e não consegui passar em nenhum. V. 
Exª é filho de pobre. Inteligente é filho de rico; V. Exª é 
sabido. V. Exª, que é sabido, que é preparado, V. Exª 
sabe que, consularmente, se tiver um brasileiro preso 
na América, preso na Inglaterra ou no Irã, a Embaixa-
da do Brasil tem a obrigação de dar respostas para a 
família, para a Nação, e a nação que o prendeu tem 
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de atender consularmente o Consulado desse país. 
Correto?

E há dois iranianos presos aqui. E, segundo o 
Embaixador, ele não consegue consularmente falar 
com esses iranianos. Não importa o crime que comete-
ram. Há uma Embaixada do Irã aqui, e é preciso que a 
embaixada desse país, que é o país de origem dessas 
pessoas que aqui estão presas, seja atendida. E eu me 
comprometi a fazer essa incursão junto ao Ministério 
da Justiça, para que faça com as pessoas aquilo que 
nós queremos que eles façam conosco. Aliás, isso é 
bíblico, Senador Randolfe: “Tudo quanto quereis que 
os outros vos façam façais vós também”.

Portanto, trago esse relato da minha ida, como 
presidente da Frente da Família, porque recebi de re-
pente; e de repente tomei atitude e fui atendido. Houve 
alguns esclarecimentos, e ele diz que não pode falar 
pelo tribunal, mas que consultará o tribunal. E nós 
que atitude tomaremos a partir de agora? Vou oficiar 
ao Senado para que este documento seja enviado à 
Embaixada do Brasil em Teerã, para que a Embaixa-
da brasileira faça uma tradução fidedigna desse do-
cumento escrito em mandarim e nós tenhamos essa 
tradução em nossas mãos.

Segundo, aguardarei a palavra do embaixador, 
que mandará notícias. Vai tentar providenciar notícias 
sobre o andamento desse processo nos últimos nove 
meses, desde que os juízes atenderam a petição dos 
advogados do Yucef.

Vamos continuar atentos, trabalhando, sem perder 
o nosso foco, sem perder a nossa direção na proteção 
ao direito das pessoas, ao direito à vida, ao direito à 
liberdade.

Obrigado, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL 

– AP) – Senador Magno Malta, quero cumprimentá-lo 
pelo pronunciamento, desejar-lhe sucesso nessa luta 
por justiça que me parece ser claramente o conteúdo 
das reivindicações que V. Exª faz junto à Embaixada 
do Governo Islâmico do Irã. É uma luta por justiça, pela 
vida. Cumprimento-o pelo discurso e agradeço a V. Exª 
as menções elogiosas feitas ao Estado do Amapá.

Convido, para utilizar a tribuna, o querido Sena-
dor Eduardo Braga, do Amazonas. 

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente; meu caro Senador Magno Malta; 
Srªs e Srs. Senadores; telespectadores da TV Senado, 
ouvintes da Rádio Senado, participantes das redes 
sociais, talvez para compensar a má notícia do cres-
cimento do Produto Interno Bruto de apenas 2,7% no 
ano passado, o Centro de Políticas Sociais da Fundação 

Getúlio Vargas nos traz boas notícias sobre a redução 
da desigualdade social em nosso País.

O estudo denominado “De Volta ao País do Fu-
turo: Projeções, Crise Europeia e a Nova Classe Mé-
dia Brasileira” informa que a pobreza caiu no Brasil 
7,9%, entre janeiro do ano passado e janeiro deste 
ano, mantendo uma queda anual pelo décimo primei-
ro ano consecutivo. 

Embora o Brasil continue entre os doze países 
mais desiguais do mundo, a previsão é de que essa 
desigualdade continue a cair no País, como decorrên-
cia do efeito das políticas públicas de transferência de 
renda praticadas no Brasil desde a segunda metade 
dos anos 90 e que tiveram mais ênfase nos últimos 
nove anos, nos governos do Presidente Lula e da Pre-
sidenta Dilma.

Eu me refiro ao Bolsa Família, ao programa im-
plantado no Estado do Amazonas chamado Bolsa 
Floresta, ao Bolsa Verde, entre outros programas de 
transferência de renda praticados hoje no Brasil, pelo 
Governo Federal ou pelos governos estaduais e mu-
nicipais.

Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o índice de 
Gini – coeficiente de zero a um, sendo menos desigual 
o país mais próximo de zero – caiu 2,1% nos últimos 
doze meses, encerrados em janeiro de 2012, chegan-
do a 0,5190. Na última década, a renda dos 50% mais 
pobres no Brasil cresceu 68%, enquanto a dos 10% 
mais ricos cresceu apenas 10%.

Isso, nobre Senador Randolfe, é efetivamente 
algo que nos anima, porque mostra o encurtamento 
dessa desigualdade social e econômica de forma mais 
acelerada na próxima década.

Trata-se de dado relevante para espelhar a redu-
ção da desigualdade social e de renda.

A pesquisa mostra também que a crise europeia 
não pesou tanto no bolso do brasileiro. A renda fami-
liar média per capita subiu 2,7% no ano encerrado em 
janeiro, o mesmo percentual verificado no período de 
2002 a 2008. É claro que em 2009 a renda ficou es-
tagnada, por causa da crise financeira internacional.

Sr. Presidente, outro fato extraordinário demons-
trado pela pesquisa é a enorme mobilidade social ocor-
rida em nosso País. Embora saibamos que milhões de 
brasileiros a cada ano ascendem às posições mais ele-
vadas da pirâmide social, os números revelados pela 
pesquisa da Fundação Getúlio Vargas nos autorizam 
a afirmar que estamos em marcha acelerada para aca-
bar com a pobreza neste País; aliás, um compromisso 
da Presidenta Dilma, assumido durante a campanha 
de 2010, e é meta do governo de nossa Presidenta.

Segundo o estudo, até 2014 as classes A e B 
crescerão a um ritmo mais intenso do que a classe 



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 9 05409 

C: 29% para o primeiro grupo, contra 11,9% para o 
segundo grupo.

Em números, isso significa que os 92,8 milhões 
de brasileiros que em 1993 estavam nas classes D e 
E serão 48,9 milhões em 2014, incluído no cálculo o 
efeito do aumento populacional.

Os 45,6 milhões de brasileiros arrolados na clas-
se C em 1993 serão, Sr. Presidente, 118 milhões de 
brasileiros em 2014, e os 8,8 milhões de brasileiros 
que ocupavam as classes A e B em 1993 serão 29,1 
milhões de brasileiros em 2014.

Utilizando-se apenas o período de 2003 a 2014, 
teremos 52,1 milhões de pessoas ingressando na 
classe C e outros 15,7 milhões nas classes A e B, per-
fazendo um total de 67,8 milhões de indivíduos, mais 
do que a população do Reino Unido, que ascenderão 
às classes mais altas da nossa economia e do nosso 
espectro social.

A metodologia da Fundação Getúlio Vargas, que 
leva em conta a Pesquisa de Orçamento Familiar – 
POF, do IBGE, classifica como classe C aqueles com 
renda familiar de R$1.734,00 a R$7.475,00. A classe B 
iria de R$7.476,00 a R$9.745,00 e, acima disso, fica a 
classe A. Esses valores foram atualizados com dados 
de julho do ano passado.

Sr. Presidente, a redução sustentada dos níveis 
de desigualdade no Brasil requer um esforço não só 
do Governo Federal, mas dos demais entes federati-
vos, no sentido de dar continuidade aos programas de 
transferência de renda e da melhoria da qualidade de 
vida da população, através de programas de educação 
e de saneamento, entre outros.

Quando Governador do Amazonas, criamos, em 
junho de 2007, o Programa Bolsa Floresta, o primeiro 
programa brasileiro de pagamento de serviços am-
bientais feito diretamente às comunidades que residem 
nas Unidades de Conservação do Estado do Amazo-
nas, tendo como importantes objetivos a redução das 
emissões de carbono por desmatamento e a melhoria 
da renda da população mais pobre.

O programa reconhece, valoriza e compensa as 
populações tradicionais e indígenas, consideradas as 
guardiãs da Floresta Amazônica, tendo, ao longo dos 
últimos anos, se transformado num dos mais exitosos 
programas de transferência de renda no País. Seu 
raio de ação inclui as 34 unidades de conservação 
estaduais, que ocupam uma área de 16 milhões de 
hectares protegidos.

Na mesma linha de erradicação da pobreza e de 
redução das desigualdades sociais criamos, em 2004, 
o Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Ma-
naus, o Prosamim, cujas ações incluem responsabili-

dade ambiental, inclusão social, geração de emprego 
e renda, cidadania, educação e saneamento.

Em sua terceira fase, o Prosamim acaba de re-
ceber um financiamento aprovado por este Senado, 
e tive a honra de participar da sua votação, tanto na 
Comissão de Assuntos Econômicos quanto aqui no 
plenário, recurso ao qual se somará a contrapartida do 
Estado do Amazonas, no montante de US$120 milhões.

Só em sua primeira fase, o Prosamim atuou em 
33 igarapés da nossa cidade, beneficiando mais de 50 
mil famílias. Na segunda fase, em plena execução, o 
sistema de esgotamento sanitário vai beneficiar nada 
mais, nada menos do que 100 mil pessoas na cidade 
de Manaus.

Serão implantadas 22.500 ligações residenciais, 
265 quilômetros de redes coletoras, interceptores, li-
nhas de recalque e elevatórias, garantindo boas con-
dições de saneamento para grande parte da popula-
ção de Manaus.

Parece até que tudo está resolvido. Não é verda-
de, Sr. Presidente. Há muito ainda a se fazer.

Acredito que a multiplicação de iniciativas des-
sa natureza será a maior garantia de que, nos próxi-
mos anos, estaremos comemorando novos êxitos no 
combate à pobreza e na redução das desigualdades 
sociais em nosso País. Não basta combater as desi-
gualdades sociais e as desigualdades econômicas, é 
preciso também diminuir as desigualdades regionais. 

Sr. Presidente, neste dia em que comemoramos 
o Dia Internacional da Mulher, desejo referir-me ao 
último item do documento produzido pelo Centro de 
Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas, que 
abordou uma pesquisa internacional feita pelo instituto 
Gallup, denominada Gallup World Poll – ou seja, Gallup, 
uma Pesquisa Mundial –, que mediu as expectativas 
de satisfação futura de homens e mulheres em um 
universo de 158 países. A pesquisa demonstrou que 
nós, os brasileiros, somos tetracampeões também na 
expectativa de felicidade futura.

Numa comprovação estatística daquilo que já 
sentimos no povo da Amazônia. V. Exª, como represen-
tante do Amapá, sabe disto: o povo amazônida é um 
povo feliz, alegre, em que pesem todas as dificuldades 
e todo o isolamento em que vivemos nessa parte tão 
importante e bonita de nosso País. Guardamos uma 
grande riqueza do nosso povo: a nossa biodiversidade, 
as nossas florestas.

Em uma escala de zero a dez, o brasileiro deu 
nota média de 8,6 à sua expectativa de satisfação com 
a vida em 2015, superando todos os demais países, 
inclusive a média mundial, que foi de 6,7.

Também foi demonstrado pela pesquisa que as 
mulheres do mundo e as mulheres brasileiras repor-
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taram maior felicidade que os homens no aspecto fu-
turo, numa proporção de 6,69 para eles e 6,74 para 
elas. Como sempre, as mulheres mais otimistas do 
que os homens.

Os dados indicam que as mulheres solteiras são 
mais felizes do que as casadas. Quanto a isso, eu 
protesto e lamento. E as mulheres com 21 anos são 
mais felizes do que as mulheres mais velhas. Isso, Sr. 
Presidente, é de se entender, porque nós, que somos 
da Amazônia, sabemos o quanto a mulher envelhece 
rapidamente numa região em que as políticas públicas 
de inclusão social ainda são deficitárias e precisam de 
muitos avanços.

No aspecto geográfico, maior felicidade futura é 
encontrada entre as mulheres que vivem em cidades 
maiores, em comparação às que vivem em cidades 
menores ou na área rural. E a nossa Amazônia pos-
sui, no meu Estado, por exemplo, mais de 6.200 co-
munidades rurais.

Lá, as mulheres, no Dia Internacional da Mulher, 
merecem ouvir do Senado da República, uma preocu-
pação para com o seu futuro e com a ampliação e so-
lidificação de políticas sociais e políticas institucionais 
que possam assegurar não apenas transferência de 
renda, mas a inclusão numa educação com qualida-
de e inclusão em arranjos produtivos econômicos que 
gerem emprego e renda, para que as futuras famílias 
e as futuras gerações tenham uma qualidade de vida 
e uma expectativa de vida melhor.

A preocupação de uma instituição do porte da 
Fundação Getúlio Vargas com a pesquisa do Gallup 
não ocorre por acaso. De fato, ela constitui elemento 
importante para a definição das políticas públicas e 
para o engajamento da sociedade no esforço de de-
senvolvimento econômico e social e de superação das 
desigualdades sociais.

Sr. Presidente, este relatório da Fundação Getúlio 
Vargas que trago comigo para mostrar nesta Casa – e 
que farei apensar ao discurso para que fique registra-
do nos Anais da Casa, “De volta ao País do Futuro”, 
de Coordenação do Professor Marcelo Neri – é extre-
mamente importante e nos remete a uma conclusão 
indelével de que os direitos básicos da cidadania brasi-
leira, estabelecidos na nossa Constituição, não podem 
ser relegados a segundo plano e de que o Governo da 
Presidenta Dilma, os governos estaduais e os governos 
municipais, principalmente das regiões mais isoladas, 
das regiões onde os grotões estão mais presentes, 
precisam ser cada vez mais intensificados.

É o caso, por exemplo, da água, em um Estado 
em que quase um terço do seu território é coberto por 
água, e, lamentavelmente, na capital, quase meio mi-
lhão de pessoas não possui ainda água encanada e 
tratada, mesmo tendo, hoje, o Estado do Amazonas 
um programa como o Proama, pronto, com uma nova 
estação de tratamento, com uma nova tomada d’água, 
um novo sistema de adutoras e de reservatórios, pronto 
para distribuir para a população.

Espero sinceramente, Sr. Presidente, que, “De 
Volta ao País do Futuro” signifique que nós, no Senado, 
a Presidenta Dilma e nossos governantes possamos 
preparar o Amazonas e o Brasil para o futuro, asse-
gurando felicidade e melhor qualidade de vida para as 
futuras gerações.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR EDUARDO BRAGA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO. 

(Inserido nos termos do art. art. 210, in-
ciso I, §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL 
– AP) – Cumprimento o Senador Eduardo Braga pelo 
seu pronunciamento e, em seguida, finalmente, pas-
so a palavra ao Senador João Capiberibe, do PSB, 
do Amapá.

Atendendo, também, nos termos regimentais, à 
solicitação feita aqui pelo Senador Eduardo Braga, so-
licito a transcrição, na íntegra, do seu pronunciamento.

Senador Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Senador Randolfe Rodrigues, 
que preside esta sessão, com quem tenho a honra de 
ocupar esta tribuna, inicialmente, quero saudar o Dia 
Internacional da Mulher e relembrar uma longa jornada 
de luta e que este ano de 2012 é um ano importante, 
pois as mulheres brasileiras completam 80 anos de 
emancipação política. As mulheres conquistaram o 
direito ao voto em 1932; portanto, este é um ano es-
pecial. Ao longo dessa jornada, muitas conquistas de 
direitos, entre eles a Lei Maria da Penha. E tantos ou-
tros, como a redução da jornada de trabalho.

Desde o século XIX, as mulheres lutam em busca 
de um equilíbrio melhor na sociedade. Portanto, há o 
que comemorar, mas também ainda há muito o que 
lutar. Na representação política, ainda, as mulheres são 
minoria. Nesta Casa mesmo, há uma predominância 
masculina, assim como na Câmara Federal. No Poder 
Judiciário, no momento, temos duas Ministras no Su-
premo Tribunal Federal. Evidentemente, se isso está 
acontecendo, deve-se à presença de uma mulher na 
Presidência da República. Então, há esse fato novo na 
sociedade brasileira de ter uma mulher presidindo a 
nossa República, o que abre espaço para as mulheres 
em várias instâncias do poder no Brasil, entre outros, 
no Supremo Tribunal Federal, na composição dos Mi-
nistérios, mas nós precisamos de uma representação 
popular com a participação cada vez maior da mulher.

Quero aproveitar também para saudar a Drª Eli-
sabete Pinho, que está aqui nos visitando, é a Chefe 
de Gabinete da Amprev, a Previdência do Estado do 
Amapá.

Sr. Presidente, eu gostaria, nesta noite, finali-
zando os trabalhos desta sessão, de cumprimentar o 
Senador Marcelo Crivella pela sua nomeação como 
Ministro da Pesca e da Aquicultura.

Eu cumprimento o Ministro Marcelo Crivella por-
que tivemos uma relação, no meu primeiro mandato, 
muito cordial e, agora mesmo, com o meu retorno a 
esta Casa, fui recebido com afeto pelo Ministro.

O Senador Crivella assume um Ministério cuja 
importância tende a crescer cada vez mais em con-
sequência do agravamento da crise ecológica. O mar 

e as águas interiores estão enfermos em consequên-
cia das atividades humanas. A pesca indiscriminada 
em todo o planeta, que conduz à superexploração e 
consequentemente à queda da produção pesqueira, 
associada à poluição do meio hídrico, são os princi-
pais fatores da degradação dos oceanos e das águas 
interiores. Trata-se de um fenômeno mundial, pois a 
degradação atinge também a nossa imensa costa e 
águas interiores.

O desafio consiste não apenas em aumentar o 
consumo de peixes, mas também em assegurar a pe-
renidade dos ecossistemas aquáticos, tanto no caso 
da captura, quanto da aquicultura.

Para 1,5 bilhões de pessoas do planeta, o peixe 
representa a principal fonte de proteínas. A quase tota-
lidade da população do Amapá pode ser considerada 
parte integrante desse grupo. Aproximadamente 50 
milhões de pessoas vivem da pesca no mundo, sendo 
que mais de 90% estão nos países em desenvolvimento.

O Amapá é privilegiado no que diz respeito aos 
estoques pesqueiros.

Nós, moradores daquela região, temos o privilé-
gio de poder contar com o peixe do mar, dos lagos e 
dos rios, uma diversidade fantástica.

A produção mundial de pescado é atualmente 
da ordem de 141 milhões de toneladas, sendo que as 
capturas no mar e nas águas continentais representam 
93 milhões de toneladas, enquanto que a aquicultura, 
em água doce e salgada, representa 48 milhões de 
toneladas. O consumo per capita mundial, que era de 
9kg por habitante, em 1961, alcançou 16,6kg em 2005. 
Há um crescimento muito forte do consumo do con-
sumo per capita de pescado. No entanto, a produção 
resultante da captura de peixe de água doce e salga-
da está estagnada há 20 anos. Em algumas regiões 
há um decréscimo em função da poluição, em função 
da superexploração desses cardumes, porém a pro-
dução da aquicultura aumentou de maneira notável, 
representando hoje quase 40% do total da produção 
pesqueira mundial em toneladas. 

No Brasil, a produção pesqueira é da ordem de 
1,1 milhões de toneladas, em 2005, sendo 750 mil to-
neladas provenientes da pesca e 260 mil restantes da 
aquicultura. Na última década, a aquicultura cresceu 
à taxa anual da ordem de 20%, e ela representa 38% 
da produção pesqueira nacional. 

Apesar de a região Norte ser o maior reservatório 
de água doce do planeta – eis uma contradição difícil 
de explicar – e abrigar uma enorme biodiversidade, a 
aquicultura é pouco significativa: com tanta água te-
mos pouco peixe. Ela representa apenas 8,7% da pro-
dução total do País e está concentrada nos Estados 
do Amazonas e do Pará, por isso estou fazendo esta 
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lembrança ao Ministro Crivella de que nós vivemos 
na região com a maior concentração de água doce do 
planeta; no entanto, nossa contribuição na aquicultura 
é de apenas 8,7% da produção total do País. Portanto, 
temos muito a caminhar para melhorar nossa produção. 

Contudo, a região Norte é a que apresenta as 
melhores condições naturais para seu desenvolvimento 
no País; mas, para tal, é necessário investir em pes-
quisa, geração e difusão de tecnologia, infraestrutura 
através de programa de incentivo à produção pesqueira 
e que atinja todos os segmentos da cadeia produtiva.

A costa do Amapá se estende por mais de 700km 
e na qual predomina a vegetação de mangue. Esse 
ecossistema se estende do Amapá

Esse ecossistema se estende do Amapá até o 
Pará e o Maranhão, formando o maior manguezal do 
Planeta em extensão, não só em extensão, mas em 
largura, chega a ter 30, 40 km de manguezais na fran-
ja atlântica. 

O mangue é uma importante área de reprodu-
ção e de proteção de numerosas espécies de peixes, 
moluscos, crustáceos, inclusive plâncton. Essa é uma 
das razões que fazem da costa do Amapá um lugar 
excepcional para a pesca, além do que existe uma 
proteção natural, a descarga do rio Amazonas torna 
impraticável a pesca de arrasto, aquela que destrói o 
plâncton, portanto, destrói a alimentação e a reprodu-
ção dos peixes. Então, temos uma proteção natural em 
função da descarga dos sedimentos do rio Amazonas. 

Embora o Amapá disponha desse importante pa-
trimônio natural, a produção pesqueira amapaense é 
pequena. Na realidade, os bancos pesqueiros da costa 
do Amapá são explorados por centenas de barcos de 
outros Estados, que percorrem diariamente a região 
praticando a pesca industrial e artesanal, entrando em 
conflito muitas das vezes com os pescadores tradicio-
nais do Amapá, que são estimados em 9 mil. 

Por essas razões, exorto o nosso novo Ministro e 
Colega da Parlamento, Marcelo Crivella, a inclinar-se 
com atenção especial sobre a questão da produção 
pesqueira na região Norte, particularmente a prove-
niente da aqüicultura, pois ela merece muito mais do 
que aquilo que tem sido feito até hoje. 

Minhas felicitações ao Ministro Crivella no exer-
cício de suas novas funções. E a todas as mulheres 
do meu Brasil, do Amapá e do mundo. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL 

– AP) – Caríssimo Senador João Capiberibe, quero 
cumprimentá-lo. V. Exª, além de homenagear as mu-
lheres nesta noite de hoje, traz dados importantes de 
advertência ao nosso colega e atual Ministro da Pes-
ca, Marcelo Crivella.

Quero também fazer o registro da presença na 
nossa tribuna da Srª Elizabeth Pinho, chefe de gabine-
te da Amprev, da Previdência do Amapá, responsável 
pela Previdência dos Servidores Públicos do Estado 
do Amapá.

O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL – 
AP) – Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que será lido.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 45, DE 2012

Dispõe sobre o turismo rural e seu 
tratamento tributário, previdenciário e tra-
balhista, altera as Leis nº 11.771, de 17 de 
setembro de 2008, nº 8.870, de 15 de abril 
de 1994, e nº 5.889, de 8 de junho de 1973.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O turismo rural passa a ter a disciplina tri-

butária, previdenciária e trabalhista prevista nesta Lei.
Art. 2º Para os efeitos desta Lei, entende-se por 

turismo rural o conjunto de atividades turísticas desen-
volvidas no meio rural, que agregue valor a produtos 
e serviços, resgate e promova o patrimônio cultural e 
natural da comunidade.

Parágrafo único. Constituem-se atividades de turismo 
rural, vinculadas ou não à exploração de atividade agrope-
cuária, a oferta de serviços, equipamentos e produtos de:

I – hospedagem;
II – alimentação;
III – recepção à visitação em propriedades rurais;
IV – recreação, entretenimento e atividades pe-

dagógicas vinculadas ao contexto rural;
V – outras atividades complementares, desde que 

praticadas no meio rural, que existam em função do 
turismo ou que se constituam no motivo da visitação.

Art. 3º O turismo rural, quando desenvolvido pa-
ralelamente à exploração de atividade agropecuária, 
está sujeito aos mesmos regimes tributário, trabalhista 
e previdenciário dos produtores rurais, inclusive o trata-
mento especial dado ao empreendedor pessoa física, 
ao consórcio de pessoas físicas e às pessoas física e 
jurídica cooperadas, respectivamente, pelos arts. 25 
e 25-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e 25 e 
25-A da Lei nº 8.870, de 15 de abril de 1994.

Parágrafo único. Fica ressalvado o direito de opção 
pelo tratamento diferenciado e favorecido dispensado 
às microempresas, às empresas de pequeno porte e ao 
Microempreendedor Individual (MEI), estabelecido na 
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Art. 4º O art. 21 da Lei nº 11.771, de 17 de se-
tembro de 2008, passa a vigorar com a seguinte reda-
ção, numerando-se o atual parágrafo único como § 1º:
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“Art. 21  .................................................
 ..............................................................
§ 2º Os meios de hospedagem classificados 

como de turismo rural poderão ser administrados 
indistintamente por pessoa física ou jurídica.” (NR)

Art. 5º A Lei nº 8.870, de 15 de abril de 1994, 
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 25-B:

“Art. 25-B. A contribuição devida à seguri-
dade social pelo empregador, pessoa jurídica, 
que se dedique ao turismo rural, em substitui-
ção à prevista nos incisos I e II do art. 22 da 
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a 
ser a seguinte:

I – dois e meio por cento da receita bruta 
proveniente da prestação de serviços turísticos;

II – um décimo por cento da receita bruta 
proveniente da prestação de serviços turísticos, 
para o financiamento da complementação das 
prestações por acidente de trabalho.”

Art. 6º Os artigos 3º e 14-A da Lei nº 5.889, de 
8 de junho de 1973, passam a vigorar com as seguin-
tes alterações:

“Art. 3º Considera-se empregador rural, 
para os efeitos desta Lei, a pessoa física ou ju-
rídica, proprietário ou não, que explore ativida-
de agroeconômica ou turística da propriedade 
rural, em caráter permanente ou temporário, 
diretamente ou através de prepostos e com 
auxílio de empregados.

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

“Art. 14-A.  .............................................
 ..............................................................
§ 4º A contratação de trabalhador rural 

por pequeno prazo só poderá ser realizada 
por produtor rural pessoa física, proprietário 
ou não, que explore diretamente atividade 
agroeconômica ou atividades turísticas e de 
entretenimento desenvolvidas no imóvel rural.

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

Art. 7º Às atividades de turismo rural aplicam-se, 
no que couber, a legislação geral do turismo, especial-
mente a Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008.

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

Justificação

A Constituição Federal ampara, no capítulo des-
tinado à ordem econômica e financeira, a atividade do 
turismo, ao determinar, no seu art. 180, que a União, 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem 

promover o turismo como fator de desenvolvimento 
social e econômico.

O Plano Nacional de Turismo, aprovado por meio 
da promulgação da Lei nº 11.771, de 2008, no intuito de 
dar efetividade ao comando constitucional, estabelece 
entre seus objetivos: a democratização do acesso ao 
turismo no País; redução das disparidades sociais e 
econômicas de ordem regional, promovendo a inclusão 
social pelo crescimento da oferta de trabalho e melhor 
distribuição de renda; estímulo à criação, consolidação 
e difusão dos produtos e destinos turísticos brasileiros, 
diversificando os fluxos entre as unidades da Federação 
e buscando beneficiar, especialmente, as regiões de 
menor nível de desenvolvimento econômico e social; 
promoção, descentralização e regionalização do turis-
mo, estimulando Estados, Distrito Federal e Municípios 
a planejar, em seus territórios, as atividades turísticas 
de forma sustentável e segura; incentivo à prática de 
turismo sustentável nas áreas naturais, promovendo 
a atividade como veículo de educação e interpretação 
ambiental e propiciando a adoção de condutas e práti-
cas de mínimo impacto, compatíveis com a conservação 
do meio ambiente natural; preservação da identidade 
cultural das comunidades e populações tradicionais; 
desenvolvimento, ordenamento e promoção dos diver-
sos segmentos turísticos.

Nesse contexto, é indubitável a necessidade de 
promoção do desenvolvimento de novos segmentos 
turísticos, dentre os quais vem despontando de forma 
promissora e com incontestável potencial em nosso 
País o turismo rural.

A atual Política Nacional de Turismo, entretanto, 
reserva um tímido espaço a esse segmento, que vem 
crescendo de forma intensa, nos últimos anos, no Brasil 
e em todo o mundo. Em diversos estados brasileiros, 
multiplicam-se os números de hotéis-fazendas, das 
pousadas rurais, hospedarias coloniais e outros esta-
belecimentos congêneres. 

Embora o Ministério do Turismo tenha estabele-
cido as Diretrizes para o Desenvolvimento do Turismo 
Rural no Brasil, em 2004, pouca coisa foi concretizada 
desde então.

A prática do turismo rural, no Brasil e em outros 
países, segundo dados do próprio Ministério do Tu-
rismo (2004), vem proporcionando alguns benefícios, 
tais como:

• Diversificação da economia regional, 
pelo estabelecimento de micro e pequenos 
negócios;

• Melhoria das condições de vida das 
famílias rurais;

• Interiorização do turismo;
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• Difusão de conhecimentos e técnicas 
das ciências agrárias;

• Diversificação da oferta turística;
• Diminuição do êxodo rural;
• Promoção de intercâmbio cultural;
• Conservação dos recursos naturais;
• Reencontro dos cidadãos com suas 

origens rurais e com a natureza;
• Geração de novas oportunidades de 

trabalho;
• Melhoramento da infraestrutura de 

transporte, comunicação, saneamento;
• Criação de receitas alternativas que 

valorizam as atividades rurais;
• Melhoria dos equipamentos e dos bens 

imóveis;
• Integração do campo com a cidade;
• Agregação de valor ao produto primário 

por meio da verticalização da produção;
• Promoção da imagem e revigoramento 

do interior;
• Integração das propriedades rurais e 

comunidade;
• Valorização das práticas rurais, tanto 

sociais quanto de trabalho;
• Resgate da autoestima do campesino.

Por tudo o que foi exposto, é dever desta Casa 
Legislativa apoiar projetos que estimulem o desenvol-
vimento desse importante segmento econômico, em 
nosso País, como a presente proposição legislativa.

Esta proposta tem como principal escopo suprir 
a ausência de ações capazes de ordenar, incentivar e 
oficializar o turismo rural como um segmento turístico, 
e teve como fundamento as Diretrizes para o Desen-
volvimento do Turismo Rural no Brasil, do Ministério 
do Turismo, os estudos do IDESTUR – Instituto de 
Desenvolvimento do Turismo Rural, e os projetos de 
lei já apresentados pela ex-Deputada Federal Marisa 
Serrano (PL 5797/2001) e pelo ex-Deputado Bernardo 
Ariston (PL 1043/2003), atualmente arquivados.

No presente projeto, preferimos o termo “turis-
mo rural” a “agroturismo”, por compreendermos que 
o primeiro é mais abrangente e melhor define esse 
importante 

segmento turístico, pois o desvincula da ativi-
dade econômica da agricultura que o segundo termo 
lhe impregnava.

Na definição do “turismo rural”, optamos pelo 
conceito mais amplo, desvinculando-o da atividade 
agropecuária, porquanto tanto as atividades diretamen-
te vinculadas quanto as desvinculadas da exploração 
agropecuária são aptas a agregar valor a produtos e 
serviços, bem como resgatar e promover o patrimônio 

cultural e natural da comunidade, valorizando a rura-
lidade em nosso País. Não há razão, portanto, para 
essa discriminação.

Com a proposição, procuramos conferir às empre-
sas que investem nessa área, quando exploram para-
lelamente a atividade agropecuária, o mesmo regime 
tributário, trabalhista e previdenciário que se aplica às 
empresas agropecuárias tradicionais, ressalvando, evi-
dentemente, o direito de opção pelo tratamento diferen-
ciado e favorecido dispensado às microempresas, às 
empresas de pequeno porte e ao Microempreendedor 
Individual (MEI), estabelecido na Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006.

Sugerimos, outrossim, uma alteração na Lei nº 
11.771, de 2008 – Plano Nacional do Turismo, no intuito 
de permitir que os meios de hospedagem classificados 
como de turismo rural possam ser administrados tanto 
por pessoas físicas como jurídicas, de modo a propiciar 
que os pequenos proprietários rurais possam explo-
rar o potencial turístico de sua propriedade rural, algo 
já reconhecido pela Lei nº 11.718, de 20 de junho de 
2008, por não mais de 120 (cento e vinte) dias por ano.

A presente proposição concede ao empregador 
que se dedique ao turismo rural o mesmo benefício 
dos produtores rurais quanto às contribuições devidas 
à Seguridade Social, estipulado no art. 25 da Lei nº 
8.870, de 1994. Noutras palavras, a contribuição devi-
da pelo empregador, pessoa jurídica, que se dedique 
ao turismo rural será de 2,5% sobre a receita bruta, 
acrescida de 0,1% para o financiamento das presta-
ções por acidente de trabalho, em substituição às con-
tribuições dos incisos I e II do art. 22 da Lei nº 8.212, 
de 1991, que incidem no percentual de 20% sobre a 
folha salarial, acrescida de até 3% para financiamento 
do seguro acidente de trabalho. 

O projeto também qualifica o empreendedor des-
se setor como empregador rural para todos os efeitos 
trabalhistas, por meio de alteração do art. 3º da Lei 
nº 5.889, de 1973, ainda que os seus empregados 
exerçam atividades tipicamente urbanas, como as de 
garçons, recepcionistas, arrumadeiras, secretárias, 
entre outras, desde que, evidentemente, exerçam seus 
ofícios no contexto do turismo rural.

Como o turismo rural se desenvolve especial-
mente nos finais de semana e feriados, daí porque a 
limitação temporal em 120 (cento e vinte) dias estabe-
lecida pela Lei nº 11.718, de 2008, outra modificação 
legislativa importante é a possibilidade de contratação 
de trabalhador rural por pequeno prazo pelo produtor 
rural que explore as atividades turísticas e de entre-
tenimento desenvolvidas no imóvel rural (art. 14-A da 
Lei nº 5.889, de 1973), a fim de auxiliá-lo em serviços 
para atender aos turistas. 
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Em síntese, a presente proposição legislativa cria 
fundamentos e uma política para o setor de tal manei-
ra que venha permitir o seu amplo desenvolvimento.

Por considerarmos ser justa a medida proposta, 
conclamamos os nobres Pares a emprestarem o seu 
apoio à aprovação do projeto de lei ora apresentado.  
– Senador Lauro Antonio.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 11.771, DE 17 DE SETEMBRO DE 2008

Mensagem de veto

Dispõe sobre a Política Nacional de 
Turismo, define as atribuições do Governo 
Federal no planejamento, desenvolvimen-
to 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.

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

CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares

Art. 1o Esta Lei estabelece normas sobre a Política 
Nacional de Turismo, define as atribuições do Governo 
Federal no planejamento, desenvolvimento e estímulo 
ao setor turístico e disciplina a prestação de serviços 
turísticos, o cadastro, a classificação e a fiscalização 
dos prestadores de serviços turísticos.

Art. 2o Para os fins desta Lei, considera-se turismo 
as atividades realizadas por pessoas físicas durante 
viagens e estadas em lugares diferentes do seu entor-
no habitual, por um período inferior a 1 (um) ano, com 
finalidade de lazer, negócios ou outras.

Parágrafo único. As viagens e estadas de que 
trata o caput deste artigo devem gerar movimentação 
econômica, trabalho, emprego, renda e receitas públi-
cas, constituindo-se instrumento de desenvolvimento 
econômico e social, promoção e diversidade cultural 
e preservação da biodiversidade.

Art. 3o Caberá ao Ministério do Turismo estabele-
cer a Política Nacional de Turismo, planejar, fomentar, 
regulamentar, coordenar e fiscalizar a atividade turís-
tica, bem como promover e divulgar institucionalmente 
o turismo em âmbito nacional e internacional.

Parágrafo único. O poder público atuará, mediante 
apoio técnico, logístico e financeiro, na consolidação 
do turismo como importante fator de desenvolvimen-
to sustentável, de distribuição de renda, de geração 
de emprego e da conservação do patrimônio natural, 
cultural e turístico brasileiro.

CAPÍTULO II 
Da Política, do Plano  

e do Sistema Nacional de Turismo

Seção I 
Da Política Nacional de Turismo

Subseção I 
Dos Princípios

Art. 4o A Política Nacional de Turismo é regida 
por um conjunto de leis e normas, voltadas ao planeja-
mento e ordenamento do setor, e por diretrizes, metas 
e programas definidos no Plano Nacional do Turismo 
– PNT estabelecido pelo Governo Federal. 

Parágrafo único. A Política Nacional de Turismo 
obedecerá aos princípios constitucionais da livre ini-
ciativa, da descentralização, da regionalização e do 
desenvolvimento econômico-social justo e sustentável. 

Subseção II 
Dos Objetivos

Art. 5o A Política Nacional de Turismo tem por 
objetivos:

I – democratizar e propiciar o acesso ao turismo 
no País a todos os segmentos populacionais, contri-
buindo para a elevação do bem-estar geral;

II – reduzir as disparidades sociais e econômi-
cas de ordem regional, promovendo a inclusão social 
pelo crescimento da oferta de trabalho e melhor dis-
tribuição de renda; 

III – ampliar os fluxos turísticos, a permanência 
e o gasto médio dos turistas nacionais e estrangeiros 
no País, mediante a promoção e o apoio ao desenvol-
vimento do produto turístico brasileiro;

IV – estimular a criação, a consolidação e a difu-
são dos produtos e destinos turísticos brasileiros, com 
vistas em atrair turistas nacionais e estrangeiros, di-
versificando os fluxos entre as unidades da Federação 
e buscando beneficiar, especialmente, as regiões de 
menor nível de desenvolvimento econômico e social;

V – propiciar o suporte a programas estratégicos 
de captação e apoio à realização de feiras e exposi-
ções de negócios, viagens de incentivo, congressos e 
eventos nacionais e internacionais;

VI – promover, descentralizar e regionalizar o 
turismo, estimulando Estados, Distrito Federal e Mu-
nicípios a planejar, em seus territórios, as atividades 
turísticas de forma sustentável e segura, inclusive en-
tre si, com o envolvimento e a efetiva participação das 
comunidades receptoras nos benefícios advindos da 
atividade econômica; 

VII – criar e implantar empreendimentos destina-
dos às atividades de expressão cultural, de animação 
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turística, entretenimento e lazer e de outros atrativos 
com capacidade de retenção e prolongamento do 
tempo de permanência dos turistas nas localidades; 

VIII – propiciar a prática de turismo sustentável 
nas áreas naturais, promovendo a atividade como 
veículo de educação e interpretação ambiental e in-
centivando a adoção de condutas e práticas de míni-
mo impacto compatíveis com a conservação do meio 
ambiente natural;

IX – preservar a identidade cultural das comunida-
des e populações tradicionais eventualmente afetadas 
pela atividade turística; 

X – prevenir e combater as atividades turísticas re-
lacionadas aos abusos de natureza sexual e outras que 
afetem a dignidade humana, respeitadas as competên-
cias dos diversos órgãos governamentais envolvidos;

XI – desenvolver, ordenar e promover os diversos 
segmentos turísticos; 

XII – implementar o inventário do patrimônio tu-
rístico nacional, atualizando-o regularmente;

XIII – propiciar os recursos necessários para in-
vestimentos e aproveitamento do espaço turístico na-
cional de forma a permitir a ampliação, a diversificação, 
a modernização e a segurança dos equipamentos e 
serviços turísticos, adequando-os às preferências da 
demanda, e, também, às características ambientais e 
socioeconômicas regionais existentes; 

XIV – aumentar e diversificar linhas de financiamen-
tos para empreendimentos turísticos e para o desenvol-
vimento das pequenas e microempresas do setor pelos 
bancos e agências de desenvolvimento oficiais; 

XV – contribuir para o alcance de política tribu-
tária justa e equânime, nas esferas federal, estadual, 
distrital e municipal, para as diversas entidades com-
ponentes da cadeia produtiva do turismo; 

XVI – promover a integração do setor privado 
como agente complementar de financiamento em infra-
-estrutura e serviços públicos necessários ao desen-
volvimento turístico;

XVII – propiciar a competitividade do setor por 
meio da melhoria da qualidade, eficiência e segurança 
na prestação dos serviços, da busca da originalidade 
e do aumento da produtividade dos agentes públicos 
e empreendedores turísticos privados; 

XVIII – estabelecer padrões e normas de quali-
dade, eficiência e segurança na prestação de serviços 
por parte dos operadores, empreendimentos e equi-
pamentos turísticos; 

XIX – promover a formação, o aperfeiçoamento, 
a qualificação e a capacitação de recursos humanos 
para a área do turismo, bem como a implementação 
de políticas que viabilizem a colocação profissional no 
mercado de trabalho; e

XX – implementar a produção, a sistematização e 
o intercâmbio de dados estatísticos e informações re-
lativas às atividades e aos empreendimentos turísticos 
instalados no País, integrando as universidades e os 
institutos de pesquisa públicos e privados na análise 
desses dados, na busca da melhoria da qualidade e 
credibilidade dos relatórios estatísticos sobre o setor 
turístico brasileiro.

Parágrafo único. Quando se tratar de unidades de 
conservação, o turismo será desenvolvido em conso-
nância com seus objetivos de criação e com o disposto 
no plano de manejo da unidade.

Seção II 
Do Plano Nacional de Turismo – PNT

Art. 6o O Plano Nacional de Turismo – PNT será 
elaborado pelo Ministério do Turismo, ouvidos os seg-
mentos públicos e privados interessados, inclusive o 
Conselho Nacional de Turismo, e aprovado pelo Presi-
dente da República, com o intuito de promover:

I – a política de crédito para o setor, nela inclu-
ídos agentes financeiros, linhas de financiamento e 
custo financeiro;

II – a boa imagem do produto turístico brasileiro 
no mercado nacional e internacional; 

III – a vinda de turistas estrangeiros e a movi-
mentação de turistas no mercado interno; 

IV – maior aporte de divisas ao balanço de pa-
gamentos;

V – a incorporação de segmentos especiais de 
demanda ao mercado interno, em especial os idosos, 
os jovens e as pessoas portadoras de deficiência ou 
com mobilidade reduzida, pelo incentivo a programas 
de descontos e facilitação de deslocamentos, 

hospedagem e fruição dos produtos turísticos em 
geral e campanhas institucionais de promoção;

VI – a proteção do meio ambiente, da biodiver-
sidade e do patrimônio cultural de interesse turístico; 

VII – a atenuação de passivos socioambientais 
eventualmente provocados pela atividade turística;

VIII – o estímulo ao turismo responsável praticado 
em áreas naturais protegidas ou não; 

IX – a orientação às ações do setor privado, 
fornecendo aos agentes econômicos subsídios para 
planejar e executar suas atividades; e 

X – a informação da sociedade e do cidadão 
sobre a importância econômica e social do turismo.

Parágrafo único. O PNT terá suas metas e progra-
mas revistos a cada 4 (quatro) anos, em consonância 
com o plano plurianual, ou quando necessário, obser-
vado o interesse público, tendo por objetivo ordenar as 
ações do setor público, orientando o esforço do Estado 
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e a utilização dos recursos públicos para o desenvol-
vimento do turismo.

Art. 7o O Ministério do Turismo, em parceria com 
outros órgãos e entidades integrantes da administra-
ção pública, publicará, anualmente, relatórios, estatís-
ticas e balanços, consolidando e divulgando dados e 
informações sobre:

I – movimento turístico receptivo e emissivo;
II – atividades turísticas e seus efeitos sobre o 

balanço de pagamentos; e 
III – efeitos econômicos e sociais advindos da 

atividade turística. 

Seção III 
Do Sistema Nacional de Turismo

Subseção I 
Da Organização e Composição

Art. 8o Fica instituído o Sistema Nacional de Tu-
rismo, composto pelos seguintes órgãos e entidades:

I – Ministério do Turismo;
II – EMBRATUR - Instituto Brasileiro de Turismo;
III – Conselho Nacional de Turismo; e
IV – Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes 

Estaduais de Turismo.
§ 1o Poderão ainda integrar o Sistema:
I – os fóruns e conselhos estaduais de turismo;
II – os órgãos estaduais de turismo; e
III – as instâncias de governança macrorregio-

nais, regionais e municipais.
§ 2o O Ministério do Turismo, Órgão Central do 

Sistema Nacional de Turismo, no âmbito de sua atu-
ação, coordenará os programas de desenvolvimento 
do turismo, em interação com os demais integrantes.

Subseção II 
Dos Objetivos

Art. 9o O Sistema Nacional de Turismo tem por obje-
tivo promover o desenvolvimento das atividades turísticas, 
de forma sustentável, pela coordenação e integração das 
iniciativas oficiais com as do setor produtivo, de modo a:

I – atingir as metas do PNT;
II – estimular a integração dos diversos segmen-

tos do setor, atuando em regime de cooperação com 
os órgãos públicos, entidades de classe e associações 
representativas voltadas à atividade turística;

III – promover a regionalização do turismo, me-
diante o incentivo à criação de organismos autônomos 
e de leis facilitadoras do desenvolvimento do setor, 
descentralizando a sua gestão; e

IV – promover a melhoria da qualidade dos ser-
viços turísticos prestados no País.

Parágrafo único. Os órgãos e entidades que com-
põem o Sistema Nacional de Turismo, observadas as 

respectivas áreas de competência, deverão orientar-
-se, ainda, no sentido de:

I – definir os critérios que permitam caracterizar 
as atividades turísticas e dar homogeneidade à termi-
nologia específica do setor;

II – promover os levantamentos necessários ao 
inventário da oferta turística nacional e ao estudo de 
demanda turística, nacional e internacional, com vistas 
em estabelecer parâmetros que orientem a elaboração 
e execução do PNT;

III – proceder a estudos e diligências voltados à 
quantificação, caracterização e regulamentação das 
ocupações e atividades, no âmbito gerencial e ope-
racional, do setor turístico e à demanda e oferta de 
pessoal qualificado para o turismo; 

IV – articular, perante os órgãos competentes, a 
promoção, o planejamento e a execução de obras de 
infra-estrutura, tendo em vista o seu aproveitamento 
para finalidades turísticas;

V – promover o intercâmbio com entidades na-
cionais e internacionais vinculadas direta ou indireta-
mente ao turismo;

VI – propor o tombamento e a desapropriação 
por interesse social de bens móveis e imóveis, monu-
mentos naturais, sítios ou paisagens cuja conservação 
seja de interesse público, dado seu valor cultural e de 
potencial turístico;

VII – propor aos órgãos ambientais competentes 
a criação de unidades de conservação, considerando 
áreas de grande beleza cênica e interesse turístico; e

VIII – implantar sinalização turística de caráter 
informativo, educativo e, quando necessário, restritivo, 
utilizando linguagem visual padronizada nacionalmen-
te, observados os indicadores de sinalização turística 
utilizados pela Organização Mundial de Turismo.

CAPÍTULO III 
Da Coordenação e Integração de Decisões e 

Ações no Plano Federal

Seção Única 
Das Ações, Planos e Programas

Art. 10. O poder público federal promoverá a ra-
cionalização e o desenvolvimento uniforme e orgâni-
co da atividade turística, tanto na esfera pública como 
privada, mediante programas e projetos consoantes 
com a Política Nacional de Turismo e demais políticas 
públicas pertinentes, mantendo a devida conformidade 
com as metas fixadas no PNT.

Art. 11. Fica criado o Comitê Interministerial de 
Facilitação Turística, com a finalidade de compatibi-
lizar a execução da Política Nacional de Turismo e a 
consecução das metas 
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do PNT com as demais políticas públicas, de for-
ma que os planos, programas e projetos das diversas 
áreas do Governo Federal venham a incentivar:

I – a política de crédito e financiamento ao setor;
II – a adoção de instrumentos tributários de fo-

mento à atividade turística mercantil, tanto no consumo 
como na produção;

III – o incremento ao turismo pela promoção ade-
quada de tarifas aeroportuárias, em especial a tarifa 
de embarque, preços de passagens, tarifas diferencia-
das ou estimuladoras relativas ao transporte turístico;

IV – as condições para afretamento relativas ao 
transporte turístico;

V – a facilitação de exigências, condições e for-
malidades, estabelecidas para o ingresso, saída e per-
manência de turistas no País, e as respectivas medidas 
de controle adotadas nos portos, aeroportos e postos 
de fronteira, respeitadas as competências dos diversos 
órgãos governamentais envolvidos; 

VI – o levantamento de informações quanto à 
procedência e nacionalidade dos turistas estrangei-
ros, faixa etária, motivo da viagem e permanência 
estimada no País; 

VII – a metodologia e o cálculo da receita turística 
contabilizada no balanço de pagamentos das contas 
nacionais; 

VIII – a formação, a capacitação profissional, a 
qualificação, o treinamento e a reciclagem de mão-de-
-obra para o setor turístico e sua colocação no mer-
cado de trabalho;

IX – o aproveitamento turístico de feiras, expo-
sições de negócios, congressos e simpósios interna-
cionais, apoiados logística, técnica ou financeiramente 
por órgãos governamentais, realizados em mercados 
potencialmente emissores de turistas para a divulga-
ção do Brasil como destino turístico;

X – o fomento e a viabilização da promoção do 
turismo, visando à captação de turistas estrangeiros, 
solicitando inclusive o apoio da rede diplomática e 
consular do Brasil no exterior;

XI – o tratamento diferenciado, simplificado e fa-
vorecido às microempresas e empresas de pequeno 
porte de turismo;

XII – a geração de empregos;
XIII – o estabelecimento de critérios de segurança 

na utilização de serviços e equipamentos turísticos; e
XIV – a formação de parcerias interdisciplinares com 

as entidades da administração pública federal, visando 
ao aproveitamento e ordenamento do patrimônio natural 
e cultural para fins turísticos.

Parágrafo único. O Comitê Interministerial de Faci-
litação Turística, cuja composição, forma de atuação e 

atribuições serão definidas pelo Poder Executivo, será 
presidido pelo Ministro de Estado do Turismo.

Art. 12. O Ministério do Turismo poderá buscar, no 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior, apoio técnico e financeiro para as iniciativas, 
planos e projetos que visem ao fomento das empresas 
que exerçam atividade econômica relacionada à cadeia 
produtiva do turismo, com ênfase nas microempresas 
e empresas de pequeno porte.

Art. 13. O Ministério do Turismo poderá buscar, no 
Ministério da Educação e no Ministério do Trabalho e 
Emprego, no âmbito de suas respectivas competências, 
apoio para estimular as unidades da Federação emis-
soras de turistas à implantação de férias escolares dife-
renciadas, buscando minorar os efeitos da sazonalidade 
turística, caracterizada pelas alta e baixa temporadas.

Parágrafo único. O Governo Federal, por intermé-
dio do Ministério do Turismo, poderá oferecer estímulos 
e vantagens especiais às unidades da Federação emis-
soras de turistas em função do disposto neste artigo.

Art. 14. O Ministério do Turismo, diretamente ou por 
intermédio do Instituto Brasileiro de Turismo – EMBRA-
TUR, poderá utilizar, mediante delegação ou convênio, os 
serviços das representações diplomáticas, econômicas 
e culturais do Brasil no exterior para a execução de suas 
tarefas de captação de turistas, eventos e investidores 
internacionais para o País e de apoio à promoção e à 
divulgação de informações turísticas nacionais, com vis-
tas na formação de uma rede de promoção internacional 
do produto turístico brasileiro, intercâmbio tecnológico 
com instituições estrangeiras e à prestação de assis-
tência turística aos que dela necessitarem. 

CAPÍTULO IV 
Do Fomento à Atividade Turística

Seção I 
Da Habilitação a Linhas de Crédito Oficiais e ao 

Fundo Geral de Turismo – FUNGETUR

Art. 15. As pessoas físicas ou jurídicas, de direito 
público ou privado, com ou sem fins lucrativos, que de-
senvolverem programas e projetos turísticos poderão 
receber apoio financeiro do poder público, mediante:

I – cadastro efetuado no Ministério do Turismo, no 
caso de pessoas de direito privado; e

II – participação no Sistema Nacional de Turismo, 
no caso de pessoas de direito público. 

Seção II 
Do Suporte Financeiro às Atividades Turísticas

Art. 16. O suporte financeiro ao setor turístico 
será viabilizado por meio dos seguintes mecanismos 
operacionais de canalização de recursos:
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I – da lei orçamentária anual, alocado ao Minis-
tério do Turismo e à Embratur;

II – do Fundo Geral de Turismo - FUNGETUR; 
III – de linhas de crédito de bancos e instituições 

federais; 
IV – de agências de fomento ao desenvolvimen-

to regional; 
V – alocados pelos Estados, Distrito Federal e 

Municípios; 
VI – de organismos e entidades nacionais e in-

ternacionais; e 
VII – da securitização de recebíveis originários 

de operações de prestação de serviços turísticos, por 
intermédio da utilização de Fundos de Investimento 
em Direitos Creditórios – FIDC e de Fundos de Inves-
timento em Cotas de Fundos de Investimento em Direi-
tos Creditórios – FICFIDC, observadas as normas do 
Conselho Monetário Nacional - CMN e da Comissão 
de Valores Mobiliários – CVM. 

Parágrafo único. O poder público federal poderá 
viabilizar, ainda, a criação de mecanismos de investi-
mentos privados no setor turístico. 

Art. 17. (VETADO)

Seção III 
Do Fundo Geral de Turismo – FUNGETUR

Art. 18. O Fundo Geral de Turismo - FUNGETUR, 
criado pelo Decreto-Lei no 1.191, de 27 de outubro de 
1971, alterado pelo Decreto-Lei no 1.439, de 30 de de-
zembro de 1975, ratificado pela Lei no 8.181, de 28 de 
março de 1991, terá seu funcionamento e condições 
operacionais regulados em ato do Ministro de Estado 
do Turismo.

Art. 19. O Fungetur tem por objeto o financiamento, 
o apoio ou a participação financeira em planos, projetos, 
ações e empreendimentos reconhecidos pelo Ministério 
do Turismo como de interesse turístico, os quais deverão 
estar abrangidos nos objetivos da Política Nacional de 
Turismo, bem como consoantes com as metas traçadas 
no PNT, explicitados nesta Lei. 

Parágrafo único. As aplicações dos recursos do 
Fungetur, para fins do disposto neste artigo, serão 
objeto de normas, definições e condições a serem fi-
xadas pelo Ministério do Turismo, em observância à 
legislação em vigor.

Art. 20. Constituem recursos do Fungetur:
I – recursos do orçamento geral da União;
II – contribuições, doações, subvenções e auxí-

lios de entidades de qualquer natureza, inclusive de 
organismos internacionais; 

III – (VETADO);
IV – devolução de recursos de projetos não ini-

ciados ou interrompidos, com ou sem justa causa; 

V – reembolso das operações de crédito realiza-
das a título de financiamento reembolsável;

VI – recebimento de dividendos ou da alienação 
das participações acionárias do próprio Fundo e da 
Embratur em empreendimentos turísticos; 

VII – resultado das aplicações em títulos públi-
cos federais; 

VIII – quaisquer outros depósitos de pessoas fí-
sicas ou jurídicas realizados a seu crédito;

IX – receitas eventuais e recursos de outras fon-
tes que vierem a ser definidas; e 

X – superávit financeiro de cada exercício. 
Parágrafo único. A operacionalização do Fungetur 

poderá ser feita por intermédio de agentes financeiros. 

CAPÍTULO V 
Dos Prestadores de Serviços Turísticos

Seção I 
Da Prestação de Serviços Turísticos

Subseção I 
Do Funcionamento e das Atividades

Art. 21. Consideram-se prestadores de serviços 
turísticos, para os fins desta Lei, as sociedades em-
presárias, sociedades simples, os empresários indivi-
duais e os serviços sociais autônomos que prestem 
serviços turísticos remunerados e que exerçam as se-
guintes atividades econômicas relacionadas à cadeia 
produtiva do turismo:

I – meios de hospedagem;
II – agências de turismo; 
III – transportadoras turísticas; 
IV – organizadoras de eventos; 
V – parques temáticos; e
VI – acampamentos turísticos.
Parágrafo único. Poderão ser cadastradas no Mi-

nistério do Turismo, atendidas as condições próprias, 
as sociedades empresárias que prestem os seguintes 
serviços:

I – restaurantes, cafeterias, bares e similares;
II – centros ou locais destinados a convenções 

e/ou a feiras e a exposições e similares;
III – parques temáticos aquáticos e empreendi-

mentos dotados de equipamentos de entretenimento 
e lazer;

IV – marinas e empreendimentos de apoio ao 
turismo náutico ou à pesca desportiva;

V – casas de espetáculos e equipamentos de 
animação turística;

VI – organizadores, promotores e prestadores 
de serviços de infra-estrutura, locação de equipamen-
tos e montadoras de feiras de negócios, exposições 
e eventos;
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VII – locadoras de veículos para turistas; e
VIII – prestadores de serviços especializados 

na realização e promoção das diversas modalidades 
dos segmentos turísticos, inclusive atrações turísticas 
e empresas de planejamento, bem como a prática de 
suas atividades.

Art. 22. Os prestadores de serviços turísticos 
estão obrigados ao cadastro no Ministério do Turismo, 
na forma e nas condições fixadas nesta Lei e na sua 
regulamentação. 

§ 1o As filiais são igualmente sujeitas ao cadastro 
no Ministério do Turismo, exceto no caso de estande 
de serviço de agências de turismo instalado em local 
destinado a abrigar evento de caráter temporário e cujo 
funcionamento se restrinja ao período de sua realização. 

§ 2o O Ministério do Turismo expedirá certifica-
do para cada cadastro deferido, inclusive de filiais, 
correspondente ao objeto das atividades turísticas a 
serem exercidas.

§ 3o Somente poderão prestar serviços de turismo 
a terceiros, ou intermediá-los, os prestadores de servi-
ços turísticos referidos neste artigo quando devidamente 
cadastrados no Ministério do Turismo.

§ 4o O cadastro terá validade de 2 (dois) anos, 
contados da data de emissão do certificado.

§ 5o O disposto neste artigo não se aplica aos 
serviços de transporte aéreo. 

Subseção II 
Dos Meios de Hospedagem

Art. 23. Consideram-se meios de hospedagem 
os empreendimentos ou estabelecimentos, indepen-
dentemente de sua forma de constituição, destinados 
a prestar serviços de alojamento temporário, ofertados 
em unidades de freqüência individual e de uso exclusi-
vo do hóspede, bem como outros serviços necessários 
aos usuários,denominados de serviços de hospedagem, 
mediante adoção de instrumento contratual, tácito ou 
expresso, e cobrança de diária. 

§ 1o Os empreendimentos ou estabelecimentos 
de hospedagem que explorem ou administrem, em 
condomínios residenciais, a prestação de serviços de 
hospedagem em unidades mobiliadas e equipadas, 
bem como outros serviços oferecidos a hóspedes, 
estão sujeitos ao cadastro de que trata esta Lei e ao 
seu regulamento.

§ 2o Considera-se prestação de serviços de hos-
pedagem em tempo compartilhado a administração de 
intercâmbio, entendida como organização e permuta 
de períodos de ocupação entre cessionários de unida-
des habitacionais de distintos meios de hospedagem. 

§ 3o Não descaracteriza a prestação de serviços 
de hospedagem a divisão do empreendimento em 

unidades hoteleiras, assim entendida a atribuição de 
natureza jurídica autônoma às unidades habitacionais 
que o compõem, sob titularidade de diversas pessoas, 
desde que sua destinação funcional seja apenas e ex-
clusivamente a de meio de hospedagem. 

§ 4o Entende-se por diária o preço de hospeda-
gem correspondente à utilização da unidade habitacio-
nal e dos serviços incluídos, no período de 24 (vinte 
e quatro) horas, compreendido nos horários fixados 
para entrada e saída de hóspedes. 

Art. 24. Os meios de hospedagem, para obter o 
cadastramento, devem preencher pelo menos um dos 
seguintes requisitos: 

I – possuir licença de funcionamento, expedida 
pela autoridade competente, para prestar serviços de 
hospedagem, podendo tal licença objetivar somente 
partes da edificação; e

II – no caso dos empreendimentos ou estabele-
cimentos conhecidos como condomínio hoteleiro, flat, 
flat-hotel, hotel-residence, loft, apart-hotel, apart-service 
condominial, condohotel e similares, possuir licença 
edilícia de construção ou certificado de conclusão de 
construção, expedidos pela autoridade competente, 
acompanhados dos seguintes documentos: 

a) convenção de condomínio ou memorial de 
incorporação ou, ainda, instrumento de instituição 
condominial, com previsão de prestação de serviços 
hoteleiros aos seus usuários, condôminos ou não, com 
oferta de alojamento temporário para hóspedes me-
diante contrato de hospedagem no sistema associativo, 
também conhecido como pool de locação;

b) documento ou contrato de formalização de 
constituição do pool de locação, como sociedade em 
conta de participação, ou outra forma legal de consti-
tuição, com a adesão dos proprietários de pelo menos 
60% (sessenta por cento) das unidades habitacionais 
à exploração hoteleira do empreendimento;

c) contrato em que esteja formalizada a admi-
nistração ou exploração, em regime solidário, do em-
preendimento imobiliário como meio de hospedagem 
de responsabilidade de prestador de serviço hoteleiro 
cadastrado no Ministério do Turismo;

d) certidão de cumprimento às regras de segu-
rança contra riscos aplicáveis aos estabelecimentos 
comerciais; e

e) documento comprobatório de enquadramento 
sindical da categoria na atividade de hotéis, exigível a 
contar da data de eficácia do segundo dissídio coletivo 
celebrado na vigência desta Lei.

§ 1o Para a obtenção do cadastro no Ministério 
do Turismo, os empreendimentos de que trata o inci-
so II do caput deste artigo, caso a licença edilícia de 
construção tenha sido emitida após a vigência desta 
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Lei, deverão apresentar, necessariamente, a licença 
de funcionamento.

§ 2o O disposto nesta Lei não se aplica aos em-
preendimentos imobiliários, organizados sob forma de 
condomínio, que contem com instalações e serviços de 
hotelaria à disposição dos moradores, cujos proprietá-
rios disponibilizem suas unidades exclusivamente para 
uso residencial ou para serem utilizadas por terceiros, 
com esta finalidade, por períodos superiores a 90 (no-
venta) dias, conforme legislação específica. 

Art. 25. O Poder Executivo estabelecerá em re-
gulamento:

I – as definições dos tipos e categorias de classi-
ficação e qualificação de empreendimentos e estabe-
lecimentos de hospedagem, que poderão ser revistos 
a qualquer tempo;

II – os padrões, critérios de qualidade, seguran-
ça, conforto e serviços previstos para cada tipo de 
categoria definido; e

III – os requisitos mínimos relativos a serviços, 
aspectos construtivos, equipamentos e instalações 
indispensáveis ao deferimento do cadastro dos meios 
de hospedagem.

Parágrafo único. A obtenção da classificação con-
ferirá ao empreendimento chancela oficial representa-
da por selos, certificados, placas e demais símbolos, o 
que será objeto de publicidade específica em página 
eletrônica do Ministério do Turismo, disponibilizada na 
rede mundial de computadores.

Art. 26. Os meios de hospedagem deverão for-
necer ao Ministério do Turismo, em periodicidade por 
ele determinada, as seguintes informações:

I – perfil dos hóspedes recebidos, distinguindo-
-os por nacionalidade; e

II – registro quantitativo de hóspedes, taxas de 
ocupação, permanência média e número de hóspedes 
por unidade habitacional.

Parágrafo único. Para os fins deste artigo, os meios 
de hospedagem utilizarão as informações previstas 
nos impressos Ficha Nacional de Registro de Hóspe-
des - FNRH e Boletim de Ocupação Hoteleira - BOH, 
na forma em que dispuser o regulamento.

Subseção III 
Das Agências de Turismo

Art. 27. Compreende-se por agência de turismo 
a pessoa jurídica que exerce a atividade econômica 
de intermediação remunerada entre fornecedores e 
consumidores de serviços turísticos ou os fornece 
diretamente.

§ 1o São considerados serviços de operação de 
viagens, excursões e passeios turísticos, a organiza-
ção, contratação e execução de programas, roteiros, 

itinerários, bem como recepção, transferência e a as-
sistência ao turista.

§ 2o O preço do serviço de intermediação é a 
comissão recebida dos fornecedores ou o valor que 
agregar ao preço de custo desses fornecedores, facul-
tando-se à agência de turismo cobrar taxa de serviço 
do consumidor pelos serviços prestados.

§ 3o As atividades de intermediação de agências 
de turismo compreendem a oferta, a reserva e a venda 
a consumidores de um ou mais dos seguintes serviços 
turísticos fornecidos por terceiros:

I – passagens;
II – acomodações e outros serviços em meios 

de hospedagem; e
III – programas educacionais e de aprimoramen-

to profissional.
§ 4o As atividades complementares das agências 

de turismo compreendem a intermediação ou execu-
ção dos seguintes serviços:

I – obtenção de passaportes, vistos ou qualquer 
outro documento necessário à realização de viagens;

II – transporte turístico;
III – desembaraço de bagagens em viagens e 

excursões;
IV – locação de veículos;
V – obtenção ou venda de ingressos para espetá-

culos públicos, artísticos, esportivos, culturais e outras 
manifestações públicas;

VI – representação de empresas transportadoras, 
de meios de hospedagem e de outras fornecedoras de 
serviços turísticos;

VII – apoio a feiras, exposições de negócios, con-
gressos, convenções e congêneres;

VIII – venda ou intermediação remunerada de 
seguros vinculados a viagens, passeios e excursões 
e de cartões de assistência ao viajante;

IX – venda de livros, revistas e outros artigos 
destinados a viajantes; e

X – acolhimento turístico, consistente na organi-
zação de visitas a museus, monumentos históricos e 
outros locais de interesse turístico. 

§ 5o A intermediação prevista no § 2o deste artigo 
não impede a oferta, reserva e venda direta ao públi-
co pelos fornecedores dos serviços nele elencados.

§ 6o (VETADO)
§ 7o As agências de turismo que operam direta-

mente com frota própria deverão atender aos requisitos 
específicos exigidos para o transporte de superfície.

Subseção IV 
Das Transportadoras Turísticas

Art. 28. Consideram-se transportadoras turísticas 
as empresas que tenham por objeto social a presta-
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ção de serviços de transporte turístico de superfície, 
caracterizado pelo deslocamento de pessoas em veí-
culos e embarcações por vias terrestres e aquáticas, 
compreendendo as seguintes modalidades:

I - pacote de viagem: itinerário realizado em âmbito 
municipal, intermunicipal, interestadual ou internacio-
nal que incluam, além do transporte, outros serviços 
turísticos como hospedagem, visita a locais turísticos, 
alimentação e outros;

II – passeio local: itinerário realizado para visi-
tação a locais de interesse turístico do município ou 
vizinhança, sem incluir pernoite;

III – traslado: percurso realizado entre as estações 
terminais de embarque e desembarque de passagei-
ros, meios de hospedagem e locais onde se realizem 
congressos, convenções, feiras, exposições de negó-
cios e respectivas programações sociais; e

IV – especial: ajustado diretamente por entidades 
civis associativas, sindicais, de classe, desportivas, 
educacionais, culturais, religiosas, recreativas e grupo 
de pessoas físicas e de pessoas jurídicas, sem objeti-
vo de lucro, com transportadoras turísticas, em âmbito 
municipal, intermunicipal, interestadual e internacional.

Art. 29. O Ministério do Turismo, ouvidos os de-
mais órgãos competentes sobre a matéria, fixará:

I – as condições e padrões para a classificação 
em categorias de conforto e serviços dos veículos ter-
restres e embarcações para o turismo; e 

II – os padrões para a identificação oficial a ser 
usada na parte externa dos veículos terrestres e em-
barcações referidas no inciso I do caput deste artigo. 

Subseção V 
Das Organizadoras de Eventos

Art. 30. Compreendem-se por organizadoras de 
eventos as empresas que têm por objeto social a presta-
ção de serviços de gestão, planejamento, organização, 
promoção, coordenação, operacionalização, produção 
e assessoria de eventos. 

§ 1o As empresas organizadoras de eventos dis-
tinguem-se em 2 (duas) categorias: as organizadoras 
de congressos, convenções e congêneres de caráter 
comercial, técnico-científico, esportivo, cultural, promo-
cional e social, de interesse profissional, associativo e 
institucional, e as organizadoras de feiras de negócios, 
exposições e congêneres.

§ 2o O preço do serviço das empresas organiza-
doras de eventos é o valor cobrado pelos serviços de 
organização, a comissão recebida pela intermediação 
na captação de recursos financeiros para a realização 
do evento e a taxa de administração referente à con-
tratação de serviços de terceiros.

Subseção VI 
Dos Parques Temáticos

Art. 31. Consideram-se parques temáticos os 
empreendimentos ou estabelecimentos que tenham 
por objeto social a prestação de serviços e atividades, 
implantados em local fixo e de forma permanente, am-
bientados tematicamente, considerados de interesse 
turístico pelo Ministério do Turismo. 

Subseção VII 
Dos Acampamentos Turísticos 

Art. 32. Consideram-se acampamentos turísticos 
as áreas especialmente preparadas para a montagem 
de barracas e o estacionamento de reboques habitáveis, 
ou equipamento similar, dispondo, ainda, de instalações, 
equipamentos e serviços específicos para facilitar a per-
manência dos usuários ao ar livre.

Parágrafo único. O Poder Executivo discriminará, 
mediante regulamentação, os equipamentos mínimos ne-
cessários para o enquadramento do prestador de serviço 
na atividade de que trata o caput deste artigo. 

Subseção VIII 
Dos Direitos

Art. 33. São direitos dos prestadores de serviços 
turísticos cadastrados no Ministério do Turismo, res-
guardadas as diretrizes da Política Nacional de Turis-
mo, na forma desta Lei:

I – o acesso a programas de apoio, financiamen-
tos ou outros benefícios constantes da legislação de 
fomento ao turismo;

II – a menção de seus empreendimentos ou es-
tabelecimentos empresariais, bem como dos serviços 
que exploram ou administram, em campanhas promo-
cionais do Ministério do Turismo e da Embratur, para 
as quais contribuam financeiramente; e 

III – a utilização de siglas, palavras, marcas, lo-
gomarcas, número de cadastro e selos de qualidade, 
quando for o caso, em promoção ou divulgação oficial 
para as quais o Ministério do Turismo e a Embratur 
contribuam técnica ou financeiramente. 

Subseção IX 
Dos Deveres

Art. 34. São deveres dos prestadores de servi-
ços turísticos:

I – mencionar e utilizar, em qualquer forma de divul-
gação e promoção, o número de cadastro, os símbolos, 
expressões e demais formas de identificação determina-
das pelo Ministério do Turismo;

II – apresentar, na forma e no prazo estabelecido 
pelo Ministério do Turismo, informações e documentos 
referentes ao exercício de suas atividades, empreen-
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dimentos, equipamentos e serviços, bem como ao 
perfil de atuação, qualidades e padrões dos serviços 
por eles oferecidos;

III – manter, em suas instalações, livro de re-
clamações e, em local visível, cópia do certificado de 
cadastro; e

IV – manter, no exercício de suas atividades, 
estrita obediência aos direitos do consumidor e à le-
gislação ambiental.

Seção II 
Da Fiscalização

Art. 35. O Ministério do Turismo, no âmbito de 
sua competência, fiscalizará o cumprimento desta 
Lei por toda e qualquer pessoa, física ou jurídica, que 
exerça a atividade de prestação de serviços turísticos, 
cadastrada ou não, inclusive as que adotem, por ex-
tenso ou de forma abreviada, expressões ou termos 
que possam induzir em erro quanto ao real objeto de 
suas atividades. 

Seção III 
Das Infrações e das Penalidades

Subseção I 
Das Penalidades

Art. 36. A não-observância do disposto nesta Lei 
sujeitará os prestadores de serviços turísticos, obser-
vado o contraditório e a ampla defesa, às seguintes 
penalidades:

I – advertência por escrito;
II – multa; 
III – cancelamento da classificação;
IV – interdição de local, atividade, instalação, es-

tabelecimento empresarial, empreendimento ou equi-
pamento; e

V – cancelamento do cadastro. 
§ 1o As penalidades previstas nos incisos II a V 

do caput deste artigo poderão ser aplicadas isolada 
ou cumulativamente.

§ 2o A aplicação da penalidade de advertência 
não dispensa o infrator da obrigação de fazer ou dei-
xar de fazer, interromper, cessar, reparar ou sustar de 
imediato o ato ou a omissão caracterizada como in-
fração, sob pena de incidência de multa ou aplicação 
de penalidade mais grave.

§ 3o A penalidade de multa será em montante 
não inferior a R$ 350,00 (trezentos e cinqüenta reais) 
e não superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

§ 4o Regulamento disporá sobre critérios para 
gradação dos valores das multas.

§ 5o A penalidade de interdição será mantida 
até a completa regularização da situação, ensejando 

a reincidência de tal ocorrência aplicação de penali-
dade mais grave.

§ 6o A penalidade de cancelamento da classifi-
cação ensejará a retirada do nome do prestador de 
serviços turísticos da página eletrônica do Ministério 
do Turismo, na qual consta o rol daqueles que foram 
contemplados com a chancela oficial de que trata o 
parágrafo único do art. 25 desta Lei.

§ 7o A penalidade de cancelamento de cadastro 
implicará a paralisação dos serviços e a apreensão 
do certificado de cadastro, sendo deferido prazo de 
até 30 (trinta) dias, contados da ciência do infrator, 
para regularização de compromissos assumidos com 
os usuários, não podendo, no período, assumir novas 
obrigações. 

§ 8o As penalidades referidas nos incisos III a V 
do caput deste artigo acarretarão a perda, no todo, ou 
em parte, dos benefícios, recursos ou incentivos que 
estejam sendo concedidos ao prestador de serviços 
turísticos. 

Art. 37. Serão observados os seguintes fatores 
na aplicação de penalidades:

I – natureza das infrações;
II – menor ou maior gravidade da infração, con-

siderados os prejuízos dela decorrentes para os usu-
ários e para o turismo nacional; e

III – circunstâncias atenuantes ou agravantes, 
inclusive os antecedentes do infrator.

§ 1o Constituirão circunstâncias atenuantes a co-
laboração com a fiscalização e a presteza no ressarci-
mento dos prejuízos ou reparação dos erros. 

§ 2o Constituirão circunstâncias agravantes a reite-
rada prática de infrações, a sonegação de informações 
e documentos e os obstáculos impostos à fiscalização.

§ 3o O Ministério do Turismo manterá sistema 
cadastral de informações no qual serão registradas 
as infrações e as respectivas penalidades aplicadas.

Art. 38. A multa a ser cominada será graduada 
de acordo com a gravidade da infração, a vantagem 
auferida, a condição econômica do fornecedor, bem 
como com a imagem do turismo nacional, devendo sua 
aplicação ser precedida do devido procedimento admi-
nistrativo, e ser levados em conta os seguintes fatores:

I – maior ou menor gravidade da infração; e
II – circunstâncias atenuantes ou agravantes. 
§ 1o As multas a que se refere esta Lei, devida-

mente atualizadas na data de seu efetivo pagamento, 
serão recolhidas à conta única do Tesouro Nacional.

§ 2o Os débitos decorrentes do não-pagamento, 
no prazo de 30 (trinta) dias, de multas aplicadas pelo 
Ministério do Turismo serão, após apuradas sua liquidez 
e certeza, inscritos na Dívida Ativa da União.
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Art. 39. Caberá pedido de reconsideração, no pra-
zo de 10 (dez) dias, contados a partir da efetiva ciência 
pelo interessado, à autoridade que houver proferido 
a decisão de aplicar a penalidade, a qual decidirá no 
prazo de 5 (cinco) dias.

§ 1o No caso de indeferimento, o interessado po-
derá, no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência 
da decisão, apresentar recurso hierárquico, com efeito 
suspensivo, para uma junta de recursos, com compo-para uma junta de recursos, com compo-
sição tripartite formada por 1 (um) representante dos 
empregadores, 1 (um) representante dos empregados, 
ambos escolhidos entre as associações de classe com-
ponentes do Conselho Nacional de Turismo, e 1 (um) 
representante do Ministério do Turismo.

§ 2o Os critérios para composição e a forma de 
atuação da junta de recursos, de que trata o § 1o des-
te artigo, serão regulamentados pelo Poder Executivo.

Art. 40. Cumprida a penalidade e cessados os 
motivos de sua aplicação, os prestadores de serviços 
turísticos poderão requerer reabilitação.

Parágrafo único. Deferida a reabilitação, as pena-
lidades anteriormente aplicadas deixarão de constituir 
agravantes, no caso de novas infrações, nas seguin-
tes condições:

I – decorridos 180 (cento e oitenta) dias sem a 
ocorrência de novas infrações nos casos de advertência;

II – decorridos 2 (dois) anos sem a ocorrência de 
novas infrações nos casos de multa ou cancelamento 
da classificação; e

III – decorridos 5 (cinco) anos, sem a ocorrência 
de novas infrações, nos casos de interdição de local, 
atividade, instalação, estabelecimento empresarial, 
empreendimento ou equipamento ou cancelamento 
de cadastro.

Subseção II 
Das Infrações

Art. 41. Prestar serviços de turismo sem o devi-
do cadastro no Ministério do Turismo ou não atualizar 
cadastro com prazo de validade vencido:

Pena - multa e interdição do local e atividade, 
instalação, estabelecimento empresarial, empreendi-
mento ou equipamento.

Parágrafo único. A penalidade de interdição será 
mantida até a completa regularização da situação, en-
sejando a reincidência de tal ocorrência aplicação de 
penalidade mais grave.

Art. 42. Não fornecer os dados e informações 
previstos no art. 26 desta Lei:

Pena – advertência por escrito.
Art. 43. Não cumprir com os deveres insertos no 

art. 34 desta Lei:
Pena – advertência por escrito.

Parágrafo único. No caso de não-observância 
dos deveres insertos no inciso IV do caput do art. 34 
desta Lei, caberá aplicação de multa, conforme dispu-
ser Regulamento.

CAPÍTULO VI 
Disposições Finais

Art. 44. O Ministério do Turismo poderá delegar 
competência para o exercício de atividades e atribui-
ções específicas estabelecidas nesta Lei a órgãos e 
entidades da administração pública, inclusive de de-
mais esferas federativas, em especial das funções re-
lativas ao cadastramento, classificação e fiscalização 
dos prestadores de serviços turísticos, assim como a 
aplicação de penalidades e arrecadação de receitas. 

Art. 45. Os prestadores de serviços turísticos 
cadastrados na data da publicação desta Lei deverão 
adaptar-se ao disposto nesta Lei quando expirado o 
prazo de validade do certificado de cadastro.

Art. 46. (VETADO)
Art. 47. (VETADO)
Art. 48. Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação, observado, quanto ao seu art. 46, o dis-
posto no inciso I do caput do art. 106 da Lei no 5.172, 
de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional.

Art. 49. Ficam revogados:
I – a Lei no 6.505, de 13 de dezembro de 1977;
II – o Decreto-Lei no 2.294, de 21 de novembro 

de 1986; e
III – os incisos VIII e X do caput e os §§ 2o e 3o 

do art. 3o, o inciso VIII do caput do art. 6o e o art. 8o da 
Lei no 8.181, de 28 de março de 1991.

Brasília, 17 de setembro de 2008; 187o da Inde-
pendência e 120o da República. – LUIZ INÁCIO LULA 
DA SILVA – Tarso Genro – Celso Luiz Nunes Amorim 
– Guido Mantega – Alfredo Nascimento – Miguel 
Jorge – Paulo Bernardo Silva – Carlos Minc – Luiz 
Eduardo Pereira Barreto Filho.

Este texto não substitui o publicado no DOU de 18.9.2008 

LEI Nº 8.870, DE 15 DE ABRIL DE 1994

Conversão da MPV nº 446, de 1994 
Regulamento

Altera dispositivos das Leis nºs 8.212 
e 8.213, de 24 de julho de 1991, e dá outras 
providências.

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

Art. 1º Os arts. 12, 25 – com a redação dada pelas 
Leis nºs 8.540, de 22 de dezembro de 1992 e 8.861, 



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 9 05445 

de 25 de março de 1994, e os arts. 28, 68 e 93 todos 
da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, passam a vi-
gorar com as seguintes alterações:

“Art. 12  .................................................
§ 3º O INSS instituirá Carteira de Iden-

tificação e Contribuição, sujeita a renovação 
anual, nos termos do Regulamento desta lei, 
que será exigida:

I – da pessoa física, referida no inciso V 
alínea a deste artigo, para fins de sua inscrição 
como segurado e habilitação aos benefícios de 
que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991;

II – do segurado especial, referido no 
inciso VII deste artigo, para sua inscrição, 
comprovação da qualidade de segurado e do 
exercício de atividade rural e habilitação aos 
benefícios de que trata a Lei nº 8.213, de 24 
de julho de 1991.

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

“Art.25  ..................................................
§ 7º A falta da entrega da declaração de 

que trata o parágrafo anterior, ou a inexati-
dão das informações prestadas, importará na 
suspensão da qualidade de segurado no pe-
ríodo compreendido entre a data fixada para 
a entrega da declaração e a entrega efetiva 
da mesma ou da retificação das informações 
impugnadas.

§ 8º A entrega da declaração nos ter-
mos do parágrafo 6º deste artigo por parte do 
segurado especial é condição indispensável 
para a renovação automática da sua inscrição.”

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

“Art. 28  .................................................
§ 7º O décimo terceiro salário (gratifica-

ção natalina) integra o salário-de-contribuição, 
exceto para o cálculo de benefício, na forma 
estabelecida em regulamento.

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

“Art. 68 O Titular do Cartório de Registro 
Civil de Pessoas Naturais fica obrigado a co-
municar, ao INSS, até o dia 10 de cada mês, 
o registro dos óbitos ocorridos no mês imedia-
tamente anterior, devendo da relação constar 
a filiação, a data e o local de nascimento da 
pessoa falecida.

§ 1º No caso de não haver sido registrado 
nenhum óbito, deverá o Titular do Cartório de 
Registro Civil de Pessoas Naturais comunicar 
este fato ao INSS no prazo estipulado no ca-
put deste artigo.

§ 2º A falta da comunicação na época 
própria, bem como o envio de informações 
inexatas sujeitará o titular da Serventia à multa 
de dez mil Ufir.”

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

“Art. 93 O recurso contra a decisão do 
INSS que aplicar multa por infração a dis-
positivo da legislação previdenciária só terá 
seguimento se o interessado o instruir com a 
prova do depósito da multa atualizada mone-
tariamente, a partir da data da lavratura.

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

Art. 2º Os arts. 25, 29, 82, 106 – com a redação 
da Lei nº 8.861, de 25 de março de 1994 – 109 e 113, 
todos da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, passam 
a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 25  .................................................
II. – aposentadoria por idade, aposenta-

doria por tempo de serviço e aposentadoria 
especial: 180 contribuições mensais.”

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

“Art. 29  .................................................
§ 3º serão considerados para cálculo do 

salário-benefício os ganhos habituais do segu-
rado empregado, a qualquer título, sob forma 
de moeda corrente ou de utilidades, sobre os 
quais tenha incidido contribuições previdenci-
árias, exceto o décimo terceiro salário (gratifi-
cação natalina).

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

“Art. 82 No caso do inciso I do art. 81, o 
pecúlio consistirá em pagamento único de valor 
correspondente à soma das importâncias rela-
tivas às contribuições do segurado, remunera-
das de acordo com o índice de remuneração 
básica dos depósitos de poupança com data 
de aniversário no dia primeiro.”

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

.”Art. 106 Para comprovação do exer-
cício de atividade rural, a partir da vigência 
desta Lei, será obrigatória a apresentação da 
Carteira de Identificação e Contribuição (CIC) 
referida no § 3º do art. 12 da Lei nº 8.212, de 
24 de julho de 1991.

Parágrafo único. A comprovação do exer-
cício de atividade rural referente a período ante-
rior à vigência da Lei nº 8.861, de 25 de março 
de 1994, far-se-á alternativamente através de:

I – contrato individual de trabalho ou Car-
teira de Trabalho e Previdência Social;
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II – contrato de arrendamento, parceria 
ou comodato rural;

III – declaração do sindicato de traba-
lhadores rurais, desde que homologada pelo 
Ministério Público ou por outras autoridades 
constituídas definidas pelo CNPS;

IV – declaração do Ministério Público;
V – comprovante de cadastro do INCRA, 

no caso de produtores em regime de econo-
mia familiar;

VI – identificação específica emitida pela 
Previdência Social;

VII – bloco de notas do produtor rural;
VIII – outros meios definidos pelo CNPS.”
 ..............................................................

“Art. 109 O benefício será pago direta-
mente ao beneficiário, salvo em caso de au-
sência, moléstia contagiosa ou impossibilidade 
de locomoção, quando será pago a procurador, 
cujo mandato não terá prazo superior a doze 
meses, podendo ser renovado.”

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

“Art. 113.  ..............................................
Parágrafo único. Na hipótese da falta 

de movimentação a débito em conta corrente 
utilizada para pagamento de benefícios, por 
prazo superior a sessenta dias, os valores dos 
benefícios remanescentes serão creditados 
em conta especial, à ordem do INSS, com a 
identificação de sua origem.”

Art. 3º As empresas ficam obrigadas a fornecer ao 
sindicato representativo da categoria profissional mais 
numerosa entre seus empregados, cópia da Guia de 
Recolhimento das contribuições devidas à seguridade 
social arrecadadas pelo INSS.

§ 1º Para os fins desta lei, considera-se empresa 
a firma individual ou sociedade que assume o risco de 
atividade econômica urbana ou rural, com fins lucra-
tivos ou não, os órgãos e entidades da Administração 
Pública direta, indireta e fundacional, a cooperativa, a 
associação ou entidade de qualquer natureza ou fina-
lidade, a missão diplomática e a repartição consular 
de carreira estrangeira.

§ 2º Na hipótese de a empresa possuir mais de 
uma unidade, os sindicatos de que trata o caput des-
te artigo terão acesso apenas às guias referentes às 
unidades situadas em sua base territorial.

Art. 4º Ficam as empresas obrigadas, igualmente, 
a afixar cópia da guia de recolhimento no quadro de 
horário, de que trata o art. 74 do Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943.

Art. 5º O INSS informará aos sindicatos os valores 
efetivamente recolhidos pelas empresas localizadas 
na base territorial destes.

Art. 6º É facultada aos sindicatos a apresenta-
ção de denúncia contra a empresa junto ao INSS, nas 
seguintes hipóteses:

I – descumprimento do disposto nos arts. 3º e 4º;
II – divergência entre os valores informados pela 

empresa e pelo INSS sobre as contribuições recolhidas 
na mesma competência; ou

III – existência de evidentes indícios de recolhi-
mento a menor das contribuições devidas.

Parágrafo único. Recebida a denúncia nos termos 
deste artigo, o INSS incluirá a empresa denunciada no 
seu Plano de Fiscalização.

Art. 7º Comprovada pela fiscalização a ocorrên-
cia das situações previstas nos incisos I e II. do arti-
go anterior, será aplicada à empresa multa no valor 
de noventa a nove mil Unidade Fiscal de Referência 
(Ufir) ou outra unidade de referência oficial que venha 
a substituí-la, para cada competência em que tenha 
havido a irregularidade.

Art. 8º A constatação da improcedência da de-
núncia apresentada nos termos do art. 6º desta lei 
implicará a suspensão do direito do sindicato ao for-
necimento das informações mencionadas nos arts. 3º 
e 5º pelo prazo de:

I – um ano, quando fundamentada nos incisos 
I e II;

II – quatro meses, quando fundamentada no in-
ciso III.

Parágrafo único. Os prazos fixados nos incisos I 
e II deste artigo serão duplicados a cada reincidência 
por parte do sindicato.

Art. 9º O Poder Executivo, no prazo de noventa 
dias, disciplinará:

I – os procedimentos a serem seguidos pelos 
sindicatos no requerimento das informações referidas 
nos arts. 3º e 5º, a periodicidade e os prazos de forne-
cimento das informações;

II. – a forma de comprovação do recebimento 
das guias de que trata o art. 3º por parte do sindicato;

III – a forma de aplicação da multa instituída no 
art. 7º;

IV – a forma de divulgação da relação de entida-
des punidas conforme o art. 8º.

Art. 10. Sem prejuízo do disposto no art. 47 da 
Lei nº 8.212, de 1991, é obrigatória a apresentação 
de Certidão Negativa de Débito (CND) pelas pesso-
as jurídicas e a elas equiparadas, na contratação de 
operações de crédito junto a instituições financeiras, 
que envolvam:



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 9 05447 

I – recursos públicos, inclusive provenientes de 
fundos constitucionais e de incentivo ao desenvolvi-
mento regional (FNO, FNE, FCO, Finam e Finor);

II – recursos do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS), do Fundo de Amparo do Trabalhador 
(FAT) e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE); e

III – recursos captados através de Caderneta de 
Poupança.

§ 1º A exigência instituída no caput aplica-se, 
igualmente, à liberação de eventuais parcelas previs-
tas no contrato.

§ 2º Consideram-se instituições financeiras, para 
os efeitos desta lei, as pessoas jurídicas públicas 
ou privadas que tenham como atividade principal ou 
acessória a intermediação ou aplicação de recursos 
financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacio-
nal ou estrangeira, autorizadas pelo Banco Central do 
Brasil ou por Decreto do Poder Executivo a funcionar 
no Território Nacional.

Art. 11. A CND é o documento comprobatório de 
inexistência de débito para com o INSS e será por este 
concedida às empresas.

Art. 12. As instituições financeiras obrigam-se a 
fornecer, mensalmente, ao INSS, relação das empre-
sas contratadas conforme especificação técnica da 
autarquia.

Art. 13. O descumprimento do disposto nos arts. 
10 e 12 desta lei sujeitará os infratores à multa de:

I – cem mil Ufir por operação contratada, no caso 
do art. 10;

II – vinte mil Ufir no caso do art. 12.
Art. 14. Fica autorizada, nos termos desta lei, a 

compensação de contribuições devidas pelos hospitais 
contratados ou conveniados com o Sistema Único de 
Saúde (SUS) ao INSS, com parcela dos créditos cor-
respondentes a faturas emitidas para recebimento de 
internações hospitalares, cujo valor correspondente 
será retido pelo órgão pagador do SUS para amor-
tização de parcela do débito, na forma estabelecida 
em regulamento.

Art. 15. Até 30 de junho de 1994, os débitos dos 
hospitais contratados ou conveniados com o Sistema 
Único de Saúde (SUS), relativos a contribuições de-
vidas ao INSS, referentes a competências anteriores 
a 1º de agosto de 1993, ajuizados ou não, inclusive 
os não notificados, poderão ser objeto de acordo para 
pagamento parcelado na forma do disposto nos pará-
grafos deste artigo.

§ 1º Para habilitar-se ao acordo, os hospitais 
devem garantir que sejam colocados à disposição do 
SUS percentuais de sua capacidade total instalada em 
internações hospitalares.

§ 2º A garantia a que se refere o parágrafo an-
terior será comprovada anualmente pelos Conselhos 
Municipais ou Estaduais de Saúde, conforme disposto 
em regulamento.

§ 3º Os débitos de que trata este artigo poderão 
ser amortizados da seguinte forma:

a) mediante dedução mensal, pelo órgão paga-
dor, de cinco por cento das faturas relativas a inter-
nações hospitalares para repasse ao INSS, visando 
à amortização da dívida do respectivo emitente para 
com a Previdência Social, no caso de hospitais que 
comprovem estejam colocando à disposição do SUS 
no mínimo sessenta por cento de sua capacidade total 
instalada para internações hospitalares;

b) mediante dedução mensal de doze e meio por 
cento das faturas relativas a internações hospitalares 
para repasse ao INSS, visando à amortização da dí-
vida do respectivo emitente para com a Previdência 
Social, no caso dos hospitais que comprovem estejam 
colocando à disposição do SUS no mínimo entre trinta 
e sessenta por cento de sua capacidade total instalada 
para internações hospitalares.

§ 4º Para a efetivação da dedução referida no 
parágrafo anterior, os acordos conterão:

a) cláusula em que os hospitais e Santas Casas 
autorizem o órgão pagador do SUS a assim proceder 
por ocasião dos pagamentos respectivos;

b) cláusula determinando sua rescisão, na hipó-
tese de inadimplência das contribuições vincendas, ou 
em caso de denúncia, com o imediato prosseguimento 
da cobrança de todo o saldo devedor.

§ 5º O valor da dedução prevista no § 3º será 
convertido em Ufir por ocasião do efetivo repasse ao 
INSS e deduzido do montante total da dívida levantada.

§ 6º O repasse ao INSS previsto nas alíneas a 
e b do § 3º deste artigo será feito pelo órgão pagador 
do SUS, obrigatoriamente até o terceiro dia útil subse-
qüente ao pagamento das respectivas faturas.

§ 7º No ato da celebração do acordo de parcela-
mento previsto no caput deste artigo, as importâncias 
devidas a título de multa, quando referentes a compe-
tências anteriores a 1º de agosto de 1993, serão redu-
zidas em cinqüenta por cento, para efeito de aplicação 
da compensação autorizada nesta lei.

§ 8º A redução de que trata o parágrafo anterior 
não será cumulativa com a concedida nos termos do 
parágrafo 3º do art. 11 da Lei nº 8.620, de 5 de janei-
ro de 1993.

Art. 16. Excepcionalmente, na celebração dos 
acordos previstos no artigo anterior, será permitido 
parcelar as contribuições descontadas dos segurados 
empregados e trabalhadores avulsos e não recolhidas 
ao INSS, de acordo com as seguintes regras:
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I – em até vinte e quatro meses, no caso de 
acordo celebrado no mês de abril de 1994, referente 
a competências posteriores a 1º de julho de 1991 e 
anteriores a 1º de agosto de 1993;

II – em até dezesseis meses, no caso de acordo 
celebrado no mês de maio de 1994, referente a com-
petências posteriores a 1º de julho de 1991 e anterio-
res a 1º de agosto de 1993;

III – em até oito meses, no caso de acordo cele-
brado no mês de junho de 1994, referente a compe-
tências posteriores a 1º de julho de 1991 e anteriores 
a 1º de agosto de 1993.

Art. 17. Aplica-se aos parcelamentos previstos nos 
arts. 15 e 16 desta lei o disposto nos parágrafos 3º e 
5º do art. 38 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Parágrafo único. Da aplicação do disposto no art. 
18 desta lei, não poderá resultar parcela inferior a 120 
Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou outra unidade 
de referência oficial que venha a substituí-la.

Art. 18. Nas ações que tenham por objeto o pa-
gamento de benefícios previdenciários, os valores 
expressos em moeda corrente constantes da conde-
nação serão convertidos, à data do cálculo, em quan-
tidade de Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou outra 
unidade de referência oficial que venha a substituí-la, 
manifestando-se as partes em cinco dias.

Art. 19. As ações judiciais, inclusive cautelares, 
que tenham por objeto a discussão de débito para 
com o INSS serão, obrigatoriamente, precedidas do 
depósito preparatório do valor do mesmo, monetaria-
mente corrigido até a data de efetivação, acrescido 
dos juros, multa de mora e demais encargos. (Vide 
ADIN nº 1.074-3)

Parágrafo único. A propositura das ações pre-
vistas neste artigo importa em renúncia ao direito de 
recorrer na esfera administrativa e desistência do re-
curso interposto.

Art. 20. Fica prorrogado até a data da publicação 
desta lei o prazo previsto no art. 99 da Lei nº 8.212, de 
24 de julho de 1991.

Art. 21. As cooperativas que celebraram convê-
nios com base no Programa de Assistência do Traba-
lhador Rural, extinto pelo art. 138 da Lei nº 8.213, de 
24 de julho de 1991, deverão apresentar, no prazo de 
sessenta dias, perante o INSS a prestação de contas 
dos atos praticados até 31 de outubro de 1993, para 
a liquidação de suas obrigações.

Parágrafo único. O descumprimento do prazo 
acima referido implica a imediata execução de débi-
tos verificados.

Art. 22. Fica autorizado o INSS a contratar cin-
qüenta colaboradores, pelo prazo improrrogável de 
doze meses, mediante contrato de locação de servi-

ços, para promoverem diligências de localização dos 
devedores com débitos inscritos em dívida 

ativa e levantar bens a serem oferecidos ao res-
pectivo juízo para garantir o cumprimento do disposto 
no art. 7º da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Art. 23. Os depósitos recursais instituídos por 
esta lei serão efetuados à ordem do INSS ou do juízo, 
quando for o caso, em estabelecimentos oficiais de 
crédito, assegurada atualização monetária, conforme 
o disposto no inciso I do art. 9º da Lei nº 6.830, de 22 
de setembro de 1980.

Art. 24. O aposentado por idade ou por tempo 
de serviço pelo Regime Geral da Previdência Social 
que estiver exercendo ou que voltar a exercer ativida-
de abrangida pelo mesmo, fica isento da contribuição 
a que se refere o art. 20 da Lei nº 8.212, de 24 de ju-
lho de 1991.

Parágrafo único. O segurado de que trata o caput 
deste artigo que vinha contribuindo até a data da vi-
gência desta lei receberá, em pagamento único, o va-
lor correspondente à soma das importâncias relativas 
às suas contribuições, remuneradas de acordo com o 
Índice de Remuneração Básica dos Depósitos de Pou-
pança com data de aniversário do primeiro dia, quando 
do afastamento da atividade que atualmente exerce.

Art. 25. A contribuição prevista no art. 22 da Lei 
nº 8.212, de 24 de julho de 1991, devida à seguridade 
social pelo empregador, pessoa jurídica, que se dedi-
que à produção rural, passa a ser a seguinte:

Art. 25. A contribuição devida à seguridade social 
pelo empregador, pessoa jurídica, que se dedique à 
produção rural, em substituição à prevista nos inci-
sos I e II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 
1991, passa a ser a seguinte: (Redação dada pela Lei 
nº 10.256, de 9.7.2001)

I – dois e meio por cento da receita bruta prove-
niente da comercialização de sua produção;

II – um décimo por cento da receita bruta pro-
veniente da comercialização de sua produção, para 
o financiamento da complementação das prestações 
por acidente de trabalho.

§ 1º O disposto no inciso I do art. 3º da Lei nº 
8.315, de 23 de dezembro de 1991, não se aplica ao 
empregador de que trata este artigo, que contribuirá 
com o adicional de um décimo por cento da receita bru-
ta, proveniente da venda de mercadorias de produção 
própria, destinado ao Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Rural (Senar).

§ 1o O disposto no inciso I do art. 3o da Lei no 
8.315, de 23 de dezembro de 1991, não se aplica ao 
empregador de que trata este artigo, que contribuirá 
com o adicional de 
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zero vírgula vinte e cinco por cento da receita 
bruta proveniente da venda de mercadorias de produ-
ção própria, destinado ao Serviço Nacional de Apren-
dizagem Rural (SENAR). (Redação dada pela Lei nº 
10.256, de 9.7.2001)

§ 2º O disposto neste artigo se estende às pes-
soas jurídicas que se dediquem à produção agroin-
dustrial, quanto à folha de salários de sua parte agrí-
cola, mediante o pagamento da contribuição prevista 
neste artigo, a ser calculada sobre o valor estimado da 
produção agrícola própria, considerado seu preço de 
mercado. (Revogado pela Lei nº 10.256, de 9.7.2001)

§ 3º Para os efeitos deste artigo, será observado 
o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 25 da Lei nº 8.212, de 
24 de julho de 1991, com a redação dada pela Lei nº 
8.540, de 22 de dezembro de 1992.

§ 3º Para os efeitos deste artigo, será observado 
o disposto no § 3º do art. 25 da Lei nº 8.212, de 24 de 
julho de 1991, com a redação dada pela Lei nº 8.540, 
de 22 de dezembro de 1992. (Redação dada pela Lei 
nº 9.528, de 1997).

§ 4º O adquirente, o consignatário ou a coopera-
tiva ficam sub-rogados nas obrigações do empregador 
pelo recolhimento das contribuições devidas nos termos 
deste artigo, salvo no caso do § 2º e de comercialização 
da produção no exterior ou, diretamente, no varejo, ao 
consumidor. (Revogado pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)

§ 5o O disposto neste artigo não se aplica às ope-
rações relativas à prestação de serviços a terceiros, 
cujas contribuições previdenciárias continuam sendo 
devidas na forma do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de 
julho de 1991. (Incluído pela Lei nº 10.256, de 9.7.2001)

Art. 25A. As contribuições de que tratam os inci-
sos I e II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 
1991, serão devidas pelos cooperados, na forma do art. 
25 desta Lei, se pessoa jurídica, e do art. 25 da Lei no 
8.212, de 24 de julho de 1991, se pessoa física, quan-
do a cooperativa de produção rural contratar pessoal, 
exclusivamente, para colheita de produção de seus 
cooperados. (Incluído pela Lei nº 10.256, de 9.7.2001)

§ 1o Os encargos decorrentes da contratação de 
que trata o caput serão apurados separadamente dos 
relativos aos empregados regulares da cooperativa, 
discriminadamente por cooperados, na forma do re-
gulamento. (Incluído pela Lei nº 10.256, de 9.7.2001)

§ 2o A cooperativa de que trata o caput é direta-
mente responsável pelo recolhimento da contribuição 
previdenciária de que trata o art. 20 da Lei no 8.212, 
de 24 de julho de 1991. (Incluído pela Lei nº 10.256, 
de 9.7.2001)

§ 3o Não se aplica o disposto no § 9o do art. 25 
da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, à contratação 

realizada na forma deste artigo. (Incluído pela Lei nº 
10.256, de 9.7.2001)

Art. 26. Os benefícios concedidos nos termos 
da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, com data de 
início entre 5 de abril de

1991 e 31 de dezembro de 1993, cuja renda 
mensal inicial tenha sido calculada sobre salário-de-
-benefício inferior à média dos 36 últimos salários-
-de-contribuição, em decorrência do disposto no § 
2º do art. 29 da referida lei, serão revistos a partir da 
competência abril de 1994, mediante a aplicação do 
percentual correspondente à diferença entre a média 
mencionada neste artigo e o salário-de-benefício con-
siderado para a concessão.

Parágrafo único. Os benefícios revistos nos termos 
do caput deste artigo não poderão resultar superiores 
ao teto do salário-de-contribuição vigente na compe-
tência de abril de 1994.

Art. 27. O Poder Executivo regulamentará esta 
lei no prazo de noventa dias a partir da data de sua 
publicação.

Art. 28. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 29. Revogam-se as disposições em contrário, 
especialmente o § 4º do art. 12, com a redação dada 
pela Lei nº 8.861, de 25 de março de 1994, e o § 9º 
do art. 29, ambos da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991; a alínea i , do inciso I do art. 18; o inciso II do 
art. 81; o art. 84; o art. 87 e parágrafo único, todos da 
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Brasília, 15 de abril de 1994; 173º da Independên-
cia e 106º da República. – ITAMAR FRANCO – Sérgio 
Cutolo dos Santos. 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U de 16.4.1994 e retifi-
cado no D.O.U. de 12.5.1994

LEI Nº 5.889, DE 8 DE JUNHO DE 1973

Estatui normas reguladoras do tra-
balho rural.

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

Art. 1º As relações de trabalho rural serão regu-
ladas por esta Lei e, no que com ela não colidirem, 
pelas normas da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 01/05/1943.

Parágrafo único. Observadas as peculiaridades 
do trabalho rural, a ele também se aplicam as leis 
nºs 605, de 05/01/1949, 4090, de 13/07/1962; 4725, 
de 13/07/1965, com as alterações da Lei nº 4903, de 
16/12/1965 e os Decretos-Leis nºs 15, de 29/07/1966; 
17, de 22/08/1966 e 368, de 19/12/1968.
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Art. 2º Empregado rural é toda pessoa física que, 
em propriedade rural ou prédio rústico, presta serviços 
de natureza não eventual a empregador rural, sob a 
dependência deste e mediante salário.

Art. 3º – Considera-se empregador, rural, para os 
efeitos desta Lei, a pessoa física ou jurídica, proprie-
tário ou não, que explore atividade agro-econômica, 
em caráter permanente ou temporário, diretamente ou 
através de prepostos e com auxílio de empregados.

§ 1º Inclui-se na atividade econômica, referida no 
“caput” deste artigo, a exploração industrial em estabe-
lecimento agrário não compreendido na Consolidação 
das Leis do Trabalho.

§ 2º Sempre que uma ou mais empresas, embora 
tendo cada uma delas personalidade jurídica própria, 
estiverem sob direção, controle ou administração de 
outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma 
sua autonomia, integrem grupo econômico ou financeiro 
rural, serão responsáveis solidariamente nas obriga-
ções decorrentes da relação de emprego.

Art. 4º – Equipara-se ao empregador rural, a pes-
soa física ou jurídica que, habitualmente, em caráter 
profissional, e por conta de terceiros, execute serviços 
de natureza agrária, mediante utilização do trabalho 
de outrem.

Art. 5º Em qualquer trabalho contínuo de duração 
superior a seis horas, será obrigatória a concessão de 
um intervalo para repouso ou alimentação observados 
os usos e costumes da região, não se computando este 
intervalo na duração do trabalho. Entre duas jornadas 
de trabalho haverá um período mínimo de onze horas 
consecutivas para descanso.

Art. 6º Nos serviços, caracteristicamente intermi-
tentes, não serão computados, como de efeito exercício, 
os intervalos entre uma e outra parte da execução da 
tarefa diária, desde que tal hipótese seja expressamente 
ressalvada na Carteira de Trabalho e Previdência Social.

Art. 7º – Para os efeitos desta Lei, considera-se 
trabalho noturno o executado entre as vinte e uma 
horas de um dia e as cinco horas do dia seguinte, na 
lavoura, e entre as vinte horas de um dia e as quatro 
horas do dia seguinte, na atividade pecuária.

Parágrafo único. Todo trabalho noturno será acres-
cido de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a remu-
neração normal.

Art. 8º Ao menor de 18 anos é vedado o traba-
lho noturno.

Art. 9º Salvo as hipóteses de autorização legal 
ou decisão judiciária, só poderão ser descontadas do 
empregado rural as seguintes parcelas, calculadas 
sobre o salário mínimo: 

a) até o limite de 20% (vinte por cento) pela ocu-
pação da morada; 

b)até o limite de 25% (vinte por cento) pelo for-
necimento de alimentação sadia e farta, atendidos os 
preços vigentes na região; 

c) adiantamentos em dinheiro.
§ 1º As deduções acima especificadas deverão 

ser previamente autorizadas, sem o que serão nulas 
de pleno direito.

§ 2º Sempre que mais de um empregado residir 
na mesma morada, o desconto, previsto na letra “a” 
deste artigo, será dividido proporcionalmente ao nú-
mero de empregados, vedada, em qualquer hipótese, 
a moradia coletiva de famílias.

§ 3º Rescindido ou findo o contrato de trabalho, 
o empregado será obrigado a desocupar a casa den-
tro de trinta dias.

§ 4º O Regulamento desta Lei especificará os 
tipos de morada para fins de dedução.

§ 5º A cessão pelo empregador, de moradia e de 
sua infra estrutura básica, assim, como, bens destina-
dos à produção para sua subsistência e de sua família, 
não integram o salário do trabalhador rural, desde que 
caracterizados como tais, em contrato escrito celebrado 
entre as partes, com testemunhas e notificação obri-
gatória ao respectivo sindicato de trabalhadores rurais. 
(Incluído pela Lei nº 9.300, de 29/08/96) 

Art. 10. A prescrição dos direitos assegurados por 
esta Lei aos trabalhadores rurais só ocorrerá após dois 
anos de cessação do contrato de trabalho.

Parágrafo único. Contra o menor de dezoito anos 
não corre qualquer prescrição.

Art. 11. Ao empregado rural maior de dezesseis 
anos é assegurado salário mínimo igual ao de empre-
gado adulto.

Parágrafo único. Ao empregado menor de de-
zesseis anos é assegurado salário mínimo fixado em 
valor correspondente à metade do salário mínimo es-
tabelecido para o adulto.

Art. 12. Na regiões em que se adota a plantação 
subsidiária ou intercalar (cultura secundária), a cargo 
do empregado rural, quando autorizada ou permitida, 
será objeto de contrato em separado.

Parágrafo único. Embora devendo integrar o re-
sultado anual a que tiver direito o empregado rural, a 
plantação subsidiária ou intercalar não poderá compor 
a parte correspondente ao salário mínimo na remu-
neração geral do empregado, durante o ano agrícola.

Art. 13. Nos locais de trabalho rural serão obser-
vadas as normas de segurança e higiene estabeleci-
das em portaria do ministro do Trabalho e Previdência 
Social.

Art. 14. Expirado normalmente o contrato, a em-
presa pagará ao safrista, a título de indenização do 
tempo de serviço, importância correspondente a 1/12 
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(um doze avos) do salário mensal, por mês de serviço 
ou fração superior a 14 (quatorze) dias.

Parágrafo único. Considera-se contrato de safra 
o que tenha sua duração dependente de variações 
estacionais da atividade agrária.

Art. 14-A. O produtor rural pessoa física poderá 
realizar contratação de trabalhador rural por pequeno 
prazo para o exercício de atividades de natureza tempo-
rária. (Incluído pela Medida Provisória nº 410, de 2007).

§ 1o O contrato de trabalhador rural por pequeno 
prazo que superar dois meses dentro do período de 
um ano fica convertido em contrato de trabalho por 
prazo indeterminado. (Incluído pela Medida Provisória 
nº 410, de 2007).

§ 2o A filiação e a inscrição do trabalhador de 
que trata este artigo na Previdência Social decorre, 
automaticamente, da sua inclusão, pelo empregador, 
na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social 
– GFIP, cabendo à Previdência Social instituir meca-
nismo que permita a sua identificação. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 410, de 2007).

§ 3o O contrato de trabalhador rural por peque-
no prazo não necessita ser anotado na Carteira de 
Trabalho e Previdência Social ou em Livro ou Ficha 
de Registro de Empregados, mas, se não houver ou-
tro registro documental, é obrigatória a existência de 
contrato escrito com o fim específico de comprovação 
para a fiscalização trabalhista da situação do trabalha-
dor.(Incluído pela Medida Provisória nº 410, de 2007).

§ 4o A contribuição do segurado trabalhador rural 
contratado para prestar serviço na forma deste arti-
go é de oito por cento sobre o respectivo salário-de-
-contribuição definido no inciso I do art. 28 da Lei no 
8.212, de 24 de julho de 1991.(Incluído pela Medida 
Provisória nº 410, de 2007).

§ 5o A não-inclusão do trabalhador na GFIP pres-
supõe a inexistência de contratação na forma deste 
artigo, sem prejuízo de comprovação, por qualquer 
meio admitido em direito, da existência de relação 
jurídica diversa. (Incluído pela Medida Provisória nº 
410, de 2007).

§ 6o O recolhimento das contribuições previden-
ciárias far-se-á nos termos da legislação da Previdên-
cia Social. (Incluído pela Medida Provisória nº 410, de 
2007).

§ 7o São assegurados ao trabalhador rural con-
tratado por pequeno prazo, além de remuneração equi-
valente à do trabalhador rural permanente, os demais 
direitos de natureza trabalhista. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 410, de 2007).

§ 8o Todas as parcelas devidas ao trabalhador de 
que trata este artigo serão calculadas dia-a-dia e pa-

gas diretamente a ele mediante recibo. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 410, de 2007).

§ 9o O Fundo de Garantia do Tempo de Servi-
ço – FGTS deverá ser recolhido nos termos da Lei no 
8.036, de 11 de maio de 1990. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 410, de 2007).

Art. 14-A. O produtor rural pessoa física poderá 
realizar contratação de trabalhador rural por pequeno 
prazo para o exercício de atividades de natureza tem-
porária. (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

§ 1o A contratação de trabalhador rural por pe-
queno prazo que, dentro do período de 1 (um) ano, 
superar 2 (dois) meses fica convertida em contrato 
de trabalho por prazo indeterminado, observando-se 
os termos da legislação aplicável. (Incluído pela Lei nº 
11.718, de 2008)

§ 2o A filiação e a inscrição do trabalhador de 
que trata este artigo na Previdência Social decorrem, 
automaticamente, da sua inclusão pelo empregador 
na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social 
– GFIP, cabendo à Previdência Social instituir meca-
nismo que permita a sua identificação. (Incluído pela 
Lei nº 11.718, de 2008)

§ 3o O contrato de trabalho por pequeno prazo 
deverá ser formalizado mediante a inclusão do traba-
lhador na GFIP, na forma do disposto no § 2o deste 
artigo, e: (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

I – mediante a anotação na Carteira de Trabalho 
e Previdência Social e em Livro ou Ficha de Registro 
de Empregados; ou 

II – mediante contrato escrito, em 2 (duas) vias, 
uma para cada parte, onde conste, no mínimo: (Inclu-
ído pela Lei nº 11.718, de 2008)

a) expressa autorização em acordo coletivo ou 
convenção coletiva; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 
2008)

b) identificação do produtor rural e do imóvel rural 
onde o trabalho será realizado e indicação da respec-
tiva matrícula; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

c) identificação do trabalhador, com indicação 
do respectivo Número de Inscrição do Trabalhador – 
NIT. (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

§ 4o A contratação de trabalhador rural por pe-
queno prazo só poderá ser realizada por produtor rural 
pessoa física, proprietário ou não, que explore direta-
mente atividade agroeconômica. (Incluído pela Lei nº 
11.718, de 2008)

§ 5o A contribuição do segurado trabalhador rural 
contratado para prestar serviço na forma deste artigo 
é de 8% (oito por cento) sobre o respectivo salário-de-
-contribuição definido no inciso I do caput do art. 28 
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da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991. (Incluído pela 
Lei nº 11.718, de 2008)

§ 6o A não inclusão do trabalhador na GFIP pres-
supõe a inexistência de contratação na forma deste 
artigo, sem prejuízo de comprovação, por qualquer 
meio admitido em direito, da existência de relação ju-
rídica diversa. (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

§ 7o Compete ao empregador fazer o recolhi-
mento das contribuições previdenciárias nos termos 
da legislação vigente, cabendo à Previdência Social e 
à Receita Federal do Brasil instituir mecanismos que 
facilitem o acesso do trabalhador e da entidade sindical 
que o representa às informações sobre as contribui-
ções recolhidas. (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

§ 8o São assegurados ao trabalhador rural contrata-
do por pequeno prazo, além de remuneração equivalente 
à do trabalhador rural permanente, os demais direitos de 
natureza trabalhista. (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

§ 9o Todas as parcelas devidas ao trabalhador de 
que trata este artigo serão calculadas dia a dia e pa-
gas diretamente a ele mediante recibo. (Incluído pela 
Lei nº 11.718, de 2008)

§ 10. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
– FGTS deverá ser recolhido e poderá ser levantado 
nos termos da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990. 
(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

Art. 15. Durante o prazo do aviso prévio, se a 
rescisão tiver sido promovida pelo empregador, o em-
pregado rural terá direito a um dia por semana, sem 
prejuízo do salário integral, para procurar outro trabalho.

Art. 16. Toda propriedade rural, que mantenha a 
seu serviço ou trabalhando em seus limites mais de cin-
qüenta famílias de trabalhadores de qualquer natureza, 
é obrigada a possuir e conservar em funcionamento 
escola primária, inteiramente gratuita, para os filhos 
destes, com tantas classes quantos sejam os filhos 
destes, com tantas classes quantos sejam os grupos 
de quarenta crianças em idade escolar.

Parágrafo único. A matrícula da população em 
idade escolar será obrigatória, sem qualquer outra 
exigência, além da certidão de nascimento, para cuja 
obtenção o empregador proporcionará todas as facili-
dades aos responsáveis pelas crianças.

Art. 17. As normas da presente Lei são aplicáveis, 
no que couber, aos trabalhadores rurais não compre-
endidos na definição do art. 2º, que prestem serviços 
a empregador rural.

Art. 18. As infrações aos dispositivos desta Lei 
e aos da Consolidação das Leis do Trabalho, salvo as 
do Título IV, Capítulos I, III, IV, VIII e IX serão punidas 
com multa de 1/10 (um décimo) a 10 (dez) salários mí-
nimos regionais, segundo a natureza da infração e sua 

gravidade, aplicada em dobro, nos casos de reincidên-
cia, oposição à fiscalização ou desacato à autoridade.

§ 1º A falta de registro de empregados ou o seu re-
gistro em livros ou fichas não rubricadas e legalizadas, na 
forma do art. 42, da Consolidação das Leis do Trabalho, 
sujeitará a empresa infratora à multa de 1 (um) salário 
mínimo regional por empregado em situação irregular.

§ 2º Tratando-se de infrator primário, a penalida-
de, prevista neste artigo, não excederá de 04 (quatro) 
salários mínimos regionais.

§ 3º As penalidades serão aplicadas pela autori-
dade competente do Ministério do Trabalho e da Previ-
dência Social, de acordo com o disposto no Título VII, 
da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 18. As infrações aos dispositivos desta Lei se-
rão punidas com multa de R$ 380,00 (trezentos e oitenta 
reais) por empregado em situação irregular. (Redação 
dada pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)

§ 1o As infrações aos dispositivos da Consolida-
ção das Leis do Trabalho – CLT e legislação esparsa, 
cometidas contra o trabalhador rural, serão punidas 
com as multas nelas previstas. (Redação dada pela 
Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)

§ 2o As penalidades serão aplicadas pela autori-
dade competente do Ministério do Trabalho e Emprego, 
de acordo com o disposto no Título VII da CLT. (Reda-
ção dada pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)

§ 3o A fiscalização do Ministério do Trabalho e Em-
prego exigirá dos empregadores rurais ou produtores equi-
parados a comprovação do recolhimento da Contribuição 
Sindical Rural das categorias econômica e profissional. (Re-
dação dada pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)

Art. 19 O enquadramento e a contribuição sindical 
rurais continuam regidos pela legislação ora em vigor; 
o seguro social e o seguro contra acidente do trabalho 
rurais serão regulados por lei especial.

Art. 20. Lei especial disporá sobre a aplicação ao 
trabalhador rural, no que couber, do regime do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço.

Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário, em 
especial a Lei nº 4.214, de 02/03/1963, e o Decreto-lei 
nº 761, de 14/08/1969.

Brasília, 8 de junho de 1973; 152º da Indepen-
dência e 85º da República. – EMÍLIO G. MÉDICI – 
Júlio Barata.

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 11.6.1973

(Ás Comissões de Assuntos Sociais; de 
Assuntos Econômicos; e de Desenvolvimento 
Regional e Turismo, cabendo à última a deci-
são terminativa)
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O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL 

– AP) – O projeto que acaba de ser lido será publicado 

e remetido às Comissões competentes.

Sobre a mesa, proposta de emenda à Constitui-

ção que será lida.

É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL 

– AP) – A Proposta de Emenda à Constituição que aca-

ba de ser lida está sujeita às disposições constantes 

dos art. 354 e seguintes do Regimento Interno.

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

O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL 
– AP) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL – 
AP) – O requerimento que acaba de ser lido será despa-
chado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 124, DE 2012

Nos termos regimentais, requeiro que o Projeto de 
Lei do Senado nº 37, de 2011, que “Altera a Lei nº 9.427, 
de 26 de dezembro de 1996, para incluir a obrigatorieda-
de de as concessionárias e permissionárias de serviço 
público de distribuição de energia elétrica substituírem 
redes aéreas de distribuição de energia por redes sub-
terrâneas em cidades com mais de 100 mil habitantes e 
dá outras providências.” Seja apreciado pela Comissão 
de Assuntos Econômicos – CAE, além da comissão 
constante do despacho inicial. – Senador Romero Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL 
– AP) – O requerimento que acaba de ser lido será 
incluído em Ordem do Dia oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 125, DE 2012

Requeiro, nos termos regimentais, o desapensa-
mento do Projeto de Lei do Senado nº 444, de 2011 
que “Altera a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, 
que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento 
básico e dá outras providências, para determinar a me-
dição individualizada do consumo hídrico nas edifica-
ções condominiais”, para que passe a tramitar de forma 
autônoma em relação ao Projeto de Lei do Senado nº 
179, de 2006. – Senador Antonio Carlos Valadares.

(À Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL 
– AP) – – O requerimento que acaba de ser lido será 
despachado à Mesa para decisão.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL 
– AP) – O requerimento que acaba de ser lido será 
despachado à Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL 
– AP) – Esgotou-se, no dia 7 de fevereiro último, o pra-

zo previsto no art. 91, §§ 3º a 5, do Regimento Interno, 
sem que tenha sido interposto recurso, no sentido da 
apreciação, pelo Plenário, do Projeto de Lei do Se-
nado nº 142, de 2010, da Senadora Marisa Serrano, 
que altera a Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, 
que dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de 



05488 Sexta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012

deficiência e sua integração social, para tratar do direi-
to à moradia e introduzir o uso da expressão “pessoa 
com deficiência”.

Tendo sido aprovada terminativamente pela Co-
missão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, 
a matéria vai à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL 
– AP) – O Senado Federal recebeu o seguinte Aviso 
do Ministro de Estado da Justiça:

– Nº 281, de 05 de março de 2012, em resposta ao 
Requerimento nº 1.347, de 2011, de informações, 
de autoria do Senador Paulo Bauer. 

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
ao Requerente. 

O Requerimento vai ao arquivo. 
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL 

– AP) – A Presidência designa o Deputado Antonio Im-
bassahy, em substituição ao Deputado Bruno Araújo, 
como titular, e o Deputado Luiz Fernando Machado, 
em substituição ao Deputado Cesar Colnago, como 
suplente, para integrarem a Comissão Mista desti-
nada a proferir parecer à Medida Provisória nº 559, 
de 2012, que autoriza a Centrais Elétricas Brasileiras 
S.A. – ELETROBRAS a adquirir participação na Celg 
Distribuição S.A. – CELG D e dá outras providências, 
conforme o Ofício nº 248, de 2012, da Liderança do 
PSDB na Câmara dos Deputados.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 248/2012/PSDB

Brasília, 8 de março de 2012

Assunto: Indicação de Membro de Comissão.
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Antonio 

Imbassahy, como membro titular, e o Deputado Luiz 
Fernando Machado, como membro suplente, para 
integrarem a Comissão Mista destinada a analisar a 
Medida Provisória nº 0559/12, que autoriza a Centrais 
Elétricas Brasileiras S.A. – ELETROBRAS a adquirir 

participação na Celg Distribuição S.A. – CELG D e dá 
outras providências.

Respeitosamente, – Bruno Araújo, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL 

– AP) – Façam-se as substituições solicitadas
Sobre a mesa, ofícios que serão lidos.

São lidos os seguintes:

Ofício nº 12/2012-GSMC

Brasília, 8 de março de 2012

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Com os meus cordiais cumprimentos valho-me 

do presente instrumento para informar a Vossa Exce-
lência estar assumindo a Liderança do Partido Repu-
blicano Brasileiro em face à vacância do ex-líder Se-
nador Marcelo Crivella.

Na oportunidade, reitero protestos de estima e 
apreço.

Atenciosamente, – Senador Eduardo Lopes, 
Líder do PRB. 

OF. GSLMAT – 160/2012

Brasília, 5 de março de 2012

Senhor Presidente,
Preliminarmente agradeço a minha indicação 

como representante do Senado Federal para participar 
da 33ª edição da Feira de Turismo ITB, que ocorrerá de 
7 a 11 de março do corrente ano em Berlim, Alemanha.

Entretanto, em vista a impossibilidade de me 
ausentar do País, devido a meu estado de saúde, so-
licito a compreensão de Vossa Excelência em nossa 
disposição de declinar da referida missão.

Pedindo as devidas escusas e esperando poder 
honrar essa Presidência em outra missão oficial, apro-
veito a oportunidade para renovar protestos de elevada 
estima e consideração. – Senadora Lídice da Mata.

O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL 
– AP) – Os ofícios que acabam de ser lidos vão à pu-
blicação.

Sobre a mesa, parecer que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL 
– AP) – O parecer que acaba de ser lido vai à publi-
cação.

O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL 
– AP) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 102, de 
2012, da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 636, de 2011 – Comple-
mentar, da Senadora Lídice da Mata, que dispõe sobre 
a possibilidade de amortização ou liquidação antecipada 
de operações de crédito e de arrendamento mercantil.

A Presidência comunica ao Plenário que a Comis-
são de Assuntos Econômicos, ao apreciar preliminar-
mente a matéria concluiu tratar-se de matéria sujeita a 
lei ordinária. Por essa razão, esta Presidência determina 
a reautuação da matéria como projeto de lei ordinária, 
a republicação dos avulsos e a retificação do despa-
cho aposto, atribuindo-se, nos termos do art. 91, I, do 
Regimento Interno, caráter terminativo à proposição.

A matéria retorna à Comissão de Assuntos Eco-
nômicos, em caráter terminativo, onde poderão ser ofe-
recidas emendas durante cinco dias úteis, nos termos 
do art. 122, II, c, da Norma Interna.

O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL 
– AP) – Os Srs. Senadores Alvaro Dias, Aloysio Nunes 
Ferreira, Mário Couto, Flexa Ribeiro e Cyro Miranda 
enviaram discursos à Mesa, para serem publicados na 
forma do disposto no art. 203, combinado com o Inciso 
I e §2º do art. 210, do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer 
o registro do editorial intitulado, “Questão de decoro”, 
publicado pelo jornal Folha de S.Paulo em sua edição 
de 30 de janeiro de 2012.

O editorial destaca que para uma presidente que 
busca ser vista como decidida, impressiona a hesita-
ção de Dilma Rousseff em assumir posições públicas.

Sr. Presidente, requeiro que o editorial acima cita-
do considerado parte integrante deste pronunciamento, 
para que passe a constar dos Anais do Senado Federal.

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

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

Questão de decoro

Folha de S. Paulo 
Para uma presidente que busca ser vista como 

decidida, impressiona a hesitação de Dilma em assu-
mir posições públicas.

Não se trata só da escassez de entrevistas, mas 
de desapreço geral por justificar medidas, defender 
políticas e sustentar pontos de vista.

Os exemplos se acumulam neste início de ano, 
bem no momento em que os elevados índices de apro-
vação permitiriam ao governo enveredar por uma trilha 
de afirmação.

Soube-se que Dilma considerou “barbárie” a ope-
ração policial que tirou 6.000 pessoas de casa em São 
José dos Campos. A indignação, porém, ficou intra-
muros. A presidente até esteve em São Paulo, mas 
para sorrir diante das câmeras ao lado do neoaliado 
Gilberto Kassab.

Ela não fala sobre as violações aos direitos hu-
manos em Cuba, que visitará amanhã -segundo o 
chanceler, o tema “não é emergencial”.

Não fala sobre os integrantes ou a vocação da 
Comissão da Verdade, à espera de instalação para 
pesquisar crimes cometidos na ditadura.

Não fala sobre o projeto que limitaria as possi-
bilidades de aborto legal, publicado pelo governo em 
silêncio e em silêncio reescrito.

Por que houve mudança nas cúpulas da Petro-
bras e do Banco do Brasil? Por que não saíram os di-
retores da Caixa envolvidos em fraudes zilionárias? E 
como Mário Negromonte ainda continua ministro das 
Cidades? Dilma não explica.

O porta-voz mudou, mas a estrutura de comuni-
cação do Planalto permanece montada para não co-
municar. Oficialmente, do palácio saem apenas plati-
tudes e propaganda. Os ministros se pelam de medo 
de falar, isso quando têm noção do que se passa pela 
cabeça da chefe.

O contraponto radical ao antecessor loquaz com-
promete o desejo dilmista de servir de inspiração às 
brasileiras. Atola a administração em boatos tolos e 
informações inexatas, empobrece o debate público e 
sugere uma certa covardia. – Melchiades Filho.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste 
momento para fazer o registro do editorial intitulado, 
“EBC conta sua história”, publicado no jornal O Estado 
de S. Paulo no dia 11 de fevereiro de 2012.

O editorial destaca que a Agência Brasil, depar-
tamento noticioso da Empresa Brasil de Comunicação, 
EBC, divulgou nota para confessar que errou no pro-
cesso de apuração no caso da notícia: “OAB de São 
José dos Campos diz que houve mortos em operação 
no Pinheirinho”.

Sr. Presidente, requeiro que o editorial acima 
citado seja considerado parte integrante deste pro-
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nunciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

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

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

EBC conta sua história

11 de fevereiro de 2012 | 3h 09

O Estado de S.Paulo
A Agência Brasil, departamento noticioso da 

Empresa Brasil de Comunicação, EBC, divulgou nota 
no último dia 2 para confessar que “errou no processo 
de apuração, edição e publicação da notícia OAB de 
São José dos Campos diz que houve mortos em ope-
ração no Pinheirinho, no dia 23 de janeiro”. É louvável 
a decisão de reconhecer a falha. O erro foi grave, na 
verdade, pois não foi levada em conta pelos repórte-
res e editores da agência a precaução elementar de 
checar denúncia de tal gravidade com pelo menos 
mais uma fonte confiável. Ao fazer a necessária peni-
tência, portanto, a direção da EBC comportou-se de 
modo condigno com a responsabilidade que tem so-
bre os ombros. Não reconhecer o mérito dessa atitude 
seria assumir uma posição de intolerância que é mais 
própria das pessoas que preferiam que a falsa notícia 
fosse verdadeira.

Descartada, portanto, a hipótese de que a direção 
da EBC se tenha envolvido numa conspiração contra 
os governos tucanos do Estado e de São José dos 
Campos, só resta a possibilidade de comportamento 
jornalístico negligente ou mal-intencionado. Pode acon-
tecer em qualquer lugar. Mas, por ter ocorrido numa 
empresa pública, entra em foco uma questão que, 
além de relacionada à ética jornalística, é de natureza 
republicana: a que vem exatamente a EBC, empresa 
pública criada há pouco mais de quatro anos para dar 
à luz a TV Brasil, tocar algumas emissoras de rádio e 
prestar serviços de comunicação, principalmente, ao 
governo federal?

Haverá quem imagine que tudo o que a EBC 
faz hoje já era feito pela Radiobrás, sua antecessora. 
Ledo engano. Em seu sítio na internet, a EBC afirma 
que foi criada para “suprir uma lacuna no sistema de 
radiodifusão com o objetivo de implantar e gerir os 
canais públicos, aqueles que, por sua independência 
editorial, se distinguem dos canais estatais ou gover-
namentais”. Vai mais longe: “No Brasil, embora o regi-
me militar tenha instituído a Radiobrás e um conjunto 
de emissoras educativas estaduais, nunca houve um 
sistema público de comunicação que buscasse com-

plementar o sistema privado, dando-lhe mais plurali-
dade (...)”. E esclarece: “A Radiobrás sempre foi uma 
empresa de comunicação governamental, assim como 
as TVs educativas são emissoras controladas pelos 
governos estaduais”.

Entende a EBC, portanto, que a Radiobrás nunca 
foi, como as TVs educativas estaduais continuam sen-
do, independente. De fato, nunca houve muita dúvida 
sobre isso. A primeira era rigidamente controlada pelo 
governo federal – e o melhor que se pode dizer de sua 
sucessora é que vive um drama existencial. As demais 
permanecem sob o controle administrativo dos governos 
estaduais, tendo, no entanto, o cuidado de preservar a 
independência editorial. A Fundação Padre Anchieta, 
em São Paulo, tem sido um bom exemplo disso.

O sítio oficial da EBC nos deixa saber ainda que 
“a TV Brasil veio atender à antiga aspiração da socie-
dade brasileira por uma televisão pública nacional, in-
dependente e democrática”. Ora, como essa afirmação 
não se sustenta em nenhuma fonte, só pode pertencer 
às categorias do dogma ou da retórica. Mais provavel-
mente a ambas. É muito útil, de qualquer modo, para 
se descobrir o DNA da empresa que jura não ter o rabo 
preso com ninguém.

Tão preocupada com sua independência, a EBC 
cometeu um ato falho na nota oficial em que admite ter 
errado no episódio de São José dos Campos. Sem que 
ninguém tenha perguntado ou levantado formalmente 
a acusação, a nota se preocupa em esclarecer: “Faz-
-se necessário assegurar aos nossos leitores que não 
houve má-fé da Agência Brasil ao publicar a matéria. 
Tampouco houve submissão desta agência a qualquer 
interesse de natureza política”. Ah, bom! Afinal, a que 
tipo de “interesse de natureza política” a EBC poderia 
estar submissa? Só porque foi gestada e embalada por 
Lula e Franklin Martins, os dois cavaleiros andantes do 
“controle social da mídia”? Não é por acaso que, por 
meio de documento oficial, o PT acaba de anunciar 
que “avançará em 2012 (a campanha pela) democra-
tização dos meios de comunicação”.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
fazer o registro do editorial intitulado, “No interior da 
Bahia, medo esvazia as ruas”, publicado no jornal O 
Globo do dia 08 de fevereiro de 2012.

O editorial destaca que além de Salvador, a gre-
ve dos policiais militares da Bahia também está pro-
vocando tensão nas principais cidades baianas, com 
adesão de companhias da corporação. 

Sr. Presidente, requeiro que o editorial acima 
citado seja considerado parte integrante deste pro-
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nunciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

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

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

O GLOBO

No interior da Bahia, medo esvazia as ruas 
Boatos elevam tensão em Vitória da Conquista

SALVADOR. Além de Salvador, a greve dos po-
liciais militares da Bahia também está provocando 
tensão nas principais cidades baianas, com a adesão 
de companhias da corporação. Em Feira de Santana, 
apesar de os estabelecimentos comerciais funciona-
rem normalmente, muita gente evita permanecer nas 
ruas. O Exército ocupa pontos estratégicos do Centro 
da cidade e faz vigilância em unidades de saúde, mas 
nos bairros o que se vê são reclamações sobre a falta 
de segurança.

Assaltos, furtos e roubos são as ocorrências mais 
comuns nas delegacias de Feira, onde a todo momento 
chegam mais vítimas para registrar queixas.

– Com a polícia no Centro, os marginais estão 
indo para os bairros, e somos nós que pagamos o preço 
– disse uma vítima de assalto no bairro Cidade Nova.

Como medida de segurança os Ã´nibus estão 
encerrando o expediente Ã s 22h, duas horas mais 
cedo que o normal. Escolas públicas e particulares 
suspenderam o início do ano letivo, e a expectativa é 
que só retornem após o fim da greve.

A Universidade Estadual de Feira de Santana 
(UEFS) está funcionando de manhã e Ã tarde, mas 
as aulas estão suspensas no período noturno. Mes-
mo assim, poucos os alunos estão sendo vistos na 
instituição. Em Vitória da Conquista, em meio Ã greve, 
boatos de tiroteios e arrastões, difundidos por redes 
sociais, aumentaram a tensão. Aos poucos, os comer-
ciantes tentam retomar a rotina após a chegada de 
23 homens da Força Nacional de Segurança Pública, 
requisitados pelo prefeito Guilherme Menezes (PT). 
A tropa irá fiscalizar as rodovias que cortam o muni-
cípio. Algumas linhas de Ã´nibus também voltaram a 
atender a população.

Em Itabuna, policiais militares fizeram um ato de 
apoio Ã greve e ameaçaram resistir aquartelados. Mui-
tas escolas da rede privada iniciaram as aulas, mas no 
Colégio Divina Providência não houve atividades para 
os 250 alunos do infantil.

O Colégio Sistema abriu para receber os alunos 
mais adultos. Em Eunápolis, a greve da PM não afetou 
a rotina dos moradores. Nenhuma ocorrência grave foi 

registrada. Apesar da greve, com o aquartelamento 
dos policiais no batalhão da 43 Companhia Indepen-
dente de Polícia Militar, era possível ver carros da PM 
circulando ontem pelas ruas. No Centro da cidade, a 
recém-implantada Guarda Municipal dá sensação de 
segurança aos moradores. São 33 guardas em dois 
carros e seis motos circulando pela cidade, sobretudo 
no Centro. Eles usam apenas cassetetes.

Os policiais militares estão parados também em 
Porto Seguro, Teixeira de Freitas e Itamaraju. Mas nes-
sas cidades também não foram registrados saques 
ou ataques de criminosos, e o comércio e os bancos 
funcionaram sem problemas.

Da Agência A Tarde – 8-2-2012
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer 
o registro do editorial intitulado “A primeira privatização 
petista”, publicado pelo jornal O Estado de S. Paulo de 
08 de fevereiro de 2012.

O editorial destaca que o governo petista fez, 
afinal, sua primeira grande privatização, entregando 
três dos principais aeroportos do país: Guarulhos, Vi-
racopos e Brasília.

Sr. Presidente, requeiro que o editorial acima 
citado seja considerado parte integrante deste pro-
nunciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

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

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

A primeira privatização petista

8 de fevereiro de 2012

O Estado de S.Paulo
O governo petista fez, afinal, sua primeira gran-

de privatização, entregando três dos principais aero-
portos do País – Guarulhos, Viracopos e Brasília – a 
consórcios com participação de capitais brasileiros e 
estrangeiros. Há alguma esperança, portanto, de que 
o País venha a ter aeroportos mais modernos, com 
maior capacidade operacional e melhores condições 
de atendimento num futuro não muito remoto. Deixando 
para trás o velho discurso partidário, a presidente Dilma 
Rousseff aceitou repetir três características importan-
tes das privatizações dos anos 90: a presença decisiva 
de fundos de pensão de estatais, o compromisso do 
BNDES de financiar a maior parte dos investimentos 
necessários e o leilão baseado no maior lance e não 
na menor tarifa.
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Houve duas diferenças importantes. As maiores 
empresas participantes da licitação, como Odebrecht, 
Andrade Gutierrez e Camargo Corrêa, desistiram de 
acompanhar os lances mais altos. Ficaram fora, na 
rodada final. O ágio chegou a 159,8% no leilão de 
Viracopos, 373,5% no de Guarulhos e 673,4% no de 
Brasília, com arrecadação total de R$ 24,535 bilhões. 
A outra grande novidade em relação aos leilões ante-
riores foi a presença do Estado como grande acionista: 
a Infraero terá uma fatia de 49% nos três consórcios. 
Na prática, portanto, quase metade da arrecadação 
total nunca será, de fato, entregue ao Tesouro, porque 
o Estado está dos dois lados do negócio.

Pelo menos um ponto parece fora de dúvida. Se os 
consórcios levarem a sério suas tarefas, a administração 
dos três aeroportos será muito melhor do que seria se 
continuassem sob a responsabilidade da Infraero. Os 
três serão administrados por empresas com razoável 
experiência no setor. O consórcio Invepar, vencedor do 
leilão de Guarulhos, associou-se à Acsa, operadora de 
nove aeroportos na África do Sul, incluídos três interna-
cionais. A gestão do aeroporto de Viracopos poderá ser 
beneficiada pela experiência da francesa Egis Airport 
Operation. A argentina Corporación América, associada 
à Engevix na disputa de Brasília, está presente em 48 
aeroportos – a maioria na própria Argentina, na Itália, 
na Armênia, no Equador e no Uruguai.

Operadoras de maior reputação, como a alemã 
Fraport e a suíça Zürich, deixaram o leilão antes do 
fim, juntamente com as grandes construtoras brasi-
leiras, mas isso não desqualifica as participantes dos 
consórcios vencedores.

O governo tomou o rumo da privatização depois 
de reconhecer a incapacidade da Infraero de realizar 
as melhorias necessárias não só para a realização 
da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos 
de 2016, mas também para a prestação normal dos 
serviços num mercado em expansão muito rápida. A 
estatal tem mostrado grave ineficiência tanto na gestão 
dos aeroportos quanto na realização dos investimen-
tos programados. No ano passado a Infraero bateu um 
recorde, investindo R$ 1,14 bilhão, mas, ainda assim, 
só conseguiu aplicar 75,6% da verba programada. 
Em 2010, o dinheiro investido correspondeu a apenas 
59,5% do previsto. Em 2009 não passou de 42,9%. O 
problema, de modo geral, não é a disponibilidade de 
recursos – embora o total disponível seja inferior ao 
necessário -, mas a qualidade da gestão. Esta defici-
ência permeia a maior parte da administração federal.

Como o governo deu prioridade ao ágio, deixando 
em plano inferior a questão das tarifas, o custo para o 
usuário provavelmente será aumentado. Os consórcios 
terão de investir não só em pistas e em condições téc-

nicas de operação, mas também no atendimento aos 
clientes. Terão de recorrer a tarifas para compensar 
tanto esses investimentos como o ágio elevado.

Mesmo assim, o resultado final poderá ser muito 
positivo, se ocorrerem as melhorias indispensáveis. Se a 
Infraero continuasse administrando aqueles aeroportos, 
mantendo a má qualidade e a pouca variedade de seus 
serviços, que todos os seus usuários conhecem, seria 
inevitável algum aumento de custos para o público, sim-
plesmente como consequência da inflação e das neces-
sidades de financiamento do setor público. Em resumo, 
os serviços seriam os mesmos – ruins e escassos -, mas 
a um custo maior. Há motivos, portanto, para otimismo, 
principalmente se o governo continuar privatizando o setor.

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
fazer da matéria intitulada “Privatização iguala PT ao 
PSDB, afirma ex-diretora do BNDES”, publicada pelo 
jornal Folha de S.Paulo de 08 de fevereiro de 2012.

A matéria destaca que a economista Elena Lan-
dau, ex-diretora do BNDES, afirmou que a forma de 
concessão de aeroportos retomou o modelo que foi 
adotado durante a gestão tucana.

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

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

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

Privatização iguala PT ao PSDB,  
afirma ex-diretora do BNDES 

Musa” da venda de estatais no governo FHC, Elena 
Landau diz ter “passado bastão” a Dilma

Segundo economista, forma de conces-
são de aeroportos retomou o modelo que foi 
adotado durante a gestão tucana

Pedro Soares
DO RIO – Economista, advogada e ex-diretora do 

BNDES, Elena Landau ficou conhecida na gestão FHC 
como a “musa das privatizações”. No Twitter, avisou: 
“Passo o bastão” para a presidente Dilma Rousseff, 
após o leilão de concessão dos aeroportos.

O modelo escolhido, diz Landau à Folha, iguala a 
atitude dos governos do PSDB e do PT. Para ela, Dilma 
mostra uma “marca distinta, que não é do confronto”.

Folha – Como a sra. viu a concessão dos aero-
portos?



05498 Sexta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012

Elena Landau – O que aconteceu foi muito impor-
tante, um marco do ponto de vista econômico e político 
porque vinha tendo um debate ideológico e raivoso, 
sem muita argumentação. Quando o governo Dilma 
inaugura um processo claro de privatização, sem eu-
femismo, sem semântica, com a simbologia de bater o 
martelo, mostra que inicia uma fase diferente, em que 
podemos ter bom-senso na discussão.

É importante para o Brasil como instituição. Co-
meça uma fase diferente do governo. Ela [Dilma] já mu-
dou o patamar de relação com o PSDB para um nível 
mais civilizado. No debate de privatização, as pessoas 
não discutem nem a forma nem o modelo. Vai-se logo 
para a roubalheira. Isso começa a mudar.

O que mudou? A Dilma, o PT ou o mundo?
Não houve uma inflexão do processo de privati-

zação. Ele começou com o Collor e não parou mais. O 
que houve foram nuances em diferentes governos. As 
concessões, que nunca deixaram de ser feitas, são uma 
forma de desestatização. O que aconteceu ontem [ante-
ontem] é importante porque é uma volta ao modelo que 
se paga pelo valor do ativo outorgado. Isso é um marco.

Antes, quando a própria Dilma assumiu o Ministé-
rio de Minas e Energia [em 2003], ela criticou o modelo 
anterior em que as tarifas eram caras porque faziam o 
leilão pelo valor do ativo e passou a fazer pelo menor 
valor de tarifa [nos leilões de energia].

Isso não redundou em nada para o usuário por-
que o valor das tarifas pode ter sido baixo no leilão, 
mas se colocou tanto imposto e encargo que o con-
sumidor não percebeu. O mesmo ocorreu com a con-
cessão das rodovias.

O leilão, então, aproxima o PT e o PSDB?
O governo Dilma está começando após um ano 

perdido. Isso mostra que o governo Dilma tem mais 
bom-senso e capacidade de dialogo. E o Twitter foi 
um espaço de brincadeira: me chamar de musa da 
privatização é quase um xingamento. Mas, quando 
quis dizer que passei o bastão, é porque não tem mais 
essa questão de eles e nós. Isso tem muito a ver com 
a personalidade da presidente. Você não vê a presi-
dente batendo boca. Ela recebeu o presidente FHC. 
Tem outra forma de convivência.

Para tucanos, rival enterrou `bandeira’
De Brasilla
Um dia após o governo leiloar três dos principais 

aeroportos do país, líderes tucanos afirmaram que o 
PT se “apropriou” de um legado do PSDB e “enterrou” 
a sua bandeira de luta contra a privatização.

“Nossa política enquanto governo, nosso legado, 
nossa trajetória, que não foi valorizada, foi apropriada 
pelo Partido dos Trabalhadores da forma mais cínica 
possível”, afirmou o presidente do PSDB, Sérgio Guerra.

O senador Aloysio Nunes Peneira (PSDB-SP) 
ironizou o que chamou de “reposicionamento do PT”. 
“Vamos ficar livres da cantilena que a cada eleição 
vem demonizando as privatizações”, disse. O sena-
dor lembrou que o governo José Serra em São Paulo 
tentou fazer concessões dos terminais do Estado que 
não foram autorizados pela gestão Lula.

Líderes petistas defenderam os leilões e negaram 
que a atitude seja uma mudança de discurso sobre as 
privatizações.

O presidente da Câmara, deputado Marco Mala 
(PT-RS), disse que o PT nunca foi contra privatizações 
em áreas que não são estruturantes do país.

De acordo com ele, uma concessão em aeropor-
tos é diferente de áreas como a energia, que devem 
ficar na mão dos Estados.

O líder do governo na Câmara, Cândido Vacca-
rezza (PT-SP), afirmou que as concessões não têm 
o “objetivo de reduzir o papel do Estado, mas sim 
au¬mentar os investimentos”.

Fonte: Folha de S. Paulo
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL 

– AP) – Não havendo mais orador inscrito, vou encerrar 
esta sessão do dia 8 de março de 2012, uma sessão 
deliberativa que, pela sequência de pronunciamentos 
no decorrer do dia, da tarde e desta noite, acabou 
convertendo-se numa homenagem a todas as mulhe-
res do Brasil.

O Senado da República cumprimenta todas as 
mulheres do Brasil. Que todo dia seja dia de lutas por 
direitos!

O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL – 
AP) – Declaro encerrada esta sessão do Senado Federal.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 9 
minutos.)

Agenda cumprida pelo Presidente José Sarney 
8-3-2012 

quinta-feira

10h – Reunião da Mesa Diretora
Sala de Audiências

11h – Abertura da exposição Comemorativa do Dia 
Internacional da Mulher

Espaço Senado Galeria

12h15 – Recebe o Presidente Fernando Collor acom-
panhado do Senhor Sha Zukang, Secretário-Geral 
da Conferência das Nações Unidas para o Desen-
volvimento Sustentável (Rio+20)

Sala de Audiências
16h Ordem do Dia
Plenário
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Ata da 26ª Sessão, Não Deliberativa 
em 12 de março de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência da Srª Vanessa Grazziotin, do Sr. Paulo Paim e da Srª Ana Amélia

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 4 mi-

nutos e encerra-se às 17 horas e 35 minutos.)

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-

co/PCdoB – AM) – Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Os pareceres que acabam de ser 
lidos vão à publicação.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – A Presidência recebeu o Ofício 
nº 7, de 2012, da Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, que comunica 
a apreciação, em caráter terminativo, dos Projetos 
de Decreto Legislativo nºs 586, de 2010; 224, 255, 
257, 263, 267, 270, 271, 278, 279, 282, 283, 301, 305, 
313, 316, 318, 328, 329, 335, 349, 387, 392, 442, 444 
e 445, de 2011.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 7/2012 – CCT

Brasília, 7 de março de 2012

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, que, em reunião 

realizada nesta data, a Comissão de Ciência, Tecnolo-
gia, Inovação, Comunicação e Informática aprovou, em 
caráter terminativo, os Projetos de Decreto Legislativo 
nº 586 de 2010; 224, 255, 257, 263, 267, 270, 271, 
278, 279, 282, 283, 301, 305, 313, 316, 318, 328, 329, 
335, 349, 387, 392, 442, 444 e 445 de 2011. – Senador 
Eduardo Braga, Presidente da Comissão de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Com referência ao Ofício nº 7, de 
2012, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para in-
terposição de recurso, por um décimo da composição 
da Casa, para que as matérias sejam apreciadas pelo 
Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regi-
mento Interno.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – A Presidência recebeu o Ofício nº 
6, de 2012, do Presidente da Comissão de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, 
que comunica a apreciação, em caráter terminativo, 
do Projeto de Lei do Senado nº 238, de 2008.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 6/2012 – CCT

Brasília, 7 de março de 2012

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião 

realizada nesta data, Comissão de Ciência, Tecnolo-
gia, Inovação, Comunicação e Informática, aprovou, 
em caráter terminativo, o Projeto de Lei do Senado nº 
238 de 2008, de autoria do Senador Flávio Arns, que 
“Altera a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997 (Lei Geral 

de Telecomunicações), para instituir a obrigatoriedade 
de as prestadoras de serviços de telecomunicações 
oferecerem planos de serviço para atendimento espe-
cífico de pessoas com deficiência auditiva ou da fala” e 
a emenda nº 1 – CDH/CCT. – Senador Eduardo Bra-
ga, Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Com referência ao Ofício nº 6, de 
2012, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para in-
terposição de recurso, por um décimo da composição 
da Casa, para que o Projeto de Lei do Senado nº 238, 
de 2008, seja apreciado pelo Plenário, nos termos do 
art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – A Presidência recebeu o Ofício nº 
9, de 2012, do Presidente da Comissão de Assuntos 
Econômicos, comunicando a deliberação pela decla-
ração de prejudicialidade do Projeto de Lei do Senado 
nº 318, de 2011. 

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 9/2012/CAE

Brasília, 6 de março de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento In-

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelên-
cia que esta Comissão aprovou, em reunião realizada 
nesta data, a Declaração de Prejudicialidade do Projeto 
de Lei do Senado nº 318 de 2011, que “insere novo 
parágrafo no art. 8º da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro 
de 2005, que institui o Programa Universidade para 
Todos (PROUNI), para determinar a proporcionalidade 
entre o número de estudantes beneficiados e o valor 
da isenção fiscal concedida pela União”.

Atenciosamente, – Senador Lobão Filho, Vice-
-Presidente no exercício da Presidência da Comissão 
de Assuntos Econômicos.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Com referência ao Ofício nº 9, de 
2012, a matéria será incluída em Ordem do Dia opor-
tunamente, a fim de ser declarada prejudicada, nos 
termos do § 1º do art. 334 do Regimento Interno.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – A Presidência recebeu o Ofício nº 
122, de 2012, do Presidente da Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Participativa, que comunica a 
apreciação, em caráter terminativo, do Projeto de Lei 
do Senado nº 154, de 2008.

É o seguinte o Ofício:
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OF. Nº 122/12 – CDH

Brasília, 6 de março de 2012

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do art. 58, § 2º, I, da Constituição, com-

binado com o § 2º do artigo 91 do Regimento Interno do 
Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta 
Comissão aprovou o Projeto de Lei do Senado nº 154, 
de 2008, que acrescenta parágrafo ao art. 239 da Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do 
Adolescente, para agravar a pena de notários e oficiais de 
registro que pratiquem ato destinado ao envio de criança 
ou adolescente para o exterior com inobservância das 
formalidades legais ou com o fito de obter lucro.

Atenciosamente, – Senador Paulo Paim, Presidente 
da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Com referência ao Ofício nº 122, 
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 do Senado nº 154, 
de 2008, seja apreciado pelo Plenário, nos termos do 
art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 
135, de 2012, da Comissão de Assuntos Econômicos 
concluindo contrariamente ao Projeto de Lei do Senado 
nº 715, de 2011 – Complementar, do Senador Eduardo 
Amorim, que altera o § 3º do art. 23 da Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas 
de finanças públicas voltadas para a responsabilidade 
na gestão fiscal, para restringir o alcance das vedações 
nele previstas ao órgão ou Poder que deixar de observar 
os limites de despesa total com pessoal.

De acordo com o disposto no parágrafo único do 
art. 254 do Regimento Interno, fica aberto o prazo de 
dois dias úteis para interposição de recurso, por um 
décimo da composição da Casa, para que a matéria 
continue sua tramitação.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – A Presidência recebeu, da Senho-
ra Presidente da República, a Mensagem nº 14, de 
2012, na origem, que restitui os autógrafos do Projeto 
de Lei nº 28, de 2011-CN, que estima a receita e fixa a 
despesa da União para o exercício financeiro de 2012, 
sancionado e transformado na Lei nº 12.595, de 2012.

Encaminhe-se à Câmara dos Deputados um 
exemplar do autógrafo.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – A Presidência recebeu o Ofício 
nº 50, de 2012, do Presidente da Comissão de Meio 
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e 

Controle, que comunica a eleição, em 6 de março úl-
timo, do Senador Sérgio Souza para a Presidência da 
Subcomissão Permanente da Água.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 50/2012/CMA

Brasília, 7 de março de 2012

Assunto: eleição de Presidente de Subcomissão da 
CMA.

Comunico a Vossa Excelência a eleição do Senhor 
Senador Sérgio Souza – PMDB – para a Presidência 
da Subcomissão Permanente da Água. A votação foi 
realizada na 1ª Reunião desta Subcomissão, que acon-
teceu no dia 6 de março. Em anexo, seguem a ata e 
as notas taquigráficas da referida reunião.

Diante do exposto, solicito as alterações neces-
sárias para conhecimento dos senadores desta Casa.

Respeitosamente, – Senador Rodrigo Rollem-
berg, Presidente da Comissão de Meio Ambiente, 
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do 
Senado Federal.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – O ofício que acaba de ser lido vai 
à publicação. 

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Presidência designa os Senadores 
Cássio Cunha Lima, como titular, e Paulo Bauer, como 
suplente, para integrarem a Comissão Temporária Ex-
terna, criada nos termos do Requerimento nº 39, de 
2012, destinada a representar o Senado Federal no 
âmbito das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável, a Rio+20, conforme o Ofício nº 21/2012, 
da Liderança do PSDB. 

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 21/12-GLPSDB

Brasília, 12 de março de 2012

Senhor Presidente,
Em atenção ao ofício nº 275/12-SF, indico os 

Senadores Cássio Cunha Lima e Paulo Bauer para 
integrarem, respectivamente, como titular e suplente, 
a Comissão Temporária Externa destinada a represen-
tar o Senado Federal no âmbito da Conferência das 
Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, 
a Rio+20.

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e 
distinta consideração.

Atenciosamente, – Senador Álvaro Dias, Líder 
do PSDB.
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – O ofício que acaba de ser lido vai 
à publicação.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Esgotou-se quinta-feira, dia 8, o prazo 
previsto no art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, 
sem que tenha sido interposto recurso, no sentido da 
apreciação, pelo Plenário, do Projeto de Lei do Se-
nado nº 303, de 2011, do Senador Eunício Oliveira, 
que altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 

que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor 
sobre a obrigatoriedade do uso de faróis durante o dia 
nas condições que especifica.

Tendo sido aprovado terminativamente pela Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, o Projeto 
vai à Câmara dos Deputados. 

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – A Presidência recebeu, da Câma-
ra dos Deputados, os seguintes Projetos de Decreto 
Legislativo:
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Os Projetos de Decreto Legislativo 
nºs 68 a 71, 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.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – Srª 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Senador Valdir Raupp.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pela 
ordem.) – Gostaria que V. Exª pudesse me inscrever 
para uma comunicação inadiável.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Para uma comunicação inadiável, 
o primeiro inscrito é o Senador Valdir Raupp.

Vamos iniciar os nossos trabalhos, chamando 
para fazer uso da palavra os Senadores inscritos. Em 
permuta com a Senadora Vanessa que vos fala, o 
primeiro orador a falar neste momento é o Senador 
Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, grande Senador 
defensor dos trabalhadores e aposentados e aposen-
tadas brasileiras.

Na sequência, após o Senador Paim, falará para 
uma comunicação inadiável, o Senador Valdir Raupp.

O Senador Paulo Paim dispõe de 20 minutos.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Pre-
sidenta, Senadora Vanessa Grazziotin, Senador Valdir 
Raupp, que também é gaúcho...

O Sr. Valdir Raupp (Bloco/PMDB – RO. Fora do 
microfone.) – Catarinense da divisa. 

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Ali na di-
visa. Mas tem parentes no Rio Grande, não é?

O Sr. Valdir Raupp (Bloco/PMDB – RO. Fora do 
microfone.) – Muitos.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito bem. 
Srª Presidenta, na sexta-feira passada, dia 9, fui 

convidado a ir a São Paulo participar de duas ativida-
des que considerei importantes. Uma delas foi na Fe-
deração Brasileira dos Bancos – Febraban, e a outra 
foi participar de um programa de caráter nacional, o 
Canal Livre da TV Bandeirantes. 

A convite do Presidente da Federação Brasileira 
dos Bancos, Murilo Portugal, participei de uma reunião-
-almoço na sede da entidade. Na pauta, o programa 
de inclusão da Federação na linha da valorização da 
diversidade – gênero, etnia, raça, procedência, pes-
soa com deficiência, mulheres – no sistema bancário. 

Achei interessante a demonstração que lá fize-
ram de que o setor bancário contratou no País dez mil 

pessoas com deficiência. Para mim, o mais importante 
é que a maioria dos empresários justifica que não em-
pregam, porque a pessoa com deficiência não estaria 
capacitada para exercer aquela função. 

O que me mostraram os representantes do setor 
bancário e que achei interessante é que eles inverte-
ram: eles primeiro contratam e, depois, dão a formação. 
Esse é um exemplo a ser seguido. Tomara que todo 
empresariado, em nível nacional – eu que venho, às 
vezes, aqui, questionar juros, taxa, banco –, fizesse 
algo semelhante ao que fez a Federação Brasileira dos 
Bancos. Alguém pode estar estranhando, mas não é 
dos bancários, é dos bancos. Eles primeiro contratam 
e, depois, dão a formação, aproveitamento de pratica-
mente 100% das pessoas com deficiência. Como seria 
bom se a indústria, seja no setor primário, no secundá-
rio ou no terciário, cumprisse a quota primeiro contra-
tando as pessoas com deficiência, que passam a ter o 
salário, no caso da Febraban, de bancário, e vão para 
um curso de formação. O aproveitamento, segundo me 
disseram, foi de 99,9%. Enfim, foi um belo momento.

Além dessa questão, aproveitei o encontro para 
trazer a entidade para o debate sobre o Estatuto da 
Pessoa com Deficiência, que aprovei, no Senado, há 
muitos anos, e continua engavetado, por forças ocul-
tas, lá na Câmara dos Deputados.

Por outro lado, também os convidei a apresenta-
rem o programa da Igualdade Racial, da Pessoa com 
Deficiência e da Política para as Mulheres aqui na Co-
missão de Direitos Humanos, onde faremos um bom 
debate – concluo nesse sentido em função da forma 
como o programa lá me foi apresentado.

Outro tema que lá foi discutido foi um projeto de 
lei de minha autoria, o PL nº 345, de 2007, que prevê 
a redução de 30% para 20% no desconto do salário 
do aposentado no chamado empréstimo consignado. 
Disse a eles que, dos 28 milhões de aposentados e 
pensionistas do regime geral da Previdência, cerca 
de 20 milhões ganham um salário mínimo. Ora, como 
fica a situação de um idoso aposentado que ganha um 
salário mínimo e tem um desconto, devido ao emprés-
timo, de até 30%? Ele que tire empréstimo no valor 
que entender mais adequado e que o banco também 
entender, na relação comercial, ser possível, mas que 
a prestação não ultrapasse 20% do valor. Essa foi a 
minha solicitação, que considero uma ajuda enorme 
para o idoso, e, por outro lado, também mostra a sen-
sibilidade do banco para essa questão.

Foi-me perguntado também sobre o PL nº 130, 
que combate a discriminação contra as mulheres no 
mercado de trabalho, projeto de autoria do Deputado 
Marçal Filho, que aqui o nobre Senador Waldemir Moka 



05808 Terça-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012

relatou na Comissão de Assuntos Sociais e eu relatei na 
Comissão de Direitos Humanos de forma terminativa. 

Respondi de forma muito respeitosa – como foi 
respeitosa a forma como fui tratado lá –, de forma mui-
to fraternal até, que esse projeto, na verdade, apenas 
regulamenta o que está assegurado na Constituição, 
ninguém está inventando a roda. É a Constituição que 
diz que você não pode discriminar ninguém, e isso vale 
em todas as áreas, inclusive na do trabalho, seja por 
gênero, por sexo, por raça, por etnia, por cor, por orien-
tação sexual. Isso está lá na Constituição. E o que fez 
o Marçal Filho? Ele apenas regulamentou: quem dis-
criminar está sujeito a multa equivalente a cinco vezes 
a diferença entre o salário do homem e o da mulher. É 
um projeto simples. Quem não discrimina não precisa 
ter nenhuma preocupação porque não será atingido 
em hipótese alguma. 

Fui perguntado hoje pela manhã sobre o recurso 
feito ao plenário. Claro que eu não gostei, claro que 
achei indevido. No dia 8 de Março todos nós falamos 
aqui em defesa das mulheres, mas depois foi apresen-
tado um recurso dizendo que não dá para se ter uma 
política que proíba, impondo multa, a discriminação. 
Eu não gostei, esse é um direito meu. Além disso, eu 
não posso ter duas posições. Agora, é regimental. Se 
é regimental, vai ser apresentado, e dificilmente não 
vai ter que passar aqui pelo plenário.

Mas, Srª Presidenta, enfim, à noite participei do 
programa Canal Livre, da TV Bandeirantes, que abor-
dou a situação dos idosos, dos aposentados, com foco 
no Estatuto do Idoso, lei de nossa autoria, aprovada, 
que completa dez anos no ano que vem.

O programa foi apresentado pelo jornalista Fábio 
Pannunzio, com a participação dos jornalistas Fernan-
do Mitre e Antônio Telles, e dividindo comigo como 
entrevistada a antropóloga e competente professora 
Maria Helena Villas Boas, a quem rendo as minhas ho-
menagens pela sua capacidade, pelo conhecimento e 
pela forma tão tranquila e equilibrada como defendeu 
os idosos de todo o Brasil.

Foi um bom debate sobre as conquistas e pro-
blemas, os desafios e a expectativa para o futuro dos 
idosos e aposentados do País.

Centrei muito o debate em duas questões: primei-
ro, a importância de termos uma política de valorização 
em benefício dos idosos, dos aposentados e pensio-
nistas. Falei o que falo sempre aqui no plenário: que 
temos que acabar com o famigerado fator, que corta 
pela metade o salário do idoso, ou seja, do aposenta-
do e do pensionista. 

Falei também que temos que ter uma política 
de valorização dos benefícios daqueles que ganham 

mais que um salário mínimo, e a maioria ganha até três 
salários mínimos, e que hoje só recebem a inflação.

Destaquei, por exemplo, a questão do plano de 
saúde e mostrei um documento, escrito e assinado, em 
que uma prestadora de serviço, um plano de saúde 
aumentou o valor da prestação de uma senhora que 
possui o plano em 30% (29,95%) e que ela teve um 
reajuste de 6%. O que isso aponta? Que ela vai ter que 
abandonar o plano de saúde se não tivermos uma po-
lítica que permita que ela tenha a valorização dos seus 
benefícios com a inflação e com um incremento real.

Quero destacar aqui também que entramos no 
debate de qual seria a melhor idade: a terceira idade? 
A questão de ser jubilado. E fiz questão de dizer, e é um 
conceito que tenho usado onde tenho feito palestras, 
que a melhor idade para mim é aquela em que estou 
vivendo. Quando tinha cinco anos era a minha melhor 
idade. Quando completei quinze anos, era a minha 
melhor idade. Quando completei 25, era a minha me-
lhor idade. Quando completei 50, era a minha melhor 
idade. Quando completo 60, é a minha melhor idade. 
E disse mais: quem não fica velho – e eu não tenho 
problema nenhum em dizer que estou envelhecendo 
–, Senador Valdir Raupp, lá eu dizia, é porque morreu 
antes, fez a viagem mais cedo para o céu. Enfim, tan-
tos meus que já foram.

Então, dizer para mim que estou ficando velho 
é um orgulho. Tomara eu fique velho com 80, 90, 100 
anos. E vai ser a minha melhor idade quando estiver 
com 90 anos. Por que não ser? Eu vou fazer da minha 
idade a minha melhor idade, porque já passei por to-
das as outras idades.

E acabei também falando da importância de ter-
mos a clareza de que o Brasil ainda não está prepa-
rado efetivamente, apesar do Estatuto do Idoso, para 
o atendimento da nossa população, que – e que bom! 
– está envelhecendo.

Enfim, Srª Presidenta, o Estatuto do Idoso com-
pleta, no ano que vem, dez anos de existência. Gosta-
ria de partilhar aqui algo que não falei lá, porque não 
havia tempo naturalmente: algumas reflexões com o 
foco nesta longa caminhada dos idosos do nosso País.

O Censo realizado em 2010 pelo IBGE constatou 
que o País conta hoje com mais dezoito milhões de 
pessoas com idade superior a 60 anos. Aposentados e 
pensionistas chegam a vinte milhões. Com mais de 60 
anos, estamos nos aproximando dos vinte milhões. Isso 
representa, aproximadamente, 12% da população do 
País. Esse número deve superar os sessenta milhões 
em quatro décadas, confirmando o envelhecimento 
constante da população brasileira. E isso é muito bom; 
já identificado nos levantamentos anteriores.



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 13 05809 

Esses dados impõem cada vez mais a reflexão 
sobre o preparo que o País tem que ter para lidar com 
uma mudança tão importante, a nosso ver. No que 
tange às garantias legais, os idosos do Brasil têm que 
estar mais bem amparados.

Desde a Constituição de 1988, eles contam com 
uma avançada legislação, a diretriz constitucional foi 
reforçada com a aprovação, em 2003, do Estatuto do 
Idoso, de nossa autoria, cuja finalidade é zelar pela 
saúde, o bem-estar ao longo de suas vidas no proces-
so de envelhecimento.

O problema é que o Estatuto não é cumprido na 
íntegra. Como eu dizia lá, nem o Estatuto da Criança 
e do Adolescente, que já tem vinte anos, é cumprido. 
Muito menos o Estatuto da Igualdade Racial, que tem 
um ano e também não é cumprido, na íntegra. Mas não 
significa que eu não reconheça que tivemos avanços.

O diploma legal do Estatuto, Lei n°10.741, de 1o 
de outubro de 2003, ampara os idosos brasileiros nos 
mais diferentes aspectos da sua vida cotidiana, des-
tacando aqui, quero enfatizar como destaquei lá, a im-
portância da família assumir a sua responsabilidade. 
Porque, às vezes, o pai ou a mãe ou o jovem pegam o 
avô e o colocam no asilo. Escreva o que estou dizen-
do: no futuro, o seu filho vai fazer a mesma coisa com 
você, e o convívio com a família é uma coisa; o asilo é 
outra coisa, ou mesmo uma casa lá. O ideal mesmo é 
cada família assumir a sua responsabilidade, o idoso 
conviver com a família e ser tratado com amor, com 
carinho e com respeito, até porque às vezes é ele que 
mantém a família, é sua aposentadoria – seja pequena 
ou grande – que mantém às vezes o pagamento até 
do ensino do neto e companhia limitada.

Quero também lembrar que, no plano internacio-
nal, a ONU, por meio da Resolução nº 46, de 1991, 
adotou princípios em favor das pessoas idosas, enco-
rajando os países membros a incorporarem os prin-
cípios, na medida do possível, claro. E o Brasil é um 
dos signatários desse documento.

Apesar de todo o avanço na legislação, como eu 
dizia antes, ainda existem aspectos que podem ser 
aperfeiçoados, no sentido de garantir sua efetividade 
para lidar com as mudanças na pirâmide etária que 
irão transformar o que hoje é chamado minoria. No 
futuro, se Deus quiser, que seja a maioria. Eu quero 
mais que os idosos aumentem o número de anos/vida 
e passem cada vez mais, como eu dizia em São Paulo, 
a ser uma força política, e quem sonhar em ser Pre-
feito, Governador, Presidente, enfim, qualquer cargo 
eletivo vai ter que apresentar política para os idosos. 

Mas, enfim, entre os aperfeiçoamentos está o de-
safio de definir a faixa etária para essa etapa da vida, 
considerando as finalidades para as quais a lei propõe.

O Estatuto, por exemplo, já em seu art. 1o, define 
como idoso todo aquele que tiver idade igual ou supe-
rior a sessenta anos. No entanto, há, também, no rol 
da legislação brasileira, a previsão de alguns direitos 
específicos para os idosos, direitos esses que exigem 
idades diferentes, como a habilitação para o recebi-
mento do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

O BPC é o mais importante programa de garantia 
de renda destinado aos idosos, previsto na Constitui-
ção Federal e na Lei Orgânica da Assistência Social 
(LOAS), já trabalhou com diferentes critérios de idade. 

Em 1997, o limite era de setenta anos de idade. 
Em 1998, passou a ser de sessenta e sete e, a partir 
de 2004, inspirado no próprio estatuto, passou a aten-
der os idosos com mais de sessenta e cinco anos, nos 
termos do art. 34 do Estatuto do Idoso.

Esse benefício merece um olhar especial, porque, 
de acordo com o Ipea, alcançava, em 2008, a quase 
totalidade dos idosos de baixa renda, convertendo-se, 
ao lado da aposentadoria rural, em uma das ferra-
mentas mais cruciais para o amparo da nossa velhice 
empobrecida, pois a ele fazem jus os idosos que não 
possuam meios de prover sua subsistência e nem de 
tê-la provida.

E lembro que foi a partir do Estatuto do Idoso 
que mudamos aquele conceito de que somente teria 
direito ao benefício quem não recebesse mais que um 
quarto, ou seja, que a renda per capita da família não 
ultrapassasse um quarto do salário mínimo. Mudamos 
o conceito. Com essa mudança, como eu dizia, milha-
res de pessoas passaram a ter o direito ao receber o 
salário mínimo.

A quantidade de pessoas atendidas pelo BPC 
hoje já supera a marca de 1,6 milhão de idosos. Para 
se ter uma idéia da elevação do alcance desse bene-
fício, registre-se que, em 1996, apenas 42 mil pessoas 
estavam cadastradas para recebê-lo. 

Eu dizia em São Paulo e repito aqui que só por 
esse motivo já poderíamos dizer que o Estatuto do 
Idoso é uma peça fundamental para a nossa velhice, 
principalmente para os mais pobres.

O BPC é garantido constitucionalmente, tem ca-
ráter não contributivo, e, como dissemos, ao lado da 
aposentadoria rural, propiciou uma elevação significa-
tiva na qualidade de vida do idoso brasileiro.

Os rendimentos auferidos pelos idosos por meio 
do BPC e da aposentadoria movimentam a economia 
da maioria dos Municípios brasileiros.

O Ipea calcula que esses dois fatores – BPC e 
aposentadoria rural – permitiram a redução dos índices 
de pobreza e indigência entre os mais idosos.

Assim, em 2008, apenas 1,5% dos idosos bra-
sileiros se encontravam em situação de indigência e 
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5,8% em situação de pobreza: viviam com uma renda 
mensal per capita inferior a um quarto do salário mínimo.

O Ipea também atesta que o BPC é um programa 
essencialmente urbano, o que evidencia a eficácia da 
aposentadoria rural para amparar os idosos que mo-
ram no campo. 

Srª Presidenta, essa queda da indigência e da 
pobreza entre os idosos, alcançada pelo Brasil nos últi-
mos anos, também está relacionada aos ganhos reais 
obtidos pelo salário mínimo, ao qual estão vinculados 
tanto o BPC quanto a previdência rural.

Ainda de acordo com o Ipea, em 2008, apenas 
10,8% dos idosos de 65 anos ou mais não contavam 
com proteção previdenciária ou assistencial; ou seja, 
89,2% dos idosos brasileiros recebiam benefícios da se-
guridade social, sejam aposentadorias, seja pelo BPC.

Considerando que naquele ano 3,5% dos idosos 
ainda estavam em atividade no mercado de trabalho e 
eram contribuintes da Previdência Social, a cobertura di-
reta deste segmento, com esses dados, chegava a 93%.

A indireta, quando se incluem idosos cônjuges 
não-beneficiários, superava os 97%, o que significa 
praticamente a universalização da cobertura dessa 
faixa tão importante da população.

Se, do ponto de vista financeiro, esses programas 
conseguem proteger hoje essa população, há que se 
pensar em outras questões relevantes, mas não resol-
vidas suficientemente por tais benefícios.

Aí entraria a questão da saúde, da educação, 
da moradia.

Um desses aspectos é a quantidade maior de 
pessoas a demandar cuidados em diferentes níveis, 
inclusive aqueles destinados a quem se torna depen-
dente de ajuda para tarefas mais elementares.

Nesses termos, cabe ao País investir na forma-
ção de cuidadores – precisamos de mais cuidadores, 
geriatras, fisioterapeutas e outros profissionais que se 
dedicam ao atendimento dos idosos. A demanda por 
esses profissionais vai aumentar consideravelmente 
nos próximos anos.

Também é importante ressaltar, Srª Presiden-
ta, a necessidade de que seja cumprida em toda sua 
essência a Lei n° 10.098, de 2000, de acessibilidade, 
destinada a garantir condições para que pessoas com 
deficiência ou mobilidade reduzida possam exercer in-
teiramente seu direito de ir e vir.

Outro campo que carece de atenção é o enfren-
tamento dos índices ainda do analfabetismo entre os 
idosos. Dados do Ipea, Srª Presidenta, mostram que, 
em 2008, mais de 6 milhões de pessoas com mais de 
60 anos não sabiam nem ler, nem escrever. É neces-
sário, pois, elevar a oferta de cursos de alfabetização 
para esse segmento.

Os idosos contam hoje, portanto, com garantias 
legais avançadas, que necessitam ser efetivadas, espe-
cialmente nas questões relacionadas à acessibilidade e 
à renda. Contam com benefícios que protegem o setor 
de mais baixa renda, mas cuja eficácia depende dos ga-
nhos reais do salário mínimo, aos quais estão vinculados. 
E aqueles que ganham um pouco mais que o salário 
mínimo não estão tendo reajustes decentes. Temos ca-
rência nas áreas de educação e na oferta de atividades 
lúdicas, bem como desponta a necessidade da formação 
de profissionais capazes de acolher os idosos nos casos 
de incapacidade e dependência em diferentes níveis.

Temos que avançar também no turismo e, repito, 
na distribuição de renda. Porque, se prevalecer a tese 
de alguns de que os aposentados e pensionistas devem 
ganhar somente um salário mínimo, a responsabilidade...

(Interrupção do som.) 

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – V. Exª pode concluir o seu belo 
pronunciamento.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – A respon-
sabilidade do Estado vai aumentar e muito. Como vão 
pagar um plano de saúde se todos os 40 milhões de 
idosos do futuro ganharem salário mínimo. Vão todos 
para o SUS. E hoje aqueles que ganham três, quatro, 
cinco, seis, sete salários, que são muito poucos, con-
seguem pagar um plano mínimo. Os planos decolam 
num valor, e a aposentadoria despenca. O Estado se 
prepare para assumir a responsabilidade em todos os 
níveis, de todos os idosos. Aí a vaca vai para o brejo, 
e ficamos sabendo como isso termina. Não vai haver 
atendimento decente para os idosos.

Termino, Srª Presidente, dizendo uma frase que 
tenho usado muito: fizemos muito neste País, por diver-
sos setores, inclusive para os idosos, mas ainda temos 
muito o que fazer. Enquanto isso não é feito, termino 
afirmando que, infelizmente, o Brasil ainda não está 
preparado, pela importância de uma legislação avan-
çada, para atender os nossos idosos.

Era isso, Srª Presidenta. Agradeço a V. Exª pela 
tolerância.

Peço que seja considerado na íntegra o meu pro-
nunciamento, já que o sintetizei um pouco.

Obrigado.

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, na sexta-feira passada, dia 09, eu estive 
na cidade de São Paulo para cumprir dois importan-
tes compromissos: Um na Federação Brasileira de 
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Bancos e o outro a gravação do Canal Livre, da TV 
Bandeirantes.

A convite do presidente FEBRABAN (Federação 
Brasileira de Bancos), Murilo Portugal, participei de 
uma reunião almoço na sede da entidade.

Na pauta, o programa de inclusão da Federação 
que valoriza a diversidade (gênero, etnia, pessoa com 
deficiência, mulheres) no sistema bancário.

Achei interessante saber que o setor bancário 
contratou dez mi! pessoas com deficiência. Primeiro 
eles empregam, depois dão a formação.

Eu aproveitei este encontro para convidar a enti-
dade a apresentar o programa na Comissão de Direitos 
Humanos do Senado Federal.

Outro tema que tratamos foi o PLS 345/2007, de 
nossa autoria, que prevê a redução de 30% para 20% 
de desconto no salário dos aposentados em caso de 
empréstimos consignados. Dos 28 milhões de apo-
sentados e pensionistas da previdência cerca de 20 
milhões ganham um salário mínimo.

Então como fica a situação de quem ganha um 
salário mínimo com o desconto de 30%?... Impagável.

Os diretores de bancos me perguntaram sobre 
o PLC 130/2011, que combate a discriminação contra 
as mulheres no mercado de trabalho. Eu disse a eles 
que o projeto apenas regulamenta a Constituição Fe-
deral, e que aqueles que não discriminam não preci-
sam se preocupar.

Sr. Presidente, ontem à noite, o programa Canal 
Livre, da TV Bandeirantes, abordou a situação dos ido-
sos e aposentados com foco no Estatuto do Idoso, Lei 
Federal que é originária de projeto de nossa autoria.

O programa foi apresentado pelo jornalista Fábio 
Panunzzio, com a participação dos jornalistas Fernan-
do Mitre e Antônio Telles. Além deste senador também 
estava no programa a antropóloga e professora Maria 
Helena Vilas Boas.

Fizemos um bom debate sobre as conquistas, os 
problemas, os desafios e as expectativas para o futuro 
dos idosos e aposentados do nosso país.

Enfatizamos a importância e a urgência da elimi-
nação do fator previdenciário, bem como a implantação 
de uma política de reajustes reais para aqueles que 
ganham acima de um salário mínimo.

Srªs e Srs. Senadores, o Estatuto do Idoso com-
pleta do ano que vem dez anos de existência. Gosta-
ria de partilhar com todos algumas reflexões com foco 
nas conquistas e desafios dos idosos em nosso País.

O Censo realizado em 2010 pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE) constatou que 
nosso país conta hoje com mais de 18 milhões de 
pessoas com idade superior a 60 anos.

Isso representa aproximadamente 12% da popu-
lação total do País. Esse número deve superar os 60 
milhões em quatro décadas, confirmando o envelheci-
mento constante da população brasileira já identificado 
nos levantamentos anteriores.

Esses dados impõem uma reflexão sobre o pre-
paro do País para lidar com uma mudança tão signifi-
cativa. A nosso ver, no que tange às garantias legais, 
os idosos do Brasil estão bem amparados.

Desde a Constituição Federal de 1988 eles con-
tam com uma avançada legislação de proteção. A di-
retriz constitucional foi reforçada pela aprovação, em 
2003, do Estatuto do Idoso, de nossa autoria, cuja 
finalidade maior é zelar pela saúde e bem-estar ao 
longo do processo de envelhecimento.

Esse diploma legai, a Lei n° 10.741, de 1º de ou-
tubro de 2003, ampara os idosos brasileiros nos mais 
diferentes aspectos da vida cotidiana, destacando o 
papel da família.

No plano internacional, a Organização das Na-
ções Unidas (ONU), por meio da Resolução 46/91, 
adotou princípios em favor das pessoas idosas, encora-
jando os países membros a incorporarem os princípios 
na medida do possível. E o Brasil é um dos signatários 
desse documento.

Apesar dessa avançada legislação, ainda existem 
aspectos que podem ser aperfeiçoados, no sentido de 
garantir sua efetividade para lidar com as mudanças 
na pirâmide etária que irão transformar o que hoje é 
minoria em um dos segmentos mais numerosos de 
nossa população.

Entre os aperfeiçoamentos está o desafio de defi-
nir a faixa etária para essa etapa da vida, considerando 
as finalidades as quais as leis se propõem.

O Estatuto, por exemplo, já em seu art. 1º, de-
fine como idoso todo aquele que tiver idade igual ou 
superior a 60 anos. No entanto, há, também, no rol 
da legislação brasileira, a previsão de alguns direitos 
específicos para os idosos, direitos esses que exigem 
idades diferentes, como a habilitação para o recebi-
mento do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

O BPC, o mais importante programa de garantia 
de renda destinado aos idosos, previsto na Constitui-
ção Federal e na Lei Orgânica da Assistência Social 
(LOAS), já trabalhou com diferentes critérios de ida-
de. Em 1997, o Bimite era de 70 anos de idade. Em 
1998, passou a ser de 67 e, a partir de 2004, passou 
a atender os idosos com mais de 65 anos, nos termos 
do art. 34 do Estatuto do Idoso.

Esse benefício merece detalhamento porque, de 
acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Apli-
cada (IPEA), alcançava, em 2008, a quase totalidade 
dos idosos de baixa renda, convertendo-se, ao lado 
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da aposentadoria rural, em uma das ferramentas mais 
cruciais para o amparo da velhice empobrecida, pois 
a ele fazem jus os idosos que não possuam meios de 
prover sua subsistência e nem de tê-la provida, e cuja 
renda familiar não supere 1A (um quarto) do salário 
mínimo.

A quantidade de pessoas atendidas pelo BPC 
hoje já supera a marca de 1,6 milhão de idosos. Para 
se ter uma idéia da elevação do alcance desse bene-
fício, registre-se que, em 1996, apenas 42 mil pessoas 
estavam cadastradas para recebê-lo.

O BPC é garantido constitucionalmente, tem 
caráter não contributivo, e, como dissemos, ao lado 
da aposentadoria rural, propiciou uma elevação sig-
nificativa na qualidade de vida do idoso brasileiro. Os 
rendimentos auferidos pelos idosos por meio do BPC 
e da aposentadoria movimentam a economia de mui-
tos municípios brasileiros.

O Ipea calcula que esses dois fatores – BPC e 
aposentadoria rural – permitiram a redução dos índices 
de pobreza e indigência entre os mais idosos. Assim, 
em 2008, apenas 1,5% dos idosos brasileiros se encon-
travam em situação de indigência, e 5,8% em situação 
de pobreza (viviam com uma renda mensal per capita 
inferior a um quarto do salário mínimo).

O Ipea também atesta que o BPC é um programa 
essencialmente urbano, o que evidencia a eficácia da 
aposentadoria rural para amparar os idosos que mo-
ram no campo.

Essa queda da indigência e da pobreza entre os 
idosos, alcançada pelo Brasil nos últimos anos, tam-
bém está relacionada aos ganhos reais obtidos pelo 
salário mínimo, ao qual estão vinculados tanto o BPC 
quanto a previdência rural.

Ainda de acordo com o Ipea, em 2008, apenas 
10,8% dos idosos de 65 anos ou mais não contavam 
com proteção previdenciária ou assistencial. Ou seja, 
89,2% dos idosos brasileiros recebiam benefícios da 
seguridade social, sejam aposentadorias, seja BPC. 
Considerando que naquele ano 3,5% dos idosos ainda 
estavam em atividade no mercado de trabalho e eram 
contribuintes da Previdência Social, a cobertura direta 
deste segmento chegava a 93%,

A indireta, quando se incluem idosos cônjuges 
não beneficiários, superava os 97%, o que significa 
praticamente a universalização da cobertura dessa 
faixa da população.

Se, do ponto de vista financeiro, esses programas 
conseguem proteger – hoje – essa população, há que 
se pensar em outras questões relevantes, mas não re-
solvidas suficientemente por tais benefícios.

Um desses aspectos é a quantidade maior de 
pessoas a demandar cuidados em diferentes níveis, 

inclusive aqueles destinados a quem se torna depen-
dente de ajuda para tarefas mais elementares.

Nesses termos, cabe ao País investir na forma-
ção de cuidadores, geriatrias, fisioterapeutas e outros 
profissionais que se dedicam ao atendimento dos ido-
sos. A demanda por esses profissionais vai aumentar 
consideravelmente nos próximos anos.

Também é importante ressaltar a necessidade 
de que seja cumprida em toda sua essência a Lei de 
Acessibilidade (Lei n° 10,098, de 2000), destinada a 
garantir condições para que pessoas com deficiência 
ou mobilidade reduzida possam exercer inteiramente 
seu direito de ir e vir.

Outro campo que carece de atenção é o enfren-
tamento dos índices de analfabetismo entre os idosos. 
Dados do Ipea mostram que, em 2008, mais de seis 
milhões de pessoas com mais de 60 anos não sabiam 
nem ler, nem escrever. É necessário, pois, elevar a 
oferta de cursos de alfabetização para esse segmento.

Os idosos contam hoje, portanto, com garantias 
legais avançadas, que necessitam ser efetivadas, espe-
cialmente nas questões relacionadas à acessibilidade; 
contam com benefícios que protegem o setor de mais 
baixa renda, mas cuja eficácia depende dos ganhos 
reais do salário mínimo, aos quais estão vinculados.

Temos carências nas áreas da educação e na 
oferta de atividades lúdicas, bem como desponta a 
necessidade de formação de profissionais capazes 
de acolher os idosos nos casos de incapacidade e 
dependência em diferentes níveis.

Termino dizendo: Nesse período, desde a cria-
ção do Estatuto do Idoso, que completa dez anos ano 
que vem, fizemos muito, mas, ainda há muito por fazer. 
Por isso, infelizmente, temos que afirmar que o Brasil 
ainda não está preparado para atender seus idosos.

Era o que tinha a dizer.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-

co/PCdoB – AM) – Perfeitamente, Senador. V. Exª será 
atendido na forma do Regimento. Mais uma vez, a Mesa 
cumprimenta V. Exª pela intervenção.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Antes de chamar o próximo orador, 
a Presidência lembra às Srªs Senadoras e aos Srs. 
Senadores que está convocada uma sessão solene 
conjunta do Congresso Nacional a realizar-se amanhã, 
dia 13 de março, às 10 horas, no plenário do Senado 
Federal, destinada a comemorar o Dia Internacional da 
Mulher e a entregar às agraciadas o Diploma Mulher-
-Cidadã Bertha Lutz.

Serão agraciadas, no dia de amanhã, as seguin-
tes personalidades: a Srª Presidenta da República, 
Dilma Vana Rousseff; a Srª Ana Alice Alcântara Cos-
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ta; a Srª Eunice Michiles; a Srª Maria Prestes e a Srª 
Rosali Scalabrin.

A Mesa reforça o convite às Senadoras e aos 
Senadores e às Deputadas e aos Deputados para que 
compareçam, amanhã, às 10 horas, neste plenário, à 
sessão conjunta do Congresso Nacional em homena-
gem às mulheres e, em especial, a essas cinco perso-
nalidades que acabamos de citar. Inclusive, amanhã, 
a Senadora Ana Amélia falará, representando o PP.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Passo a palavra, agora, para fazer 
uma comunicação inadiável, ao Senador Valdir Raupp.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidenta, Senadora Vanessa Grazziotin, do 
Estado do Amazonas, o maior Estado do País, cum-
primento as Srªs Senadoras e os Srs. Senadores.

Não quis interromper, pedindo o aparte, o pronun-
ciamento do Senador Paulo Paim porque ele já estava 
concluindo. Por sinal, foi um grande pronunciamento! 
Eu queria parabenizá-lo, Senador Paulo Paim. V. Exª 
tem lutado muito, desde quando era Deputado na 
Câmara dos Deputados até agora, quando já está no 
segundo mandato no Senado Federal, pelas classes 
sociais do nosso País.

Acompanhei a aprovação do Estatuto do Idoso – 
pude reproduzi-lo e distribuí-lo em grande quantidade 
no meu Estado para todas as entidades, o que, com 
certeza, foi de grande valia –, assim como a do Esta-
tuto da Criança e do Adolescente. Agora, aqui, esta-
mos prestes a aprovar o Estatuto da Juventude. Sei 
que esses Estatutos são um direcionamento para a 
população, para que esta possa contribuir, possa aju-
dar mais essas categorias tão sofridas do nosso País.

Já avançamos muito, como disse V. Exª, mas 
podemos avançar muito mais. O Brasil é um País rico. 
Afinal de contas, somos a sexta economia do mundo, 
caminhando para a quinta economia do mundo, mas 
ainda enfrentamos muitas dificuldades nessas cate-
gorias, nessas classes.

Espero que também o combate às drogas, daqui 
para frente, possa ser intensificado e que nossa juven-
tude possa se livrar desse mal tão perverso, que tanto 
corrói a nossa sociedade!

Subo à tribuna, Srª Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, mais uma vez – prometi que voltaria aqui todas 
as semanas enquanto esse assunto não fosse resol-
vido –, para tratar de duas questões, e uma delas diz 
respeito à recuperação e restauração da BR-364, uma 
rodovia federal que vai do Mato Grosso até o Estado 
do Acre, até a divisa com o Peru, que faz parte da ro-
dovia bioceânica, que liga o Brasil ao oceano Pacífico. 
O trecho de Rondônia é o pior do Brasil. Não há outra 

rodovia federal no nosso País que esteja nas condições 
em que se encontra a BR-364 no trecho de Rondônia, 
que vai da divisa de Mato Grosso e Rondônia até a 
divisa do Estado do Acre. É um trecho de aproxima-
damente 900 quilômetros – são 700 quilômetros até 
Porto Velho – e que se estende até a divisa do Acre, 
com muitos problemas. Então, o trecho chega a medir 
cerca de 900 quilômetros.

Essa rodovia, Srª Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, está sendo responsável por uma média de 180 
a 200 mortes por ano. É lamentável – como eu fala-
va ainda há pouco – que, em um País que é a sexta 
economia do mundo, haja uma rodovia federal nas 
condições em que está hoje a BR-364! Não é falta de 
cobrar, não é falta de a bancada federal subir à tribu-
na, tanto na Câmara quanto no Senado, e se dirigir ao 
Ministro dos Transportes, ao Diretor-Geral do Dnit, a 
toda a Diretoria do Dnit, à unidade de Rondônia. Enfim, 
todos esses órgãos estão sendo cobrados há muitos 
anos. Há dois ou três anos, estamos cobrando a res-
tauração, não só a operação tapa-buraco. Esperamos 
que haja não apenas a recuperação da rodovia, pois 
esta é feita todos os anos no período do verão, mas, 
com a chegada do inverno, a situação fica pior do que 
estava antes. Isso não resolve mais, Senador Cristo-
vam, Senadora Ana Amélia, Senador Paim, Senadora 
Vanessa. Isso não resolve mais!

É uma rodovia com quase 30 anos de construção. 
Foi Juscelino Kubitschek que a abriu, na época ainda 
como estrada de cascalho, de chão. Depois dos gover-
nos militares, já no Governo democrático do Presiden-
te Sarney – da chapa vitoriosa Tancredo e Sarney –, 
Sarney assumiu a Presidência da República e concluiu 
o asfaltamento da BR-364, ligando o Mato Grosso ao 
Estado do Acre. No Governo Sarney, foi concluída essa 
grande obra. Na época, era uma grande obra, mas a 
deixaram, ao longo do tempo, deteriorar-se. E, hoje, 
não adianta mais fazer tapa-buraco. Só a restauração, 
a reconstrução da BR-364, de Vilhena ao Estado do 
Acre, da divisa do Mato Grosso até o Estado do Acre, 
vai resolver esse problema.

Enquanto não se licita a obra – este é o proble-
ma, porque já faz três anos que estão elaborando o 
projeto e não chegam ao ponto de concluir a licitação, 
mas isso deve acontecer em breve –, é necessário que 
isso se faça emergencialmente. O compromisso assu-
mido pelo Ministro Paulo Sérgio Passos; pelo General 
Fraxe, Diretor-Geral do Dnit; pelo Dr. Roger, Diretor de 
Obras e também pelo Dr. André, Superintendente do 
Dnit em Rondônia, foi o de que, em caráter emergen-
cial, Senador Paulo Paim, que assume a Presidência 
do Senado neste momento, fosse feio o contrato, o que 
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já fizeram. Hoje, na hora do almoço, conversei com o 
Superintendente do Dnit em Rondônia, Dr. André.

Houve muitas notícias ruins e tristes, muitas mor-
tes ocorreram duas semanas atrás. Nove pessoas 
morreram num único acidente, próximo de Ariquemes. 
Senador Paim, um ônibus com aproximadamente 50 
pessoas de idade, que fariam cirurgia de catarata, 
bateu numa carreta, e morreram nove pessoas, nove 
senhores e senhoras de idade, e vinte pessoas foram 
hospitalizadas. Então, foram quase trinta pessoas gra-
vemente feridas, sendo que nove vieram a óbito.

Então, essa situação está perto do fim, essa 
tragédia de mortes na BR-364 está chegando ao fim.

Mas, depois desse acidente que relatei, aconteceu 
outro acidente com um jovem da cidade de Vilhena, 
no último fim de semana. Esse jovem faleceu nas pro-
ximidades da Pimenta Bueno, também por problema 
de buraco na estrada.

O Dr. André me disse, ainda há pouco, que três 
empresas estão entrando na BR-364, perfazendo sete 
contratos. Em torno de quinze equipes de recuperação, 
a partir desta semana, serão espalhadas por todos os 
trechos da BR-364, para fazer essa operação de res-
taura, a operação tapa-buracos.

Logo em seguida, virão as licitações dos quatro 
lotes de Vilhena até Porto Velho. Uma boa notícia é a 
de que, quanto ao primeiro lote, que vai de Pimenta 
Bueno até Ouro Preto, que é o pior dos lotes, será 
aberto prazo para licitação ainda esta semana. Ainda 
esta semana, será publicado o edital de licitação para 
esse primeiro lote, que é o Lote nº 2, porque o primeiro 
lote, o de nº 1, que é de Vilhena até Pimenta Bueno, 
está com um pequeno problema de adequação de bri-
ta, de pedreira. Então, não está sendo possível licitá-lo 
no momento, mas espero que isso não demore mui-
to também. O terceiro e quarto lotes, que abrangem 
os trechos que vão de Ouro Preto a Ariquemes e de 
Ariquemes a Porto Velho, serão também licitados em 
breve. Espero que, dentro de poucas semanas, todos 
esses lotes de reconstrução estejam licitados.

Tenho dito aqui que o problema dessa obra não 
é dinheiro, pois há dinheiro para isso no PAC: o mon-
tante gira em torno de R$500 milhões. É um problema 
técnico, um problema de projeto, que impossibilitou a 
licitação desses lotes até agora.

Então, espero que o Dnit licite essa obra o mais 
rapidamente possível, para que, ainda neste verão, até 
o mês de abril ou de maio, haja a reconstrução dessa 
rodovia, no trecho de Vilhena a Porto Velho, para cessar 
a escalada de acidentes e de mortes nessa rodovia.

Agora, vou falar sobre o segundo assunto que 
me trouxe à tribuna, como eu tinha dito no início do 
meu pronunciamento: a transposição dos servidores 
federais de Rondônia. Não posso falar da questão da 

BR-364, sem falar de um assunto velho e recorrente, 
que é a transposição dos servidores. São em torno de 
20 mil servidores do antigo Território de Rondônia. Ro-
raima e Amapá já tiveram esse benefício há 23 anos. 
Em Rondônia, isso ficou pendente, e essa injustiça 
ainda persiste, demorando a sua solução.

Espero que, desta semana ate a próxima semana, 
o Ministério do Planejamento... Só está faltando um do-
cumento, um papel, uma assinatura, que é a instrução 
normativa da Ministra do Planejamento, Miriam Belchior.

O Dr. Duvanier, que veio a falecer, era um gran-
de servidor público, um grande homem público. Deve-
ríamos erguer uma estátua para o Dr. Duvanier pelos 
benefícios que fez a todas as categorias de servidores 
federais deste País. Ele estava prestes a resolver essa 
questão de Rondônia, quando houve um problema, por 
negligência de hospitais de Brasília. Eu testemunhei 
outros casos semelhantes ao do Dr. Duvanier, quando 
não quiseram atender na emergência, porque as pes-
soas não tinham talão de cheque ou dinheiro vivo, uma 
vez que os hospitais não aceitam cartão de crédito. Os 
hospitais de Brasília não estão aceitando – não sei o 
que ocorre no resto do País – cartão de crédito! Nem 
débito automático, eles estão aceitando! Ele teve de sair 
correndo para arrumar dinheiro ou para buscar outros 
hospitais que pudessem atendê-lo. Foram dois ou três 
hospitais que ele percorreu que não quiseram socorrê-lo. 
Ele veio a óbito, porque ele estava infartado. Se o tives-
sem socorrido imediatamente, poderiam ter salvado a 
vida do Dr. Duvanier. Lamentamos isso profundamente.

O Dr. Duvanier deixou as salas montadas, pron-
tas, até com carimbos prontos, para se começar a tra-
balhar na transposição– isso ocorreu há mais de três 
meses -, tanto em Rondônia, como em Brasília, com 
o Dr. Nicoli, para administrar essas equipes. Até hoje, 
a instrução normativa não foi assinada. Tenho cobrado 
isso pessoalmente, tenho cobrado isso da tribuna do 
Senado Federal, tenho cobrado das Comissões, para 
que essa situação seja resolvida o mais rapidamente 
possível.

Então, fica aqui, Sr. Presidente, mais este apelo, 
no início desta semana, o que já fiz em várias outras 
oportunidades, para que os órgãos responsáveis pela 
BR-364, o Dnit nacional, o Ministério de Transportes e 
a unidade de Rondônia, possam resolver essa ques-
tão o mais rapidamente possível e para que o Minis-
tério do Planejamento resolva um compromisso feito 
pela Presidente Dilma em Rondônia, onde assinou a 
regulamentação dessa lei, assumindo o compromisso 
com os servidores. Sua equipe não está conseguindo 
avançar para iniciar o processo de transposição dos 
servidores do ex-Território para o Estado de Rondônia.

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

Durante o discurso do Sr. Valdir Raupp, 
a Sra. Vanessa Grazziotin, Suplente de Se-
cretário, deixa a cadeira da Presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Muito bem! Esse foi o Senador Valdir Raupp, 
que fez um belo pronunciamento.

Passo a palavra, neste momento, à Senadora 
Vanessa Grazziotin, que preside a comissão do Prê-
mio Bertha Lutz, que, amanhã, entre outras grandes 
lideranças do Brasil, vai homenagear aqui, se não me 
engano, a própria Presidenta, a nossa Dilma.

Concedo a palavra à Senadora Vanessa Gra-
zziotin.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Muito obrigada, Senador Paim. É exata-
mente sobre desse tema que falarei neste momento, 
Senador Valdir Raupp, porque considero, e sempre 
considerei, a iniciativa do Senado Federal... 

E, aqui, quero fazer justiça: partiu da ex-Senadora 
Serys Slhessarenko a iniciativa de institucionalizar, de 
criar, a partir do Senado Federal, uma premiação, um 
diploma que reconhecesse mulheres que atuaram e 
que atuam na luta feminista, na luta pelos direitos das 
mulheres, na luta pela busca da igualdade.

Infelizmente, ainda há alguma incompreensão. Acho 
que, no passado, havia uma incompreensão maior do 
que hoje, mas ainda há incompreensões no sentido de 
não se compreender corretamente o que significa a luta 
feminista. A luta feminista não é uma luta de mulheres 
contra os homens; a luta feminista é uma luta que deve 
ser das mulheres, mas também dos homens, em prol da 
construção de uma sociedade mais justa, de uma socie-
dade mais igual. A luta feminista é aquela travada tanto 
por mulheres quanto por homens que não consideram, 
Senador Paim, normal o fato de as mulheres represen-
tarem 52% do eleitorado brasileiro, por exemplo, e só 
ocuparem, Senador Valdir Raupp, 10% das cadeiras do 
Parlamento no País. Isso não é normal, não é lógico! En-
tão, essa é uma luta que deve ser abraçada não só por 
mulheres, mas por homens, principalmente.

Nós lutamos porque também não consideramos 
normal o fato de as mulheres terem grau de escolarida-
de, um nível de formação, hoje, superior ao dos homens. 
Aqui, quero abrir um parêntese para lembrar que esse 
direito foi conquistado muito recentemente, porque, até 
há pouco tempo, a mulher não podia votar, mas ela tam-
bém não podia estudar. Não era permitido que a mulher 
estudasse, porque ela era criada para cuidar da casa, 
para cuidar do esposo e para cuidar dos filhos.

Conseguimos, tardiamente, esse direito, e, hoje, 
nós temos um nível, Senador Paim, de escolaridade 
superior ao dos homens, mas a média dos salários 
recebidos pela mulher, no Brasil, ainda é 30% inferior 
ao que os homens recebem.

Nós não podemos considerar normal que a mulher 
seja penalizada, principalmente no mercado de traba-
lho, por desempenhar a função mais nobre da huma-
nidade, que é a função da maternidade. Infelizmente, 
não à luz da legislação, mas, na escuridão, a mulher 
ainda é penalizada porque engravida, porque dá à luz, 
porque, na hora de buscar no mercado de trabalho, 
o patrão, geralmente, entre um homem candidato e 
uma mulher candidata àquela vaga, opta pelo homem.

Que razões levam à opção pelo homem? Pensa 
assim o departamento de recursos humanos da em-
presa: “O homem não vai engravidar, portanto, não vai 
pedir licença-maternidade”. “O homem pode até ser pai, 
mas, quando os filhos estão doentes, não é ele que 
vai se ausentar do trabalho para cuidar das crianças”.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senadora Vanessa, desculpe-me 

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Pois não.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Eu tenho de dizer isso, porque não disse ali.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Pois não, Senador.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Eu ouvi de um empresário um argumento que achei 
tão absurdo que não respondi, neguei-me a responder. 
Ele disse que a mulher não podia receber o mesmo 
salário que o homem porque ela tem filhos. Só isso.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Olha aí! Primeiro que nós não fazemos filhos 
sozinhas. Os filhos são fruto de uma relação de gênero, 
homem e mulher, mas coube à mulher a capacidade, a 
tarefa, a função de abrigar, de formar essa criança du-
rante nove meses. Coube à mulher, mas, infelizmente, 
a sociedade em que nós vivemos no mundo, Senador 
Paim, ainda nos trata dessa forma.

No entanto, nós já começamos a mudar. Há ex-
periências, e aqui faço justiça, não só de mulheres, 
mas de muitos homens empresários que têm não só 
acabado com essa discriminação, mas têm, em certo 
ponto, tentado tratar a mulher de forma diferenciada. 
É a discriminação positiva, e são empresas com ex-
tremo sucesso; são empresas que têm dado certo, 
porque a mulher não pode continuar sendo vista as-
sim na sociedade. 

Então, eu digo isso tudo, primeiro, para destacar 
a importância da nossa luta e chamar a atenção dos 
homens. Nós não queremos só a participação das mu-
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lheres nas lutas femininas. Nós queremos também a 
participação dos homens, porque é assim que vamos 
conseguir quebrar, um a um, todos os tabus que ainda 
se impõem para todas nós, mulheres, na sociedade 
brasileira e na sociedade do mundo inteiro.

Eu não tenho dúvida nenhuma de que, amanhã, 
a nossa sessão será importante, será uma sessão ex-
tremamente prestigiada. E eu espero que não seja só 
por conta da presença da nossa Presidenta Dilma, o 
que, para nós, é algo muito importante. Eu não tenho 
dúvida. Isso vai representar – e já representa – um 
marco na história do País, também um marco na his-
tória da luta das mulheres brasileiras pela ocupação 
do espaço que elas merecem. 

Então, amanhã, nós realizaremos a sessão em 
homenagem ao Dia Internacional da Mulher e fare-
mos a entrega e a homenagem às cinco mulheres, 
entregando-as o Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz. 
Serão homenageadas, além da nossa Presidenta Dil-
ma Rousseff, pelo Senado Federal, as Srªs Ana Alice 
Costa, que é da Bahia; Rosali Scalabrin, do Estado do 
Acre; Maria do Carmo Ribeiro, que é Maria Prestes, 
viúva de Luís Carlos Prestes; e Eunice Michiles, que 
foi a primeira Senadora do Brasil.

Concedo um aparte a V. Exª, Senador Raupp.
O Sr. Valdir Raupp (Bloco/PMDB – RO) – Obri-

gado a V. Exª. Ao mesmo tempo em que a parabenizo 
pelo pronunciamento, eu não sei se, amanhã, como 
o plenário vai estar muito disputado pelas mulheres, 
justamente por ser o dia delas, terei condições de falar. 
Então, aproveito este aparte para render as minhas ho-
menagens às mulheres brasileiras, porque elas estão 
avançando, com justiça. Hoje, as mulheres já estão no 
Parlamento, se bem que a minoria ainda, na Câmara 
dos Deputados, no Senado Federal, assim como V. 
Exª, como a Senadora Ana Amélia, que está aqui em 
plenário, e tantas outras que estão nas prefeituras, 
nas câmaras de vereadores, nos governos estaduais. 
Também já há algumas mulheres na Presidência da 
República, posto este que, até então, era muito difícil 
imaginar que seria ocupado por mulheres. Hoje, o País, 
que é a sexta economia do mundo, é presidido pela 
Presidente Dilma Rousseff, uma das personalidades 
mais importantes do mundo. Ela, hoje, está entre as 
cinco, seis personalidades mais importantes do mun-
do. Portanto, por onde passam as mulheres, elas têm 
demonstrado a sua capacidade. Eu, quando Prefeito, 
há muito tempo, ainda muito jovem, coloquei mulheres 
em várias Secretarias: na da Saúde; na de Fazenda, 
em que ficou durante todo o meu mandato; na Secre-
taria de Educação; na Secretaria de Ação Social. No 
Governo do Estado, quando fui Governador, também 
não foi diferente. Fui o primeiro Governador a nomear 

uma desembargadora para o Tribunal de Justiça, que, 
depois, veio a ser Presidente do Tribunal de Justiça e 
do Tribunal Eleitoral. E, no Ministério Público, havia ou-
tros juízes concorrendo. Na lista, escolhi uma mulher, 
que foi a primeira desembargadora do nosso Estado. 
Na União, também já tivemos mulheres presidindo a 
Corte Suprema do País, assim como está assumindo 
agora o Tribunal Superior Eleitoral a Ministra Cármen 
Lúcia. Enfim, as mulheres estão alcançando. Agora, 
no Parlamento, V. Exª tem razão, está faltando muito 
ainda. Eu presidi uma reunião, no início do ano, com 
o parlamento da Escócia. Lá, eu pude observar que a 
maioria eram mulheres. De trinta parlamentares que 
vieram ao Brasil, a maioria eram mulheres. Elas es-
tão chegando. Acho que 48% ou 50% do parlamento 
escocês já são de mulheres. Outros países do mundo 
estão conseguindo avançar, lógico, até pela idade. En-
tão, acredito que o Brasil, daqui a 50 ou 100 anos, vai 
chegar também. Talvez até, nessa escalada em que as 
mulheres estão indo, com mais mulheres nas escolas, 
com mais mulheres nas universidades se formando, 
no mercado de trabalho, eu acho que as mulheres vão 
chegar também ao equilíbrio ou até passar os homens. 
Parabéns às mulheres!

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Muito obrigada, Senador. Incorporo o aparte 
de V. Exª ao meu pronunciamento. 

Mas, primeiro, quero convidar V. Exª a se pro-
nunciar amanhã. Amanhã, nós teremos uma sessão 
dividida em duas partes: a primeira será a entrega do 
prêmio Bertha Lutz, que contará com a participação 
da Presidenta Dilma Rousseff; e a segunda sessão 
contará com a presença de todas as Deputadas e 
Senadoras, Deputados e Senadores, e todos os Par-
lamentares poderão falar.

Eu até vou sugerir ao Presidente da Casa para 
que não haja problema se avançarmos o tempo. Acho 
que nenhum Senador e nenhuma Senadora vai se opor 
pelo fato de adentrarmos o período dos pronunciamen-
tos, porque seria importante que todos os homens pu-
dessem estar presentes e falar. Para nós, muito mais 
importante do que ouvir uma mulher, Senador Paim, é 
ouvir os homens, ouvir pronunciamentos como o que 
V. Exª acabou de fazer.

Para comentar só a questão da participação 
política das mulheres, a representação política, eu 
quero dizer, Senador Valdir Raupp, que nós não que-
remos esperar de 50 a 100 anos para atingir se não 
a equidade, a igualdade de presença no Parlamento, 
mas um número mais expressivo de uns 30% ou 35%. 
Não. Nesses países todos, onde a mulher avançou 
muito e está muito mais presente no Parlamento, é 
por conta exatamente da legislação. Na maior parte 
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desses países, existem leis eleitorais que estabelecem 
lista alternada entre homens e mulheres. Isso ainda 
é necessário por conta de todo o problema que sofre 
a mulher: “A mulher não é política. Não é porque não 
quer”. É porque a mulher, apesar de trabalhar fora, de 
produzir quase 45% de tudo o que a Nação produz, 
ainda é obrigada a fazer quase tudo com exclusividade 
dentro da sua casa. E ainda tem um marido que não 
vê com bons olhos o fato de ela se filiar a um partido 
político, militar num partido político.

Então, se essas questões culturalmente são bar-
reiras difíceis de serem ultrapassadas, vamos elaborar 
leis. Foi assim que fez a Argentina. Foi assim que fez a 
maior parte dos países do mundo, onde as mulheres já 
ocupam 25%, 30%, 40% das cadeiras. Não precisaría-
mos iniciar um a um. Vamos iniciar dois a um. Já é um 
bom começo, já é um bom início. E não vamos entender 
ou achar que a mulher está querendo tirar o espaço que 
é do homem. Não. Vamos imaginar e pensar que é um 
espaço devido a quem representa 52% do eleitorado.

Sr. Presidente, na condição de Presidente, este 
ano – e logo após teremos a escolha de um novo coor-
denador ou de uma nova coordenadora do Conselho do 
Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz –, quero dizer que 
é com muita alegria que, após a escolha... Primeiro, são 
as indicações. Nós recebemos aproximadamente 30 ou 
um pouco mais de indicações. Recebidas as indicações, 
o Conselho, que é composto por um membro de cada 
partido com assento nesta Casa, vota secretamente os 
nomes que acha que são merecedores desse diploma. E 
compreendi o resultado como um grato presente, porque, 
como nos anos anteriores, mas, principalmente, neste 
ano, acredito que as mulheres que receberão essa ho-
menagem representam o verdadeiro retrato do Brasil. 
Temos uma militante de trabalhadores e trabalhadoras 
rurais que vem do Acre; temos uma mulher estudiosa 
das questões feministas hoje de gênero no Brasil, que 
vem da Bahia e que foi muito importante para a criação 
e a instalação das primeiras delegacias de mulher no 
País, uma pessoa que formula, teoricamente, a questão 
de gêneros; temos Maria Prestes, um nome muito forte 
e de uma posição muito forte, porque foi esposa, por 
mais de 40 anos, de Luís Carlos Prestes, mas poucos 
no Brasil sabem que ela também foi uma grande mili-
tante e que, portanto, receberá esse reconhecimento; 
temos a primeira Senadora do Brasil – e não é de muito 
tempo, não, Senador Paim. Em 1979, Senador Alvaro 
Dias, ingressei na universidade, muito jovem. Foi a pri-
meira vez que uma mulher sentou-se em uma destas 
cadeiras do Senado. Agora, há pouquíssimo tempo, em 
1979. Portanto, merece o reconhecimento de todas nós.

E quero, aqui, rapidamente – sinto-me nessa 
obrigação também, antes da sessão de amanhã –, 
falar um pouco a respeito das nossas homenageadas.

Quero começar por Rosa Scalabrin, conhecida 
no seu Estado como Rose. Nasceu no Rio Grande do 
Sul, mas migrou para a Amazônia, aos 10 anos, quan-
do sua família, como dezenas e centenas de famílias 
sulistas, migrou para trabalhar no campo durante a 
construção da Transamazônica.

Portanto, ela foi, com 10 anos, para o Pará e, 
em seguida, mudou-se para o Estado do Acre. Come-
çou sua militância aos 15 anos de idade, exatamente 
participando do Movimento de Resistência dos Traba-
lhadores Rurais da Transamazônica. Junto com a sua 
família, como já disse aqui, como uma assentada do 
Incra, foi para a região. 

Em 1986, Rosali Scalabrin foi para o Acre, a convi-
te da Comissão Pastoral da Terra (CPT), ligada à Igreja 
Católica, para colaborar com a Organização Sindical 
dos Trabalhadores Rurais, no auge dos conflitos pela 
terra. Teve um belo trabalho, inclusive atuando lado a 
lado de Chico Mendes, cuja morte brutal é conhecida 
pelo Brasil e pelo mundo inteiro, assassinado que foi 
por conta de ter lutado pelos direitos dos trabalhadores 
rurais e, principalmente, dos seringueiros.

Rosali Scalabrin também atuou por dois anos, 
já no governo do Presidente Lula, no Ministério da 
Agricultura, onde criou o Programa Coopergênero, em 
prol do Cooperativismo associado à igualdade entre 
homens e mulheres no campo. 

Rose, como é conhecida, tem, portanto, uma 
atuação forte não apenas no Movimento dos Traba-
lhadores Rurais, mas também, desde o ano de 2008, 
compõe o Comitê do Movimento do Plano Nacional de 
Política para as Mulheres, representando o Fórum de 
Organizações de Políticas para as Mulheres. Ou seja, é 
uma mulher que tem a sua vida ligada aos movimentos 
sociais e democráticos, mas, sobretudo, à promoção 
da igualdade de gênero, que marca o Diploma Mulher– 
Cidadã Bertha Lutz.

Quero falar um pouco de Ana Alice Costa, nossa 
outra homenageada. Nasceu em 1951, em Caravelas, 
na Bahia. Foi integrante do movimento estudantil no 
início dos anos 70, no período mais duro da ditadura 
militar. Quando foi, em seguida, estudar no México, já 
começou a trabalhar e a estudar teoricamente a ques-
tão da relação de gênero, ou seja, das diferenças entre 
homens e mulheres. 

De volta ao Brasil, voltando do México, vinculou-
-se ao grupo feminista Brasil Mulher Seção Bahia, 
um dos primeiros grupos feministas daquele Estado. 
E, 1983, juntamente com outras colegas feministas, 
criou, na Universidade Federal da Bahia, onde já era 
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professora, Presidente Paulo Paim, o Núcleo de Estu-
dos Interdisciplinares sobre as Mulheres, em que vem 
trabalhando em articulação com outros movimentos 
sociais, em defesa dos direitos das mulheres para a 
transformação da condição feminina.

E, no ano de 1985, quando criada e instalada a 
primeira Delegacia Especializada de Atendimento à 
Mulher, no Brasil, ela também teve uma participação 
muito importante, muito importante nesse aspecto.

Retornou do México em 1994 e voltou para aquele 
país para concluir o seu doutorado. E, quando retornou, 
publicou um livro denominado As donas do poder: 
mulher e política na Bahia. Em 2004, concluiu o pós-
-doutorado em Teoria Feminista, em Madrid, na Espanha.

Ana Alice tem concentrado seus esforços na insti-
tucionalização dos estudos feministas, na produção de 
conhecimento e também na área do ensino. Ou seja, uma 
mulher que dedica sua vida ao estudo teórico sobre a 
questão de gênero, o que para nós é muito importante, 
porque é muito importante fundar nossa luta dentro do 
desenvolvimento de teorias científicas, Sr. Presidente.

Nossa outra homenageada: Maria Prestes. 
No campo mais histórico da luta do povo brasilei-

ro, quero dizer que se destaca uma mulher chamada 
Altamira Rodrigues Sobral. Esse é o nome original de 
Maria Prestes.

Filha de camponeses, aos 17 anos, quando per-
tencia à Juventude Comunista, teve de fugir para São 
Paulo e, na luta pela causa comunista, conheceu Luís 
Carlos Prestes, com quem se casou e viveu por mais 
de 40 anos, até a morte do marido.

Por ter lutado contra o regime militar e pela demo-
cratização do Brasil, Maria Prestes enfrentou a clandes-
tinidade, perseguições políticas e o exílio. Apesar das 
dificuldades de viver na ilegalidade durante o regime 
autoritário, ela criou nove filhos, Sr. Presidente. Nove 
filhos, Senadora Ana Amélia! Sete da união com o líder 
do Partido Comunista e dois do primeiro casamento. 

Filha e neta de militantes comunistas, Maria Pres-
tes apoiou greves, organizou protestos, panfletos e 
comícios; divulgou livros e jornais. Sua experiência 
de vida está toda relatada no livro de sua própria au-
toria, denominado Quarenta anos ao lado de Luís 
Carlos Prestes.

Aos 80 anos de idade, Maria Prestes foi homena-
geada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio 
de Janeiro. Posteriormente, recebeu mais uma série 
de homenagens Brasil afora. Recentemente, Maria 
teve uma atuação decisiva no episódio que trouxe o 
arquivo soviético de Luís Carlos Prestes para o Brasil.

Graças a ela, que coordenou uma mobilização ati-
va de intelectuais, diplomatas e até Presidentes, hoje, 
os inúmeros documentos de Prestes, principalmente os 

que se referem ao período do exílio, estão preservados 
no Arquivo Nacional. Em sua casa, colorida, em Saqua-
rema, no Rio de Janeiro, onde vive, Maria nem pare-
ce a mulher política que é, a guerreira forjada nas lutas 
clandestinas das quais participou nas fileiras do partido. 
Hoje, é apenas a Maria, dona de casa, mãe e cidadã.

Eunice Michiles, a nossa outra homenageada. 
A primeira Senadora eleita do País é outra persona-

lidade de destaque que estará conosco amanhã. Mas, 
há muitos que dizem: “Eunice Michiles era suplente”. De 
fato, Senadora Ana Amélia, Eunice Michiles assumiu 
nesta Casa, no ano de 1979, na condição de suplente, 
em decorrência da morte do ex-Governador João Bos-
co Ramos de Lima. Entretanto, ela foi votada pelo povo 
do seu Estado, o Amazonas, e assumiu, repito, três ou 
quatro meses depois da morte do Senador João Bosco 
Ramos de Lima. Quero lembrar que, naquela época, 
o suplente também recebia votos. O sistema eleitoral 
permitia que cada partido formasse uma chapa com três 
sublegendas representando três candidatos, e o mais 
votado assumia vaga. 

Eunice Michiles obteve 32.819 votos, ou seja, 
46% dos votos do seu partido. Por muito pouco perdeu 
para o ex-Governador. E seria interessante que todas 
as mulheres conhecessem essa história. Muitas vezes 
não era dado o direito a Eunice Michiles de falar nos 
comícios, porque ela era a segunda, porque ela era 
uma mulher e a ela não era dado o direito, certamen-
te. Se ela tivesse todos os direitos e todo o apoio que 
teve o primeiro candidato, teria superado-o e sido eleita 
Senadora da República. Mas obteve 46% dos votos do 
seu partido e chegou aqui, Senadora Ana Amélia, em 
1979, quando ainda nenhuma mulher havia se senta-
do em qualquer uma dessas cadeiras. Em 1979! Isso 
foi praticamente ontem. E ela diz que o Senado não 
estava preparado para uma mulher. Aqui, não havia 
banheiro feminino; aqui, só havia banheiro masculino, 
porque o plenário era dos homens, que ocupavam to-
das as cadeiras desta Casa.

Então, imaginem todas as dificuldades pelas quais 
Eunice Michiles passou!

Em 1984, ela foi convidada para ser candida-
ta à Vice-Presidência do Brasil na chapa do Ministro 
do Interior Mário Andreazza. Mas ela preferiu unir-se 
à Aliança Democrática e defendeu a candidatura de 
Tancredo Neves, transferindo-se, à época, para o PFL. 

Eunice Michiles está entre as cinco mulheres que 
recebem não só a homenagem das Senadoras, não só a 
homenagem dos Senadores, mas também a homenagem 
do Brasil, porque foi uma precursora. E acho que temos a 
obrigação de conhecer e de divulgar a história como ela 
foi, e não como gostaríamos que ela tivesse sido. Não dá. 
E, à época, infelizmente, a manchete de todos os jornais, 
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principalmente dos jornais de circulação nacional, não era 
o fato de uma mulher chegar ao Senado, mas o fato de 
que uma suplente estava indo para o Senado, como se 
isso fosse mais importante do que a primeira mulher a 
ocupar uma destas cadeiras aqui, Senador Paim. Isso foi 
uma injustiça, porque ela havia sido eleita, diferentemente 
de hoje, quando nossos suplentes não recebem votos. 
À época, eles recebiam. E ela foi uma das responsáveis 
pela conquista da vaga. E repito: não foi a primeira colo-
cada por muito pouco e por uma série de adversidades 
que sofreu durante sua campanha.

Por fim, para concluir, pois V. Exª está sendo ex-
tremamente bondoso comigo, quero destacar aqui o 
que não precisaria: a nossa Presidenta Dilma. 

Dilma Rousseff, como sempre digo, nunca foi 
candidata a nada, nem a vereadora, nem a deputada, 
e é a Presidenta, a primeira Presidenta do Brasil. Ela 
quebra um monte de tabus. 

Primeiro, demonstra que o político não é aquele 
detentor de mandato. O político é aquele que participa 
das lutas coletivas do povo, onde quer que esteja, no mo-
vimento sindical, como líder estudantil, como um técnico 
que participa do Poder Executivo. E ela foi militante em 
seus 16 anos de idade. Poderia ter feito, Sr. Presidente, 
como muitas meninas da sua época, em pleno regime da 
ditadura. Filha de família com um bom poder aquisitivo, 
poderia ter estudado fora do Brasil, poderia fazer o que 
quisesse. Mas optou, aos 16 anos de idade, por ingressar 
na vida política, por somar ao lado de outros e outras na 
luta pela reconstrução e retomada da democracia no País. 

Integrou organizações que combateram o regime 
militar. Em 1969, foi presa, em São Paulo, pela Opera-
ção Bandeirante, submetida à tortura, e cumpriu pena no 
presídio Tiradentes até 1972. Livre da prisão, mudou-se 
para Porto Alegre, no Estado de V. Exªs, Senadora Ana 
Amélia e Senador Paim, em 1973.

Em 1979, dedicou-se à campanha a favor da anistia 
dos perseguidos e exilados pelo regime militar. A partici-
pação das mulheres brasileiras na campanha pela anistia 
ampla, geral e irrestrita, Sr. Presidente, é algo que está 
escrito na história brasileira, e a nossa Presidenta Dilma 
foi uma dessas mulheres, foi uma dessas mulheres que 
levantou alto a bandeira pela anistia, a favor dos perse-
guidos e exilados pelo regime militar. Também ajudou a 
fundar o Partido Democrático Brasileiro (o PDT), no Rio 
Grande do Sul, e trabalhou na assessoria da bancada 
estadual do partido entre 1980 e 1985. No ano seguin-
te, foi escolhida pelo Prefeito da capital gaúcha, Alceu 
Collares – amigo nosso, meu querido amigo Alceu Colla-
res, por quem tenho muito carinho e forte admiração –, 
para assumir o cargo de Secretária da Fazenda – logo 
de cara! –, posição que ocupou até 1988.

Em 1989, foi nomeada Diretora-Geral da Câmara 
Municipal de Porto Alegre. Presidiu a Fundação de Eco-
nomia e Estatística do Rio Grande do Sul (1991-1993) e, 
em seguida, ocupou o cargo de Secretária Estadual de 
Minas, Energia e Comunicações, também no governo 
de Alceu Collares, retornando ao posto no governo de 
Olívio Dutra, do PT, partido ao qual se filiou em 2000.

O trabalho técnico realizado por ela e sua firme-
za política chamaram a atenção do primeiro candidato 
e depois Presidente da República Luiz Inácio Lula da 
Silva, que a convidou, em primeiro lugar, para compor, 
como uma das coordenadoras, a equipe de transição 
e, depois, nomeou-a Ministra de Minas e Energia. A 
partir daí, o Brasil inteiro conhece a história.

Do Ministério de Minas e Energia, no qual fez 
tantas coisas – lançou o programa Luz para Todos, 
introduziu o biodiesel na matriz energética brasileira –, 
foi convidada a assumir a Casa Civil – não só assumir 
a Casa Civil, mas a coordenar os principais programas 
desenvolvidos pelo Brasil, como, por exemplo, o PAC, 
que é o Programa de Aceleração do Crescimento.

Candidata à Presidência da República, deixou o go-
verno e foi eleita. Hoje, Dilma não é apenas o orgulho das 
mulheres brasileiras, mas das mulheres de todo o mundo. 
Como disse o Senador Valdir Raupp, é uma das figuras 
mais importantes do mundo hoje, e é uma mulher, sinal e 
prova de que nós, mulheres, somos sensíveis quando te-
mos de ser sensíveis, mas duras, firmes, quando decisões 
duras têm de ser tomadas. Dilma representa isso tudo.

Daqui, quero dizer que nós, mulheres, neste 
momento em que homenageamos as mulheres que 
foram precursoras e aquelas que lutam ainda hoje 
por direitos iguais entre homens e mulheres, não po-
demos nos esquecer de homenagear também um ho-
mem; um homem que é importante para o Brasil não 
só pelo que fez pelo Brasil – ajudou muito o Brasil –, 
mas pelo que fez principalmente pelo povo. Acho que 
o fato de esse homem ter devolvido a autoestima ao 
povo brasileiro, aos mais humildes, aos mais pobres, 
já bastaria; mas a autoestima foi devolvida não só ao 
povo, mas às mulheres. Ele confiou numa mulher. E 
eu, aqui, refiro-me ao Presidente Lula, que deixou o 
hospital no dia de ontem. Que Deus o ajude, proteja-o, 
porque o povo está numa corrente única para que ele 
tenha a sua saúde plenamente restabelecida.

É uma figura masculina, mas que, sem dúvida 
nenhuma, merece as maiores homenagens das figu-
ras femininas deste Brasil.

Muito obrigada, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Muito bem, Senadora Vanessa Grazziotin.
Eu só quero fazer uma correção no aparte que fiz a 

V. Exª: não foi um empresário que disse que a mulher não 
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podia ter o mesmo salário do homem, foi um executivo 
de um grande grupo econômico. Eu achei tão grave que 
eu troquei de assunto para não deixá-lo constrangido.

A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) 
– Gravíssimo! Pois devia denunciar essa pessoa.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Se for necessário, eu o farei, no momento adequado.

Quem estava na reunião sabe quem foi que falou, 
porque havia uma reunião com mais de trinta pessoas.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O Senado Federal recebeu os Ofícios 78 e 79, 
de 2012, da Câmara dos Deputados, submetendo à 
apreciação desta Casa as seguintes matérias:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Com referência aos Projetos de Lei de Conversão 
nºs 4 e 5, de 2012, que acabam de ser lidos, a Presi-
dência comunica ao Plenário que o prazo de 45 dias 
para a apreciação das matérias encontra-se esgota-
do, e o de suas vigências foi prorrogado por Atos do 
Presidente da Mesa do Congresso Nacional e esgotar-
-se-ão, respectivamente, em 21 de março e 8 de abril.

Prestados esses esclarecimentos, a Presidência 
inclui as matérias na Ordem do Dia da sessão delibe-
rativa ordinária de amanhã, 13 de março.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– A Presidência comunica ao Plenário que recebeu o Re-
curso nº 2, de 2012, interposto no prazo regimental, no 
sentido de que seja submetido ao Plenário o Projeto de 
Lei da Câmara nº 130, de 2011 (nº 6.393/2009, na Casa 
de origem, do Deputado Marçal Filho), que acrescenta 
§ 3º ao art. 401 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943, a fim de estabelecer multa para combater a diferen-
ça da remuneração entre homens e mulheres no Brasil.

É o seguinte o recurso: 

RECURSO Nº 2, DE 2012

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais solicitamos que o PLC 

nº 130, de 2011, que “Acrescenta § 3º ao art. 401 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, 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”, 
seja submetido ao Plenário desta Cassa.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A matéria ficará perante a Mesa durante cinco 
dias úteis, a fim de receber emendas, nos termos do 
art. 235, II, c, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Vejam o destino: coube-me ter que ler e, como 
sou um democrata, cumpro o Regimento, tive que ler 
o recurso que chega à Mesa para que a mulher não 
tenha o mesmo direito que o homem. Mas explico a 
todos que isso é só leitura. Sou obrigado a ler, mas, 
no debate da matéria, naturalmente seremos contra 
que esse projeto não seja encaminhado rapidamente 
à sanção da Presidência. 

Seguindo o princípio de um orador inscrito e um 
líder, passamos a palavra ao Líder Walter Pinheiro.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Senador Paulo Paim, 
Presidente desta sessão, saúdo V. Exª pela forma como 
aborda a leitura desse recurso. Ao mesmo tempo, 
anuncio que nosso trabalho será no sentido de que, 
em plenário, nós possamos inclusive – não vou usar 
a palavra derrotar – vencer as resistências e retirar 
esse recurso e consequentemente permitir a passa-
gem do projeto para a sanção por parte da Presidência 
da República. Até porque, meu caro Senador Paim, 
algumas pessoas que reivindicam introdução de cri-
térios e pontos nesse projeto fizeram-no até com boa 
intenção. Mas creio que o conjunto de critérios cabe 
de forma muito mais correta numa regulamentação, e 
não necessariamente no projeto de lei. 

Então essa preocupação seria atendida diante 
da sua solicitação. Eu acredito que a resolução mais 
correta para isso é remetermos, para que, de forma 
muito mais até ajustada ao encaminhamento das coi-
sas, no que diz respeito à fiscalização, à realidade que 
existe em cada setor de trabalho, seja enquadrado em 
uma norma, em uma regulamentação, porque não dá 
para você botar em uma lei caso a caso. Nesse caso 
em que alguém trabalhe, tem a mesma função, mas 
tem uma graduação, tem isso, tem aquilo... Então isso 
não cabe num projeto de lei, isso cabe em normas, em 
regulamentações. Portanto, acredito que o desejo de 
todos nós é ver esse projeto aprovado. Como amanhã 
teremos um dia muito especial, espero que essa reso-
lução, amanhã de tarde, possa vingar neste Plenário.

Mas o motivo que me traz à tribuna, meu caro 
Senador Paulo Paim, na tarde de hoje, tem a ver exa-
tamente com uma das situações que V. Exª enfrentou 
recentemente, assim como a Senadora Ana Amélia 
no Rio Grande do Sul, e que nós enfrentamos cotidia-
namente no Nordeste brasileiro. Isso já faz parte do 
nosso dia a dia, tanto que, quando discutimos políti-
cas para o Nordeste, sempre debatemos a política de 
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convivência com a seca. Alguns até usam a expressão 
combate à seca. Seca não se combate, você tem que 
ter políticas para conviver com ela, afinal de contas, 
parte do território nordestino é composto de semiárido. 
Para se ter uma ideia, meu caro Senado Paulo Paim, 
quase 69% do território baiano compõem-se de semi-
árido; e aí podemos até dar uma aproximada, ou seja, 
70% do território baiano são de semiárido. 

Eu recentemente tive uma discussão com o go-
verno da Suécia sobre a questão de cobertura em áre-
as remotas, inclusive nessa questão de Defesa Civil, 
que há dois anos venho batendo nessa tecla aqui no 
Congresso, portanto, antes até de ser Senador, com 
a construção do Centro de Emergência e de Monito-
ração. Tive esse debate com a Suécia agora, porque 
eles implantaram um sistema importantíssimo para 
cobrir áreas remotas com nevascas, para atendimen-
tos às pessoas, para chegar à informação, para ter co-
municação, para ter energia, para ter saúde em áreas 
remotas. Por que eu estou usando essa experiência? 
Porque no dia em que fiz essa discussão com o go-
verno e o Parlamento sueco, tomei como referência o 
Estado da Bahia. E os quase 70% do nosso território a 
que me referi agora, que são de semiárido, são quase 
do tamanho da Suécia. Estamos falando de uma área 
imensa onde as pessoas vivem, cultivam-na e da qual 
tiram o seu sustento. 

É importante lembrar o quanto a política de con-
vivência com a seca é fundamental para enfrentar es-
ses períodos de agora. Os gaúchos experimentaram, 
nessa virada de ano e principalmente no mês de ja-
neiro, uma seca que devastou a produção, e tivemos 
de tomar medidas emergenciais. O Nordeste convive 
com isso, volto a insistir, cotidianamente. 

Então, o motivo da minha vinda aqui a esta tri-
buna, eu que acabei de chegar de uma reunião com 
o Ministro Fernando Bezerra, é no sentido de que 
tomemos providências para as chamadas situações 
de emergência, mas ao mesmo tempo possamos dar 
continuidade à política perene de convivência com a 
seca, até para não ficarmos, meu caro Senador Anibal, 
de tempos em tempos providenciando alternativas e 
emergência para atender a regiões onde há enxurra-
da, há chuva, como foi o caso no Acre; ou para tratar 
quando a seca se apresenta. Então, é fundamental que 
tenhamos políticas permanentes para isso.

Claro que agora, no Ministério da Integração Na-
cional, tratei até de políticas emergenciais. A Bahia, 
nesse dia de hoje, contabiliza 75 Municípios com de-
cretação de emergência. Obviamente, quando descer 
da tribuna, já teremos mais dois, três, sei lá quantos 
Municípios que aumentarão esse número de Municí-
pios em situação de emergência.

Passamos para o Ministro Fernando Bezerra a si-
tuação desses Municípios. O Ministro se comprometeu 
com a liberação imediata de recursos. Deve receber 
do Estado da Bahia, ainda no dia de hoje, essa rela-
ção e a decretação da emergência e ao mesmo tempo 
publicar, para que tenhamos oportunidade de receber 
os primeiros recursos para o abastecimento de água 
e também para a distribuição de alimentos para essa 
população baiana localizada nesses 75 Municípios do 
nosso Estado. 

Mas nós queremos mais. Na última reunião com 
o Ministro Fernando Bezerra, foi pactuado com o Go-
vernador Jaques Wagner a liberação de R$168 milhões 
para a política de instalação de sistemas simplificados, 
abastecimento d’água, adutoras e até construção de 
postos e equipar os postos. Nós esperamos até, quem 
sabe, antes do final de março que o Ministro possa, 
de uma vez por todas, assinar a liberação desses re-
cursos lá na Bahia, em conjunto com o Governador 
Jaques Wagner. Portanto, medidas para adiante, mas 
nós precisamos atacar o momento. E precisamos de 
mais, precisamos de recursos para que a gente provi-
dencie a resolução de problemas que afligem princi-
palmente os agricultores dessa região. 

Eu me refiro, por exemplo, ao caso do seguro 
safra. Acabei de conversar com um dos técnicos do 
Ministério do Desenvolvimento Agrário, na Bahia com 
o nosso secretário de agricultura; e a expectativa nossa 
é a liberação do que tem pendente do seguro safra. 

Assim como também é fundamental que nós dis-
cutamos uma política de emergência para esse perí-
odo. Há uma lógica de atendimento do seguro safra 
só para depois da atividade inicial da produção, que é 
a plantação. Mas não dá para esperar, Senador Pau-
lo Paim. É fundamental que nos antecipemos. Quem 
sabe um crédito de emergência para as populações 
dessas áreas atingidas, permitindo assim que injetemos 
recursos na economia e resolvamos problemas, eu di-
ria, substanciais da vida das pessoas nessas regiões!

Então esse é um outro passo importante que 
também tratamos agora há pouco com o representan-
te do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Assim 
também faremos com o Ministério da Fazenda, porque 
nós queremos negociar as dívidas desses pequenos e 
médios agricultores de todas essas regiões, aprovei-
tando inclusive a legislação que está inclusa. O Banco 
do Nordeste, o Banco do Brasil e o Ministério têm-se 
mobilizado no sentido de que os agricultores adiram, 
de que os agricultores possam, de uma vez por todas, 
renegociar a sua dívida. 

Mas ainda existem muitas dificuldades. Eu estive 
agora, Senador Paim, na região de Irecê, que era até 
muito conhecida como a região do feijão, uma região 
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que tem um clima muito parecido com o clima de Bra-
sília. Nós temos ali em tono de cinco mil agricultores 
que precisam renegociar as suas dívidas. Então nós 
precisamos, na realidade, fazer uma urgente renego-
ciação de milhares e milhares de agricultores baianos. 
A Bahia tem 600 mil agricultores na agricultura familiar. 
Precisamos fazer essa renegociação nesse momento 
crucial. Espero que, daqui até a próxima quinta-feira, 
nós já tenhamos os decretos da própria questão da 
emergência publicados pelo Ministério da Integração 
Nacional, bem como a aplicação dos recursos. O Mi-
nistro se comprometeu a liberar imediatamente R$10 
milhões para que o Estado da Bahia possa atender a 
essa gente com alimentos, com água, com socorro, 
mas queremos, ainda, recursos para a atividade de 
recuperação de aguadas, perfuração, interligação e 
equipamento de poços e tratamento da questão dos 
próprios lençóis e das bacias. Temos um problema 
com o rebaixamento consubstancial do lençol e, ao 
mesmo tempo, vários de nossos açudes começam a 
dar sinais de cansaço ou de completo esvaziamento. 
Então é fundamental que essa política chegue agora.

Ainda na última sexta-feira conseguimos, junto 
à Codevasf, a autorização para construção de 5.000 
cisternas na região de Irecê. Esse é um comunicado 
importante para todo o povo daquela região. A nossa 
expectativa é de que isso comece a chegar já na região 
de Irecê a partir desta semana, para que tenhamos 
oportunidade da instalação dessas 5.000 cisternas. 
Isso é importante. Mas acontece, Senador Paim, que 
não está chovendo. Vamos instalar as cisternas para a 
próxima chuva. Precisamos matar a fome das pesso-
as agora e chegar com água para resolver o problema 
tanto para o consumo humano quanto para o consumo 
animal. Então são importantes essas medidas.

Quero encerrar chamando a atenção para estas 
questões: primeiro, as medidas emergenciais por parte 
do Ministério da Integração, porque aí nós já recebemos 
uma resposta hoje dos primeiros passos; segundo, as 
medidas, com um caráter mais perene, de ações de 
convivência com a seca. Então seria importante que 
pudéssemos consagrar isso ainda esta semana, tan-
to com o Ministério da Integração quanto com outros 
ministérios da estrutura governamental; e o terceiro 
aspecto no que diz respeito aqui à renegociação das 
dívidas ou à anistia de parte dessas dívidas associada 
à liberação de recurso do seguro safra para essas fa-
mílias e a introdução de um crédito emergencial para 
atender essa demanda.

Nesse sentido, quero contar muito com a parceria 
da nossa Comissão de Agricultura do Senado, tão bem 
presidida por nosso Senador Acir Gurgacz e tendo a 
Senadora Ana Amélia como uma das baluartes daquela 

Comissão, uma batalhadora, para que possamos dar 
respostas a esse momento de crise e de dificuldades 
que os agricultores, em particular nordestinos, não 
só os baianos, enfrentam nesse momento. Então, é 
fundamental que essas medidas sejam adotadas, e 
a minha expectativa, Senador Paulo Paim, que ainda 
no dia de hoje nós já tenhamos as boas notícias para 
essa questão. 

A liberação dos R$10 milhões para a emergên-
cia ali, na Bahia, o Ministro nos garantiu fazer isso. À 
medida que a Bahia mandar todos os decretos, as in-
formações para cá, ele vai providenciar a publicação e, 
consequentemente, através disso, também providenciar 
a liberação de recursos para essas ações emergen-
ciais, mas nós queremos, ainda esta semana, fechar 
o conjunto de iniciativas para que possamos continuar 
plantando, colhendo e, ao mesmo tempo, atendendo 
ao sertanejo, mesmo com a seca, mas convivendo 
com ela com dignidade, com políticas e principalmen-
te mantendo acessa a esperança, mantendo acessa 
a chama fundamental para o nosso semiárido, apesar 
do nome, embora nós preferimos tratá-lo como sertão 
produtivo, mas, para isso, nós temos que fazer a nossa 
parte para que esse sertão continue produzindo – e 
muito – para o povo baiano.

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

– Meus cumprimentos, Senador Walter Pinheiro, por 
seu pronunciamento. Ao mesmo tempo, aproveito para 
cumprimentar o Deputado Pepe Vargas, que tinha uma 
eleição garantida como prefeito – eu diria que quase 
da segunda ou da terceira maior cidade do Estado do 
Rio Grande do Sul –, mas atendeu à convocação da 
Presidenta Dilma e assumiu o MDA, como V. Exª co-
mentou. Meus cumprimentos também ao Ministro que 
sai pelo trabalho realizado, que V. Exª o conhece da 
Bahia, mas também aproveito o momento para cumpri-
mentar Pepe Vargas, que é também seu amigo pessoal 
e, como Deputado Federal, um grande Parlamentar e, 
com certeza, será também um grande Ministro.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Senador Paim, eu deixei para falar desse assunto 
amanhã, até porque as tratativas do dia de hoje entre 
Afonso, o ex-Ministro, e o Ministro Pepe Vargas podem 
determinar a data da posse. Óbvio que desejo sucesso 
a Pepe – e vou trabalhar para ajudá-lo muito –, mas 
nós sentimos muito pela saída de Afonso, que fazia 
um grande trabalho à frente do Ministério do Desen-
volvimento Agrário.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Como oradora inscrita, passamos a palavra, 
neste momento, à Senadora Ana Amélia.
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Permita-me apenas, Senadora Ana Amélia, que 
eu leia o seu requerimento, com rapidez, antes de 
passar a palavra a V. Exª.

“Requeiro, com base no art. 258 do Re-
gimento Interno da Casa, o apensamento, 
para tramitação em conjunto, da Proposta 
da Emenda à Constituição nº 52, de 2011, 
de autoria da Senadora Ana Amélia e outros 
Senadores, à Proposta de Emenda à Consti-
tuição nº 5, de 2012, de autoria do Deputada 
Andreia Zito, que se encontra na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania desta Casa, 
por tratarem de semelhante teor.

Sala das sessões.
Senador José Pimentel.”

É o seguinte o requerimento na íntegra:

REQUERIMENTO No 127, DE 2012

Requeiro, com base no art. 258 do Regimento 
Interno desta Casa, o apensamento para tramitação 
em conjunto da Proposta de Emenda à Constituição 
no 52, de 2011, de autoria da Senadora Ana Amélia e 
outros Srs. Senadores, à Proposta de Emenda à Cons-
tituição no 5, de 2012, de autoria da Deputada Andreia 
Zito, que se encontram na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania desta Casa, por tratarem de se-
melhante teor.

Sala das Sessões,    de março de 2012. – Sena-
dor José Pimentel.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– O requerimento será publicado e, posteriormente, in-
cluído na Ordem do Dia, nos termos do art. 255, inciso 
II, alínea c, item 8, do Regimento Interno.

Com a palavra a Senadora Ana Amélia.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro 
Presidente Paulo Paim, Senadores e Senadoras, nos-
sos telespectadores da TV Senado, nossos visitantes 
que acompanham, nesta tarde, esta sessão plenária. A 
propósito, Senador Paulo Paim, gostaria de informar a V. 
Exª, que acabou de ler um requerimento, que também 
já encaminhei à Mesa desta Casa um requerimento 
para a retirada definitiva de uma proposta de emenda 
à Constituição de minha autoria, a Proposta nº 52, do 
ano passado, que altera o art. 40 da Constituição Fe-
deral, para modificar o regramento de concessão de 
aposentadoria por invalidez permanente a servidor 
público, da qual sou a primeira signatária.

O meu projeto, Senador Paulo Paim, buscava fa-
zer justiça aos servidores públicos que, sofrendo um 
acidente durante o período de férias, não tinham direito 
a aposentadoria integral por invalidez, ficando inválidos 

nesse acidente; ou que, saindo de casa para o traba-
lho, em uma mesma circunstância, se houvesse um 
acidente que comprometesse a sua segurança física, 
a sua integridade física, não teriam também direito a 
aposentadoria integral.

Não me importa a maternidade, a autoria desse 
projeto, que é relevante, de alcance grande. Compro-
metida com o que a Comissão de Constituição e Justiça 
desta Casa decidiu, aprovando, por unanimidade, a PEC 
nº 5, que trata da mesma matéria em outros termos, 
e como já a Câmara decidiu o projeto de Andreia Zito 
a respeito dessa questão relativa à aposentadoria por 
invalidez dos servidores públicos, solicitando a retirada 
para não comprometer a tramitação rápida, porque a 
matéria submetida à Comissão de Constituição e Justi-
ça está pronta para ser votada na relatoria do Senador 
Alvaro Dias. Dessa forma, abrindo mão de uma iniciati-
va de minha autoria, espero colaborar para a agilidade 
na votação da PEC nº 5, que trata da aposentadoria 
por invalidez. É uma matéria extremamente relevante, 
por isso a minha decisão de ...

O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Permite-
-me um aparte, Senadora?

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pois 
não, Senador Alvaro Dias.

O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Apenas 
para aplaudi-la pela decisão. É uma matéria urgente, 
que vai corrigir uma injustiça que demanda sete anos, 
remanescente da Emenda Constitucional 41, com a 
legislação tratando rigorosamente, com excesso de 
rigor, exatamente aqueles que mais merecem contem-
plação, que são os aposentados por invalidez. Então, 
é a correção de uma injustiça. Temos de atropelar, 
votar rapidamente. Quero cumprimentá-la por esse 
gesto para evitar qualquer estratégia de protelação. 
Parabéns a V. Exª.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito 
obrigada, Senador Alvaro Dias. Tenho certeza de que 
os demais líderes estarão alinhados para votar ime-
diatamente essa matéria de grande interesse social.

Também queria fazer referência ao pronuncia-
mento que agora há pouco fez o líder do PT nesta 
Casa, o Senador Walter Pinheiro, não só em relação 
à indicação do nosso conterrâneo, correligionário do 
nosso Senador Paulo Paim, Deputado Pepe Vargas, 
que assumirá o Ministério do Desenvolvimento Agrário. 
Realmente, é um parlamentar de grande envergadura, 
de grande competência e grande compromisso com 
as questões sociais.

Nós, do Rio Grande do Sul, temos um grande or-
gulho dessa indicação, que é uma decisão pessoal da 
Presidenta Dilma Rousseff. Tínhamos até conversado 
com Pepe Vargas para efeito da sucessão em Caxias 
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do Sul. Ele foi prefeito da cidade, uma das cidades 
mais importantes do nosso Estado. V. Exª, que nasceu 
em Caxias do Sul, sabe bem dessa importância. Mas 
o nosso Diretório Municipal, comandado pelo Guila 
Sebben, em Caxias do Sul, certamente, junto com 
os demais correligionários do Partido Progressista, 
saberá dar encaminhamento a uma solução, já que a 
saída de Pepe Vargas do jogo sucessório em Caxias 
do Sul altera profundamente o cenário dessa disputa.

Mas vim aqui hoje, Senador Paulo Paim, nesta 
segunda-feira, para tratar de um assunto extremamente 
delicado. Cheguei a esta Casa no ano passado e te-
nho me debatido muito com as questões relacionadas 
ao excesso de medidas provisórias, falado muito aqui.

Senador Blairo Maggi, hoje, estou fazendo um 
convite aos colegas Senadores e Senadoras para com-
partilhar um mea-culpa por não termos respeitado as 
etapas do rito de tramitação das medidas provisórias, o 
que esteve, na semana passada, na pauta de votações 
do Supremo Tribunal Federal. Nós falhamos e coloca-
mos, pela omissão coletiva, Senador Paulo Paim, em 
risco a segurança jurídica do nosso País. Precisamos 
reconhecer essa omissão e essa falha.

O Supremo Tribunal Federal, como todos devem 
lembrar, na última quarta-feira, julgou inconstitucional 
a lei de 2007 que criou o Instituto Chico Mendes, por 
considerar que a mesma não respeitou, na sua trami-
tação, exigências definidas na Constituição, entre as 
quais a criação de uma comissão especial mista para 
essa finalidade. O Instituto Chico Mendes foi criado 
para fomentar e executar programas de pesquisa, pre-
servação e conservação da biodiversidade do Brasil, 
com vínculos muito grandes com o Ministério do Meio 
Ambiente e o próprio Ibama. No dia seguinte, a pedido 
da Advocacia-Geral da União, o Supremo voltou atrás 
no julgamento, para não colocar em risco mais de 500 
medidas provisórias aprovadas e transformadas em lei 
pelo Congresso e, assim, provocar uma avalanche de 
recursos nos tribunais de todo o País, resultando em 
verdadeiro caos pela total insegurança jurídica.

O Supremo Tribunal Federal, Srªs e Srs. Sena-
dores, deu ao Congresso uma nova oportunidade. 
Não podemos perdê-la. É hora, portanto, de valorizar 
a principal função desta Casa: ser revisora e legislar 
pelo bem do nosso País. Precisamos cumprir o que a 
Constituição determina: toda medida provisória deve 
ser analisada, em primeiro lugar, por uma comissão 
especial mista, formada por Deputados e Senadores, e, 
só então, ir a plenário do Congresso para deliberação.

Tenho dito aqui que as relações entre o Poder 
Executivo e o Poder Legislativo precisam ser revistas, 
principalmente pelo viés das medidas provisórias, que 
se tornaram o jeitinho brasileiro encontrado pelo Go-

verno para vencer o complexo processo legislativo que 
impede que decisões urgentes sejam tomadas com 
celeridade pelo Parlamento. É o caso da PEC nº 5, a 
que eu me referi há pouco.

Desde que foi criado, em 1988, o instrumento da 
medida provisória teve o seu objetivo inicial desvirtuado 
e sucessivos governos abusaram desse mecanismo 
para legiferar e invadir competências do Poder Legisla-
tivo, impondo, de forma irregular, a preponderância do 
Executivo sobre a agenda legislativa. Esse é apenas 
um dos instrumentos de controle do Executivo sobre 
a agenda do Legislativo, que precisa ser revisto para 
devolver ao Congresso Nacional a autonomia neces-
sária ao exercício da sua função principal, que é exa-
tamente o de legislar.

Desde o início do meu mandato, tenho atentado 
para as distorções federativas que derivam da concen-
tração excessiva de recursos em poder da União, e em 
prejuízo de Estados e Municípios. O Sr. Senador Blairo 
Maggi, que foi Governador do Mato Grosso, sabe mui-
to bem desses dilemas, conhece-os profundamente, 
assim como o Senador Alvaro Dias, que governou o 
Estado do Paraná.

Hoje, a maior parte dos impostos é recolhida nos 
cofres da União, mas cada vez mais os Municípios são 
responsáveis pela qualidade de vida dos cidadãos. 
Vale lembrar os problemas enfrentados por Estados 
e Municípios com o pagamento do piso dos professo-
res ou a PEC 300, que estabelece nova política para 
os salários dos policiais. Nesse caso, a renegociação 
das dívidas dos Estados com a União é outro tema que 
precisa entrar na pauta das discussões desta Casa.

Outra questão relevante que precisamos deba-
ter e avançar aqui no Congresso Nacional está ligada 
ao setor agropecuário, hoje responsável por 40% do 
Produto Interno Bruto do País. Foi esse segmento que 
melhorou o desempenho da economia em 2011.

Agora há pouco, usando a tribuna, o Líder do 
PT no Senado Federal, Senador Walter Pinheiro, com 
muita propriedade e oportunidade, lembrou o caso 
dos produtores rurais baianos que estão sofrendo e 
necessitando fazer a renegociação de dívidas. Não 
preciso dizer – e tenho repetido nesta tribuna – que o 
meu Estado, o Rio Grande do Sul, tem tido uma perda 
muito séria com a estiagem, uma seca profunda que 
representou uma perda de quase R$5 bilhões em re-
lação a, pelo menos, quatro lavouras – a de soja, a de 
milho e a de arroz –, sem falar na cadeia produtiva do 
leite e de outros setores, Senador Paulo Paim.

Na última sexta feira, tive a honra de presidir, em 
nome do Senador Acir Gurgacz, do PDT de Rondônia, 
nosso Presidente da Comissão de Agricultura e Re-
forma Agrária do Senado, uma audiência pública na 
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cidade Não-Me-Toque, no Alto Jacuí, no Rio Grande 
do Sul, como parte das atividades da Expodireto. A 
audiência reuniu produtores, entidades e autoridades, 
estaduais, municipais e federais para examinar alter-
nativas ao seguro de crédito, para que seja também 
um seguro de renda.

O seguro é um instrumento essencial para que 
o agronegócío se proteja de fatores como mudanças 
climáticas, o vai-e-vem dos mercados e até do próprio 
cenário político.

Mas mesmo sendo um instrumento tão impor-
tante, ficou claro, durante essa audiência, transmitida 
pela TV Senado com apoio do Canal Rural, que o Brasil 
ainda não avançou adequadamente em relação ao se-
guro rural, que deve ser, também, um seguro de renda! 
E por quê? Porque nossa política de seguro agrícola 
está muito longe do ideal. Praticamente não existe.

Presente na audiência como figura central, o 
Vice Presidente do Banco do Brasil, Osmar Dias, ex-
-Senador do Paraná, concorda com a deficiência do 
nosso sistema de seguros na área agrícola.

O ex-Senador defende uma reformulação do 
modelo atual, garantindo o seguro a todas as culturas 
e o pagamento de uma compensação aos produtores 
em caso de desastre climático ou queda de preços 
no mercado.

A postura positiva e de protagonismo do Banco 
do Brasil, que já renegocia as dívidas com os produ-
tores rurais, deve servir de exemplo a outros órgãos 
públicos ou financeiros que ainda resistem a fazer as 
alterações necessárias.

Volto aqui a citar que, só neste ano, a seca que 
atingiu o Estado do Rio Grande do Sul deixou um 
prejuízo de mais de R$5 bilhões. A quebra da safra já 
chega a quase 40%.

Gostaria, também, de destacar a participação do 
professor Vitor Augusto Ozaki, da Escola Superior de 
Agricultura Luiz de Queiroz, Esalq, da Universidade 
de São Paulo.

O professor foi direto ao ponto e praticamente deu 
a nós, Senadores, uma agenda de trabalho.

Para termos um sistema de seguro agrícola com-
patível com a importância do setor agropecuário, pre-
cisamos, primeiro, ter garantias do Governo de que o 
pagamento do subsídio ao seguro rural não atrase, como 
ocorreu, novamente, neste ano. Não pode ser uma aju-
da eventual, mas permanente. Sem a certeza da sub-
venção, o produtor não irá fechar nenhum contrato de 
seguro, sob pena de ter de assumir os prejuízos, e as 
seguradoras assumem que o País não tem uma políti-
ca estável para o setor. É bem correta essa percepção.

O segundo ponto colocado pelo professor da 
USP é que precisamos regulamentar a lei que criou, 

em 2010, o Fundo de Catástrofe para a Agricultura, 
da ordem de R$4 bilhões.

A rápida regulamentação é essencial em um 
período em que se vivem mudanças climáticas tão 
frequentes, um dos motivos de pesadelos dos nossos 
agricultores. Esse é, também, o ponto de vista do Vice-
-Presidente do Banco do Brasil, Osmar Dias.

E, finalmente, é preciso melhorar nosso banco 
de dados sobre a produção agrícola no País.

O IBGE, excelência em estatísticas no nosso 
País, só consegue, hoje, obter informações em nível 
municipal. Precisamos de dados individuais das pro-
priedades e conhecer o perfil dos produtores, ou seja, 
investir em tecnologias para melhorar a qualidade da 
informação do nosso campo.

Adiciono a esses três pontos a importância de 
investimentos em prevenção e uma política de irriga-
ção com ações, como a construção de açudes. Esses 
simples mecanismos podem massificar o número de 
apólices, barateando o seguro agrícola e garantindo 
acesso maior dos agricultores a um modelo que as-
segure renda e não somente um seguro de crédito.

Aliás, Senador Blairo Maggi, o senhor que é au-
toridade maior nesta Casa sobre o setor, eu faço ques-
tão de fazer menção ao Jornal do Senado, edição de 
hoje, que faz a cobertura completa e competente da 
audiência pública que nós promovemos lá em Não-Me-
-Toque, na Expodireto, em que lembra, aqui, citação 
feita pelo Vice-Presidente do Banco do Brasil, que diz: 
“O valor da cobertura seria dado pela diferença entre 
o valor previamente calculado para a renda esperada 
e o valor efetivamente produzido”.

Isso no caso de um seguro de renda que nós 
vamos perseguir e tentar conseguir.

Citando estudo da Organização das Nações Uni-
das para Agricultura de Alimentação (FAO), Osmar Dias 
lembrou que “o Governo gasta US$2.8 mil para manter 
uma família no campo, mas cerca de US$8 mil, quando 
ela é deslocada para a cidade. Ele lembrou também 
que, “nos Estados Unidos, 90% das propriedades ru-
rais têm seguro. No Brasil, só 8% contratam o seguro”.

O Diretor do Departamento de Gestão de Risco 
Rural da Secretaria de Política Agrícola do Ministério 
da Agricultura, Luiz Antonio Corrêa da Silva, afirmou, 
nessa audiência, que “para ampliar a base de produto-
res segurados é fundamental desenvolver ferramentas 
de transparência”. E o Presidente da Federação dos 
Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul, 
Elton Weber, disse que a “participação do Governo 
no pagamento dos prêmios seria um avanço muito 
relevante”. Já o Presidente da Cooperativa Tritícola de 
Não-Me-Toque, Nei César Mânica, anfitrião do even-
to, observou que “a criação de sistemas eficientes de 
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seguro agrícola permitirá a eliminação das frequentes 
renegociações de dívidas com o Governo Federal”. 
Respondendo, aliás, às criticas do produtor rural José 
de Carvalho, de Douradina, do Mato Grosso do Sul, 
que mandou um e-mail, Dias argumentou que “apesar 
das falhas, a contratação do seguro agrícola ainda é 
melhor do que a renegociação da dívida”.

Com esse tema, eu trouxe aqui a plenário o cli-
ma que a audiência em Não-Me-Toque deixou: Parla-
mentares, representantes do Governo, das empresas 
de seguro, das cooperativas de crédito e de produ-
ção, lideranças do setor rural têm agora o desafio de 
intensificar ações para a definição de uma proposta 
objetiva e concreta.

Precisamos dar o passo definitivo para que a 
agropecuária brasileira se consolide nesse processo de 
amadurecimento. Já melhorou muito, é verdade. Mas a 
definição de um seguro agrícola poderá dar aos agri-
cultores a posição de protagonistas nesse processo.

Competitividade, produtividade e sustentabilida-
de devem ser os pilares. Não podemos mais perder 
tempo nesse processo. Temos um dever de casa, Srªs 
e Srs. Senadores.

Devemos liderar este debate no campo político, 
para que os nossos agricultores tenham a necessária 
segurança e a garantia de renda em caso de catástro-
fes climáticas, como a que agora vivem produtores da 
Bahia; do meu Estado, o Rio Grande do Sul, e também 
de Santa Catarina.

Eu quero terminar este pronunciamento saindo 
totalmente desses temas que acabei de mencionar. Tra-
tando de um tema, Senador Paulo Paim, extremamente 
caro a V. Exª, a mim e também ao Senador Alvaro Dias.

Vou ler aqui o que recebi do Amaury Antunes Gue-
des, que tem a ver com a iniciativa de V. Exª amanhã, 
na Comissão de Direitos Humanos, e que diz respeito 
ao fundo Aerus, da nossa Varig.

Se me permitem, vou fazer um desaba-
fo. Desde abril de 2006, quando o Aerus sofreu 
intervenção, venho sendo envenenado dia a dia 
pelo vírus da indiferença. Nesses quase seis anos 
em que milhares de aposentados e pensionistas 
viram esmigalhado o seu direito a uma velhice 
digna, eu vi minha capacidade de me compa-
decer do próximo minguar junto com os venci-
mentos cada vez mais parcos, com a falta de 
vontade do Governo de fazer um acordo.

Já em 2008, ano da tragédia de Santa 
Catarina, eu notava que pouco me importa-
va o drama das famílias que perderam casas e 
vidas com as chuvas e enchentes. Era algo 
triste de se notar... Afinal, e o nosso drama? 
Silencioso, em que as casas são destruídas 

sem imagens impactantes de primeira página 
e as vidas são levadas vagarosamente (a cada 
quatro, cinco dias, é um aposentado Aerus que 
falece)? Não seria tão “grandioso” quanto? [– a 
tragédia registrada por ele em Santa Catarina]

Se o governo liberava verbas para recons-
truir aquelas cidades, por que não entrava logo 
num acordo conosco também?

Depois vieram os terremotos no Haiti e 
no Chile, ambos em 2010, as tragédias em An-
gra dos Reis e na região serrana do Rio, no início 
de 2011, e, mais recentemente, as enchentes 
no Acre. O Governo prontamente estendeu a 
mão para as mazelas geradas por aquelas ca-
tástrofes. Para a nossa, nada mais que acenos 
que nem sequer se envergonham de apenas 
gastar o tempo de que já não dispomos.

Não merecemos essa desatenção do 
governo: nós também estamos em situação 
de risco – e há muito tempo! Dos nossos co-
legas, 631 já se foram sem ver uma solução 
para esse que, tenho certeza, é um dos maio-
res dramas silenciosos da sociedade brasileira 
dos últimos tempos.

Não quero ser um aposentado embru-
tecido pela amargura. Quero me reencontrar 
com a pessoa alegre e solidária que um dia já 
fui. E uma Justiça veloz seria o único remédio 
para trazer o meu amor ao próximo de volta, 
junto com a minha dignidade.

O momento é agora, o tempo urge.

Transcrevo o que recebi do Amaury Antunes 
Guedes.

E, em nome dele e de todos os aposentados do 
fundo Aerus Varig, quero fazer novamente, Senador Al-
varo Dias, Senador Paulo Paim, Senadores, um apelo 
à Ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, 
que acaba de assumir o encargo de presidir o Tribunal 
Superior Eleitoral: que dê um desfecho a esse caso da 
variação tarifária da Varig para que eles tenham resga-
tado um direito legítimo, que aguardam há tanto tempo. 
Não vamos, como disse o Amaury Antunes Guedes, 
perder a esperança e até a sensibilidade para com o 
problema dos outros.

O Senador Paulo Paim, amanhã, promove, na 
Comissão de Direitos Humanos, um debate sobre este 
tema. Estarei presente lá, Senador Paulo Paim, porque 
essa é uma causa de toda esta Casa.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Muito bem, Senadora Ana Amélia. Essa é uma luta 
antiga de todos nós. Há décadas, eu diria, porque co-
meçou lá atrás, ainda no Governo Fernando Henrique, 
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o desmonte do Aerus. Infelizmente, no meu Governo 
também não se resolveu. Então, não estou jogando 
para trás a responsabilidade.

Nesta terça-feira, V. Exª lembra bem, nós teremos 
uma reunião para debater, mais uma vez, a questão do 
Aerus e fazer uma homenagem ao advogado Castagna 
Maia, que foi o grande defensor da questão do Aerus 
e faleceu com menos de 50 anos de idade. Faremos 
uma homenagem a ele e faremos o debate sobre os 
próximos passos que vamos adotar para tentar salvar 
o que é possível ainda das vidas, eu diria, na linha 
do seu pronunciamento, dos companheiros do Aerus. 
Parabéns a V. Exª! 

Neste momento, passo a palavra, como Líder, 
Líder do PR, ao Senador Blairo Maggi. 

Enquanto o Senador se dirige à tribuna, faremos 
a leitura do seguinte requerimento. 

“Requeiro, nos termos do art. 256 do Re-
gimento Interno do Senado Federal, a retirada 
definitiva da Proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 52/2011, que altera o art. 40 da Cons-
tituição Federal, para modificar o regramento 
de concessão de aposentadoria por invalidez 
permanente a servidor público, do qual sou a 
primeira signatária.” 

É o seguinte o requerimento na íntegra:

REQUERIMENTO No 128, DE 2012

Requeiro, nos termos do art. 256 do Regimen-
to Interno do Senado Federal, a retirada definitiva da 
Proposta de Emenda à Constituição no 52, de 2011, 
que altera ao Art. 40 da Constituição Federal para mo-
dificar o regramento de concessão de aposentadoria 
por invalidez permanente a servidor público, da qual 
sou a primeira signatária.

Sala das Sessões, – Senadora Ana Amélia.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– A primeira signatária é a Senadora Ana Amélia, que 
já explicou da tribuna o porquê da retirada. Porque há 
um outro Projeto mais antigo, já aprovado, que será 
apreciado no plenário do Senado para assegurar o di-
reito à aposentadoria por invalidez ao servidor público. 

A Presidência, frente aos fatos, defere o requeri-
mento que acaba de ser lido, de autoria da Senadora 
Ana Amélia, nos termos do inciso I, §2º, do Regimen-
to Interno. 

A Proposta de Emenda à Constituição nº 52, de 
2011, será definitivamente arquivada. 

Em decorrência da retirada da referida PEC, fica 
prejudicado o Requerimento nº 127/12, lido anteriormente.

Com a palavra o Senador Blairo Maggi, Líder 
do PR. 

O SR. BLAIRO MAGGI (PR – MT. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente. 

Quero inicialmente cumprimentar a Senadora 
Ana Amélia pelo pronunciamento, principalmente pela 
audiência pública realizada em Não-Me-Toque, na 
Expodireto. Fui convidado para estar lá, infelizmente 
não pude ir, Senadora, mas sei que os resultados que 
vocês obtiveram lá foram muito bons. No mesmo dia, 
no sábado, fui ao Tocantins, convidado pelo Senador 
Vicentinho Alves e pelo Governador Siqueira Campos, 
para participar do início de uma colheita, no Municí-
pio de Campos Lindos, onde encontrei só gaúchos, 
catarinenses e paranaenses, produzindo soja e dedi-
cando-se a construir um Brasil diferente, ali na divisa 
do Tocantins com o Piauí, o Maranhão e a Bahia, ali 
naquela fronteira. 

A gauchada estava colhendo bem, todo mundo 
faceiro, alegre, lá, construindo um Brasil diferente, 
porque, V. Exª sabe, onde a agricultura chega, ocorre 
uma transformação para melhor. É a energia elétrica 
que chega. Estradas são construídas. São os silos. En-
fim, é a riqueza que chega àquele lugar de Tocantins. 

Quero, além de cumprimentá-la, agradecer ao 
Senador Vicentinho Alves e ao Governador Siqueira 
Campos pelo convite. 

Eu gostei muito de encontrar-me com o povo de 
lá e de ver que, a exemplo dos mato-grossenses e de 
outras partes do Brasil, estão todos trabalhando para 
fazer um Brasil cada vez melhor.

Mas, Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Sena-
dores, venho a esta tribuna, para falar sobre medidas 
provisórias, mais precisamente sobre a instalação das 
comissões mistas para sua análise, assunto esse de-
cantado em verso e prosa pelo saudoso Senador e ex-
-Presidente Itamar Franco, que fazia prevalecer a sua 
indignação quanto ao não cumprimento da instalação 
da referida comissão.

Entretanto, nunca foi instalada nenhuma comis-
são. No mês passado, já como líder do PR, percorri o 
mesmo caminho que o ex-Presidente Itamar fazia aqui 
nesta Casa, mas – não para minha surpresa – não 
houve número suficiente para instalação da comissão 
mista para analisar os requisitos de urgência e relevân-
cia das medidas provisórias, conforme o ex-Presidente 
Itamar Franco tanto reclamava neste plenário.

Na última quarta feira, dia 07 de março, os Minis-
tros do Supremo Tribunal Federal (STF) declararam a 
inconstitucionalidade da legislação que é fruto da MP 
que criou o ICMBio (Instituto Chico Mendes) e deram 
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o prazo de 24 meses para que o Congresso editasse 
nova lei para recriar o tal órgão.

Com a decisão, o Governo constatou que mais 
de 466 medidas provisórias foram aprovadas dessa 
maneira e que as normas corriam o risco de serem 
declaradas inconstitucionais. Apenas uma MP chegou 
a ser analisada pela comissão mista, como manda a 
Constituição Federal, mesmo sem conseguir ter seu 
relatório final aprovado.

Segundo o Advogado-Geral da União, Dr. Luís 
Inácio Adams, outras 50 medidas provisórias tramitam, 
hoje, no Congresso Nacional, sem terem passado pela 
comissão mista. Se a decisão prevalecesse, perderiam 
a eficácia de imediato, trazendo graves transtornos à 
ordem jurídica.

Agora, o STF recua em sua decisão sobre as me-
didas provisórias, uma vez que o julgamento ameaçava 
dezenas de leis que foram aprovadas, sem passar pela 
comissão mista, como determina a Constituição Federal.

Acolhendo os argumentos da Advocacia-Geral 
da União, o STF reverteu a decisão, entendendo que 
ela não se aplica às medidas provisórias já aprovadas 
ou em tramitação.

Porém, as novas medidas provisórias enviadas 
pelo Executivo deverão passar pela comissão mista, 
como preconiza o § 9º do art. 62 da Constituição Fe-
deral, que diz o seguinte: “Caberá à comissão mista 
de Deputados e Senadores examinar as medidas pro-
visórias e sobre elas emitir parecer, antes de serem 
apreciadas, em sessão separada, pelo plenário de cada 
umas das Casas do Congresso Nacional”.

Essa comissão mista, ao ser instalada, tem o pra-
zo de 14 dias para dar o seu parecer, conforme o art. 5º 
da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional.

“Art. 5º. A Comissão terá o prazo impror-
rogável de 14 (quatorze) dias, contados da 
publicação da Medida Provisória no Diário 
Oficial da União, para emitir parecer único, 
manifestando-se sobre a matéria, em itens 
separados, quanto aos aspectos da consti-
tucionalidade, inclusive sobre os pressupos-
tos de relevância, de urgência, de mérito, de 
adequação financeira e orçamentária e sobre 
o cumprimento da exigência prevista no § 1º 
do art. 2º”.

O Congresso Nacional irá apreciar a Medida 
Provisória da seguinte forma: art. 2º, §§ 2º, 3º, 4º e 5º 
da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional.

“§ 2º A Comissão Mista será integrada por 
12 (doze) Senadores e 12 (doze) Deputados 
e igual número de suplentes, indicados pelos 
respectivos Líderes, obedecida, tanto quanto 

possível, a proporcionalidade dos partidos ou 
blocos parlamentares em cada Casa.

§ 3º O número de membros da Comissão 
Mista estabelecido no § 2º é acrescido de mais 
uma vaga na composição destinada a cada 
uma das Casas do Congresso Nacional, que 
será preenchida em rodízio, exclusivamente, 
pelas bancadas minoritárias que não alcancem, 
no cálculo da proporcionalidade partidária, nú-
mero suficiente para participar da Comissão.

§ 4º A indicação pelos Líderes deverá 
ser encaminhada à Presidência da Mesa do 
Congresso Nacional até as 12 (doze) horas 
do dia seguinte ao da publicação da medida 
provisória no Diário Oficial da União.

§ 5º Esgotado o prazo estabelecido no 
§ 4g, sem a indicação, o Presidente da Mesa 
do Congresso Nacional fará a designação dos 
integrantes do respectivo partido ou bloco, re-
caindo essa sobre o Líder e, se for o caso, os 
Vice-Líderes.”.

Ressalto aqui que a mudança de posição adotada 
pelo Supremo Tribunal Federal, com relação à consti-
tucionalidade das medidas provisórias, que poderia ter 
gerado uma grande insegurança jurídica, acabou por 
deixar clara a importância da atuação da comissão mis-
ta no processo de tramitação das medidas provisórias.

Como consequência, teremos um maior equilíbrio 
entre os Poderes da República.

Pois, com a atuação inicial do Congresso Nacio-
nal na verificação dos requisitos de admissibilidade, 
ou seja, relevância e urgência, e com o seu parecer 
quanto ao mérito, a atuação do Executivo quanto à 
edição de medidas provisórias se torna mais restrita.

Mais importante do que a mudança de posição 
do Supremo Tribunal Federal, em relação à constitu-
cionalidade das medidas provisórias, é entender que 
de todo esse processo, que poderia ter sido uma boa 
trapalhada, acabou saindo uma decisão que vai ajudar 
a equilibrar os poderes da República, acabando assim 
com os contrabandos que verificamos nas medidas 
provisórias, que tanto envergonham os Senadores e 
Senadoras na hora de votar neste plenário.

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

RS) – Senador Blairo Maggi, permita-me cumprimentar 
V. Exª e a Senadora Ana Amélia, que também tratou 
do tema. Nós fazemos de conta que existe a comis-
são mista; o Executivo faz de conta que ela existe; o 
Tribunal faz de conta que ela existe. E não existe. Es-
tou aqui há alguns anos e sempre foi uma farsa a tal 
de comissão mista para apreciar medidas provisórias. 
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Chegou a hora em que o Supremo tinha que dizer al-
guma coisa e acabou dizendo. 

A partir daí, seu discurso vem na linha do justo, 
no meu entendimento.

O SR. BLAIRO MAGGI (PR – MT) – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Passamos a palavra ao nobre Senador Cristo-
vam Buarque como orador inscrito.

Se V. Exª quiser fazer uma mudança, nós respei-
taremos a sequência e daremos a palavra ao Senador 
Alvaro Dias.

Senador Alvaro Dias, V. Exª poderá falar neste 
momento em permuta com o Senador Cristovam. Em 
seguida será o Senador Anibal Diniz.

Então, em permuta com o Senador Cristovam, 
concedo a palavra ao Senador Alvaro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, o Sargen-
to Garcia prendeu o Zorro, e o Ricardo Teixeira caiu. 
Eu tinha, Senador Cristovam, outro assunto a tratar no 
discurso de hoje, mas vejo que esse é o tema do dia.

Foram, no mínimo, dez anos de impunidade, pelo 
menos desde o encerramento da CPI do Futebol, que 
presidi nesta Casa, tendo como Relator o ex-Senador 
Geraldo Althoff. Houve o indiciamento, o Ministério 
Público acolheu as denúncias da CPI do Futebol, pro-
pôs ações criminais que tramitam até hoje na Justiça 
Federal. Em dez anos de impunidade, de conivência, 
de cumplicidade, utilizando-se ardilosamente do poder 
econômico e político que a Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF) tem, o Sr. Ricardo Teixeira cooptou au-
toridades do Legislativo, do Executivo e do Judiciário 
e, especialmente, dirigentes de clubes e de federa-
ções, para permanecer durante 23 anos comandando 
o futebol brasileiro, como se não existissem pessoas 
competentes neste País para o exercício dessa missão.

É bom recordar que foi exatamente a CPI do Fu-
tebol, há dez anos, nesta Casa, que revelou a existên-
cia num paraíso fiscal de uma offshore denominada 
Sanud, que estabelecia uma triangulação de recursos 
que chegavam ao Brasil: ISL, Sanud e Ricardo Teixeira. 
Recentemente, a BBC de Londres apresentou ao mun-
do esses fatos, que vieram à tona devido aos trabalhos 
de uma CPI instalada nesta Casa. Como decorrência 
desses fatos, houve uma ação na Justiça suíça, que 
esconde detalhes ainda não conhecidos pela opinião 
pública tanto da Europa quanto do Brasil. Há uma 
batalha judicial: de um lado, a BBC de Londres ten-
ta a revelação dessas informações; de outro lado, os 
interessados dificultam a transparência. Enfim, como 
decorrência daquela CPI, esses fatos tornaram-se pú-

blicos no Brasil e, mais recentemente, na Europa, em 
razão dos procedimentos adotados na Justiça da Suíça.

Relembro que a CPI do Futebol indiciou 17 car-
tolas brasileiros, dirigentes de federações e de clu-
bes, incluindo o Sr. Ricardo Teixeira, e possibilitou a 
recuperação de mais de R$160 milhões pela Receita 
Federal e pelo Banco Central, recuperação decorren-
te de transações marginais realizadas com venda ou 
empréstimo de jogadores a clubes no exterior.

Isso demonstra que uma CPI levada a sério, 
Senador Paulo Paim, produz, apresenta resultados, 
oferece benefícios ao País. Além de tudo isso, a CPI 
do Futebol deu origem ao Estatuto do Torcedor e à Lei 
de Responsabilidade do Desporto Nacional, dois docu-
mentos legais essenciais que mudaram o conceito de 
gestão do futebol brasileiro, tornando a administração 
do futebol mais transparente e possibilitando a respon-
sabilização de dirigentes que, até então, se colocavam 
acima do bem e do mal. Eles podiam arrebentar os co-
fres dos seus clubes e das entidades desportivas sem 
que nada lhes ocorresse. O Ministério Público, hoje, 
pode ser acionado. Os clubes são obrigados a realizar 
auditorias externas e a publicar seus balanços. É por 
essa razão que os brasileiros, hoje, conhecem o en-
dividamento de clubes de futebol no Brasil, fato antes 
absolutamente desconhecido.

Em relação à renúncia do Sr. Ricardo Teixeira, é 
bom reconhecer que se dá muito mais em razão da 
pressão externa do que da pressão interna, porque no 
Brasil ele obteve apoio, ele obteve apoio dos dirigen-
tes e de políticos que chegaram a se manifestar na 
forma de apelo para que ele permanecesse dirigindo 
a CBF. A pressão externa vem de há algum tempo, 
desde revelações que envolvem Ricardo Teixeira e ou-
tros dirigentes ligados à Fifa no cenário internacional. 
Esta Casa, inclusive, realizou audiência pública com 
a presença de Andrew Jennings, jornalista da BBC de 
Londres, que trouxe revelações estarrecedoras, che-
gando a denominar a Fifa de organização criminosa 
ou sindicato do crime. 

Pois bem, essa organização, dita criminosa pelo 
jornalista, insinuou, há algum tempo, que veria com 
bons olhos a substituição do Sr. Ricardo Teixeira, ace-
nando para o Governo brasileiro que, se indicasse ou-
tro representante para conduzir o projeto Copa 2014, 
a Fifa apoiaria.

Pois bem, não devo pregar uma intervenção do 
Governo na CPF. É uma instituição. É uma entidade, a 
meu ver, paraestatal, porque, direta ou indiretamente, 
mobiliza recursos de natureza pública, uma vez que 
a essência dos recursos utilizados pela CBF tem ori-
gem nos jogos da seleção brasileira e na publicidade, 
etc., que patrocina a seleção nacional, que é parte do 
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patrimônio cultural do povo brasileiro. Portanto, a CBF 
– vejo assim – é uma paraestatal que deveria ser fis-
calizada pelo Tribunal de Contas da União.

Deveria a administração da CBF prestar contas 
ao Tribunal de Contas da União.

Diante dos fatos de hoje, com a renúncia já es-
perada do Sr. Ricardo Teixeira, que já providenciava há 
algum tempo a sua transferência para a Flórida, diante 
desse fato, cabe-me de forma insuspeita, porque sou 
da oposição, dizer que deveria o Governo influir na in-
dicação do dirigente do Comitê Organizador da Copa 
do Mundo. Não estou defendendo a intervenção na 
CBF, que seria uma medida, de certa forma autoritá-
ria; mas estou defendendo que o Governo assuma a 
responsabilidade na condução do projeto Copa 2014, 
influindo na indicação de um nome que possa esta-
belecer uma parceria não promíscua como essa que 
se instalou para a organização da Copa do Mundo.

E fácil argumentar. Segundo o Tribunal de Con-
tas da União, apenas 8.8% dos recursos destinados 
à Copa do Mundo são recursos privados, o restante é 
dinheiro público. O povo brasileiro está pagando pela 
organização da Copa do Mundo, portanto, a respon-
sabilidade é do Governo. Este modelo é do Governo. 
Quem assinou a carta-compromisso com a Fifa foi o 
Governo brasileiro; quem assumiu os compromissos, 
muitos dos quais desconhecidos por nós, foi o Presi-
dente da República à época. Vou, inclusive, encaminhar 
um pedido de informações ao Ministro do Esporte para 
que esta Casa possa tomar conhecimento de todos 
os compromissos que foram assumidos pelo Governo 
brasileiro. Nós não sabemos quais foram esses com-
promissos. O Governo deve isso ao povo, que paga 
caro pela realização desse espetáculo que é a Copa 
do Mundo nosso País.

Portanto, a responsabilidade pela administração 
da organização da Copa é, acima de tudo, do Gover-
no Federal. Por isso – repito –, seria oportuno que o 
Governo, a Presidente Dilma, influísse na escolha do 
nome que vai administrar esse projeto.

De outro lado, há um desvio de foco. Nós esta-
mos há um bom tempo discutindo questões políticas. 
Nós discutimos se o Secretário-Geral da Fifa seria a 
autoridade para dialogar com a Presidente Dilma. Se 
não foi humilhação para o Governo brasileiro aceitar 
discutir com o segundo escalão da Fifa. Foi o que 
ocorreu quando nossa Presidente esteve na Bélgica, 
onde houve o encontro com o Secretário-Geral da Fifa.

E imaginávamos que, com o Secretário-Geral da 
Fifa, deveria falar o Ministro do Esporte. Fragiliza po-
liticamente o Governo aceitar um status secundário 
na representação nacional.

Depois, veio o pronunciamento de conteúdo des-
se Secretário da Fifa, a expressão chula que pode ser 
repelida; mas o teor do seu discurso foi verdadeiro, 
reclamando que o Brasil não estava agindo com cele-
ridade, que havia atraso.

Enfim, nós poderíamos acrescentar outros itens 
críticos em relação à Copa do Mundo, especialmente 
aqueles que estão sendo desfocados. Porque enquanto 
discutimos se o Secretário-Geral da Fifa fez bem em 
dar o pontapé que deu, enquanto discutimos a Lei Geral 
da Copa, que trata de questões acessórias, como, por 
exemplo, se devemos permitir o consumo de bebida 
alcoólica nos estádios durante a Copa do Mundo para 
atender ao interesse econômico da Fifa, estamos es-
quecendo que as obras estão sendo superfaturadas, 
que somente no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, 
mais de R$260 milhões foram acrescidos ao orçamento 
inicial, com onze aditivos já concretizados.

Nós não estamos discutindo a pressa na privati-
zação dos aeroportos. No caso do aeroporto de Guaru-
lhos, por exemplo, quantos reais privados foram inves-
tidos nessa privatização? Os recursos são de origem 
privada ou pública? Na verdade foram recursos dos 
fundos de pensão e do BNDES, que têm origem em 
recursos de trabalhadores, como do FAT e do FGTS. 
Recursos privados, quem sabe, mais adiante, daqui a 
quanto tempo? 

Essa é uma questão que não está sendo conve-
nientemente debatida. Nós estamos aceitando pas-
sivamente que se faça festa com dinheiro público. A 
construção dos estádios... os estádios que estão sen-
do construídos em algumas capitais se transformarão 
em elefantes brancos e não serão estádios milionários 
apenas no que diz respeito à sua edificação. Serão 
estádios milionários no que diz respeito à sua manu-
tenção. Soube, por exemplo, que o Maracanã custará 
R$100 milhões por ano de manutenção, já que algumas 
dependências luxuosas custarão muito caro agora e 
depois, especialmente os camarotes vips, que ficarão 
à disposição das autoridades internacionais que virão 
para a Copa do Mundo.

Portanto, o desvio de foco é lastimável, porque 
depois de concedermos ao Governo tudo aquilo que o 
ele solicitou – flexibilização da legislação de licitações, 
o pretexto sempre foi o mesmo: o Governo precisava 
facilitar licitações para agilizar obras. E as obras não 
acontecem. 

Ou acontecem muito lentamente. Em relação 
aos aeroportos é o que se vê, o Governo desistiu das 
obras e privatizou aeroportos. Em relação a portos, em 
seis desses portos, nada se fez. Foram compromissos 
assumidos, segundo consta, com a FIFA e até agora 
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não honrados. E sabemos da deterioração, do suca-
teamento de muitos dos portos brasileiros.

Não há como ficar discutindo questões acessó-
rias, deixando num plano secundário essas questões 
primaciais para o povo brasileiro, que dizem respeito 
ao legado que ficará depois do espetáculo que poucos 
brasileiros assistirão presentemente, já que sabemos 
que a Copa do Mundo, no campo, nos estádios, é re-
alizada sobretudo para os turistas que podem pagar, 
e pagam caro para assisti-la.

Enfim, Sr. Presidente, não vejo razões para co-
memorar a renúncia do Sr. Ricardo Teixeira. Ela acon-
teceu tardiamente. Há razões para lamentar o atraso e, 
sobretudo, a vergonha a que somos submetidos vendo 
o nosso País exposto internacionalmente, com a sua 
imagem contaminada pela presença de um dirigente 
que foi alvejado por denúncias da maior gravidade, 
internamente e externamente, consagrando a tese de 
que a impunidade vence sempre no nosso País.

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

RS) – Esse foi o Senador Alvaro Dias.
Por permuta realizada com o Senador Cristovam, 

passamos a palavra ao Senador Anibal Diniz.
Enquanto V. Exª se dirige à tribuna, pergunto à 

Senadora Ana Amélia e ao Senador Vicentinho se um 
dos dois pode presidir a sessão.

Eu falarei do plenário, porque preciso falar com 
o Senador Vicentinho.

A Senadora Ana Amélia assume neste momento 
a Presidência dos trabalhos.

Antes, passo a palavra ao Senador Anibal Diniz.

O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pela Srª Ana Amélia.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srª Presidenta Ana Amélia, Srs. Senadores, 
telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado, na 
viagem que fiz, na semana passada, ao Acre, parti-
cipei de agenda política em Rio Branco e também de 
atividades no Vale do Juruá, precisamente nos Muni-
cípios de Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul, onde me 
deparei com ambiente de muito otimismo e disposição 
para os embates que acontecem neste ano de 2012, 
em todos os Municípios brasileiros.

Em Rodrigues Alves, deparei-me com o otimis-
mo contagiante do Prefeito Burica, que cumpre todas 
as etapas do programa Ruas do Povo, programa do 
Governo do Estado que pavimentará todas as ruas do 
perímetro urbano de todos os Municípios do Acre até 
2014. O programa Ruas do Povo está bem avançado 
na maioria dos Municípios, e, no caso de Rodrigues 

Alves, está havendo uma ação tão eficiente do Governo 
de Estado com a Prefeitura que, provavelmente, antes 
de 2014, todas as ruas da cidade de Rodrigues Alves 
estarão pavimentadas.

Estive também em Cruzeiro do Sul, onde participei 
de agenda com a colônia dos pescadores, uma agenda 
muito interessante e muito qualificada no momento em 
que o Brasil tem um novo Ministro da Pesca e Aquicul-
tura, Ministro Marcelo Crivella, porque os pescadores 
trazem uma preocupação muito atual, que é a diminui-
ção da população de peixes nos rios. Só a colônia de 
pescadores de Cruzeiro do Sul reúne algo em torno de 
1.800 pescadores, e eles não estão conseguindo o su-
ficiente para seu sustento apenas através da atividade 
pesqueira nos rios, lagos e congêneres. Eles trazem 
a preocupação no sentido de ver se é possível incluí-
-los na política pública desenvolvida pelo Governo do 
Acre, que é justamente o seu programa de piscicultura, 
que envolve toda uma cadeia de produção de açudes, 
de construção de açudes, e depois com a indústria de 
ração e de filetagem de peixes, para poder dar vazão 
à produção pesqueira do Acre no futuro. 

Eles gostariam, na realidade, que já fosse pen-
sada alguma coisa no sentido de que pudesse haver 
associação entre os pescadores e a piscicultura, por-
que os pescadores são meros coletores daquilo que 
a natureza produz, e eles precisam entrar também 
nesse circuito de produção para também se tornarem 
piscicultores. E a situação deles é mais difícil, porque 
os pequenos agricultores têm a sua terra, têm a sua 
área onde podem ser construídos os açudes. Já os 
pescadores, poucos deles têm área própria. 

Bom, o assunto está posto e vamos estar, sim, 
tratando desse assunto, junto com o Governo do Es-
tado, junto com o Ministério da Pesca, na busca de 
alguma saída possível. O mais importante é que exis-
te total boa vontade no sentido de encontrar uma sa-
ída. E outro aspecto que eles lamentam muito são as 
condições frigoríficas para a produção de gelo. Eles 
precisam da atualização da indústria de gelo, porque 
eles precisam de gelo para sua atividade. Nesse sen-
tido também eles precisam de apoio.

Então, estivemos com eles, colocamos o manda-
to à disposição e, dessa forma, vamos dar sequência 
ao nosso trabalho.

Também em Cruzeiro do Sul tivemos uma agenda 
de ordem política, juntamente com os companheiros 
do Partido dos Trabalhadores. Está acontecendo um 
debate bastante elevado com os partidos da Frente 
para identificação do candidato à Prefeitura de Cru-
zeiro do Sul, que é a principal cidade do Vale do Ju-
ruá, segunda maior cidade do Acre, e onde a Frente 
Popular permanece unida, e vai-se buscar uma saída, 
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preferencialmente de consenso, para que tenhamos a 
participação desses partidos nas eleições de 2012.

Mas, Srª Presidenta, passo ao que me traz à 
tribuna hoje, que, aliás, era o assunto principal. Pri-
meiramente, quero me associar ao desconforto do 
Senador Paulo Paim diante do recurso impetrado por 
nove Senadores para que o Plenário do Senado pos-
sa reexaminar o PLC 130, de 2011, que estabelece 
punição aos empresários que praticam discriminação 
salarial contra a mulher. 

O texto prevê multa para empresas que pagarem 
às mulheres salários menores do que aqueles pagos 
aos homens quando os dois exercerem a mesma ati-
vidade. Vale ressaltar que esse texto foi aprovado por 
unanimidade na Comissão de Direitos Humanos e Le-
gislação Participativa. Ainda assim, houve um recurso, 
e ele será reexaminado pelo Plenário, com a possibili-
dade de voltar à Comissão de Assuntos Econômicos. 
De qualquer maneira, o importante é que ele seja 
aprovado, porque não é justo que haja remuneração 
diferenciada quando cumprem as mesmas funções, 
homens e mulheres. 

Por isso, esperamos que, se novamente exa-
minada, essa proposta possa ser mais ainda apri-
morada, sem, contudo, permitir espaços para que se 
provoquem atrasos em sua tramitação, aprovação e 
sanção presidencial.

Esse projeto já foi aprovado em caráter termina-
tivo na Comissão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa. A intenção de reexaminá-lo é exatamen-
te para especificar melhor os casos de discriminação 
salarial. Temos de analisar em profundidade, mas 
também com a clareza de que a correção dessa desi-
gualdade é urgente.

Hoje, nossa Constituição e a Consolidação das 
Leis do Trabalho já proíbem a diferença de salário 
entre homens e mulheres; no entanto, está claro que 
essas normas não têm sido suficientes para impedir 
a discriminação das trabalhadoras.

Segundo o Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados do Ministério do Trabalho, a diferença 
salarial entre homens e mulheres é significativa. Nos 
últimos oito anos, a diferença entre o salário de ho-
mens e de mulheres aumentou; em setembro de 2003, 
as mulheres recebiam em média 91,8% do salário de 
um homem; em setembro de 2011 o salário de uma 
mulher era correspondente a 85,3% do que ganhavam 
os homens. Ou seja, houve um aumento na diferença 
entre o valor pago a um homem e a uma mulher, para 
a mesma função.

Essa é a realidade que temos de mudar. Mesmo 
em relação ao nível de escolaridade há uma distância 
considerável entre os salários de homens e mulheres. 

Quando ambos têm o ensino superior completo, o 
salário médio inicial de um homem é de R$3.261,00, 
enquanto que o salário da mulher é de R$1.956,74, ou 
seja, um valor 40% menor do que o pago a um homem.

Na semana passada, afirmei, neste plenário, que 
duas motivações importantes me levaram a prestar 
homenagem às mulheres e ao Dia Internacional da 
Mulher, que foi comemorado no dia 8 de março.

Em primeiro lugar, eu reafirmava a necessidade 
de reforçar as recentes e boas notícias referentes à 
política de atenção à saúde da mulher.

Tivemos queda de 19% na mortalidade materna 
no ano passado, e a informação de que o programa 
Rede Cegonha, criado também em 2011, pela Presi-
denta Dilma e o Ministro Alexandre Padilha, para dar 
um tratamento humanizado às mães e aos bebês, já 
chegou a quase 1.700 Municípios brasileiros. Esse 
programa chegou a 23 Estados, alcançando mais de 
900 mil gestantes.

Isso é realmente de grande importância, prin-
cipalmente quando 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.

Foi anunciado ainda pelo Governo que, a partir de 
abril, a Rede Cegonha vai ajudar a pagar o transpor-
te para a gestante fazer o pré-natal. Elas vão receber 
R$50 para pagar a passagem de ônibus e não perder 
as consultas do pré-natal no SUS. São benefícios re-
almente fundamentais para quem passa por privações 
e dificuldades de transporte.

Além disso, mesmo com uma realidade ainda 
longe do ideal, podemos contar, nos últimos anos, 
com avanços na proteção da mulher contra a violên-
cia, pelo fortalecimento da Lei Maria da Penha, uma 
das legislações mais avançadas do mundo para punir 
os culpados pelas agressões, e uma maior participa-
ção das mulheres na vida social, política, econômica 
e cultural do País.

Temos ainda uma realidade hostil de violência 
contra as mulheres e defendemos cada vez mais o 
aperfeiçoamento de instrumentos para garantir a se-
gurança feminina e a punição aos agressores.

A Presidenta Dilma Rousseff já reforçou que o 
Governo vai continuar trabalhando para fortalecer as 
políticas de valorização da mulher, para aumentar as 
oportunidades de trabalho e ascensão pessoal e pro-
fissional.

Srªs e Srs. Senadores, a Presidenta Dilma, pri-
meira mulher a ocupar o cargo de Presidente do Brasil, 
já demonstrou em várias ocasiões que sua atuação é 
protagonizadora.
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E hoje, quero antecipar meus cumprimentos à 
Presidenta, que, amanhã, terça-feira, neste plenário, 
receberá o prêmio Bertha Lutz.

A Presidente Dilma é uma das cinco premiadas 
do ano com o prêmio Bertha Lutz, uma distinção con-
cedida a personalidades femininas que contribuíram 
para a ampliação dos direitos e do espaço da mulher 
na sociedade.

Todas as agraciadas são merecedoras de nossa 
admiração e de nosso reconhecimento.

Além da Presidente Dilma, receberão o prêmio 
Maria do Carmo Ribeiro, ex-mulher do dirigente co-
munista Luiz Carlos Prestes; a primeira Senadora da 
história do Brasil, Eunice Mafalda Michiles e a Profes-
sora associada do Departamento de Ciência Política 
da Universidade Federal da Bahia, Ana Alice Alcântara 
Costa, do Programa de Pós-Graduação em Estudos 
Interdisciplinares sobre Mulheres.

E, como menção especial, cito nesta tribuna o 
nome de outra agraciada com o prêmio Bertha Lutz; a 
socióloga Rosali Scalabrin, representante da Comissão 
Pastoral da Terra e titular da Coordenadoria da Mulher 
do Município de Rio Branco, capital do Estado do Acre.

Tenho a honra de prestar uma deferência espe-
cial a esta mulher de fibra que é Rosali Scalabrin. Ela 
é Secretária Municipal da Mulher no Acre, está há sete 
anos à frente da Coordenadoria Municipal da Mulher 
de Rio Branco e há 35 anos se dedica ao movimento 
social e à causa das mulheres.

Seu trabalho beneficia mulheres vítimas de vio-
lência doméstica, mulheres em situação de vulnera-
bilidade social e extrema pobreza e também trabalha-
doras rurais. Sua atuação ampara ainda a formação 
de jovens e adolescentes das escolas públicas, com 
um trabalho voltado para a prevenção e a redução da 
gravidez precoce.

É um exemplo de atuação para o nosso Estado 
e para o País.

Então, a Roseli Scalabrin, nosso companheira, 
também do Partido dos Trabalhadores, o meu cumpri-
mento especial antecipado ao prêmio que ela recebe-
rá amanhã, às 10 horas da manhã, aqui no plenário 
do Senado.

O Prêmio Bertha Lutz foi criado em 2001, em 
homenagem à mulher que foi uma das pioneiras do 
feminismo no Brasil e uma líder na luta pelo direito de 
voto das mulheres.

E o Brasil completa este ano oito décadas da 
conquista do voto feminino. Em 24 de fevereiro de 
1932, as mulheres brasileiras conquistaram o direito 
definitivo de serem eleitas para cargos no Executivo 
e no Legislativo.

A Presidenta Dilma Rousseff foi a primeira Presi-
dente mulher do Brasil e foi eleita pela revista Forbes, 
em 2011, 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 Es-
tado norte-americana, Hillary Clinton.

A lista de mulheres em postos de comando, fe-
lizmente, torna-se cada vez mais ampliada no Brasil.

Na ultima terça-feira, dia 6, a Ministra do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia Antunes da 
Rocha foi eleita a nova Presidenta do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), o mais alto posto da Justiça eleitoral 
do nosso País.

Por todo o exposto, defendemos que o Brasil, 
palco de desigualdades e injustiças, mas também 
palco de consideráveis e progressos na luta em favor 
das mulheres, estabeleça o compromisso de termos 
cada vez menos tempo para discriminações e cada 
vez mais espaço para a participação e o crescimento 
profissional feminino.

Que, para hoje e para um futuro próximo, bus-
quemos cada vez mais uma relação de respeito, de 
solidariedade plena e de participação e ocupação das 
mulheres nos espaços da política, da economia, nos 
bons empregos, nos postos de comando, e em todos 
os Poderes constituídos.

Justamente por todas as conquistas, pelos de-
safios e pelo trabalho incansável e valente, reafirmo 
e faço novamente 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 dos homens.

Um pais que respeita as suas mulheres é um país 
que se consolida cada vez mais como uma Nação.”

E esse é o caminho do crescimento sustentável 
do nosso País.Um crescimento que tem de acontecer 
com respeito e igualdade de gêneros.

Nessa sessão que vai acontecer aqui, amanhã, 
com a presença da Presidenta Dilma e das outras qua-
tro mulheres que serão agraciadas pelo Prêmio Bertha 
Lutz, nós queremos manifestar todo o respeito do Se-
nado Federal, dos Srs. Senadores e das Srªs Senado-
ras a cada uma das pessoas agraciadas na esperança 
que o Brasil se fortaleça cada vez mais como um País 
que respeita e possibilita um espaço de crescimento 
para a mulher nos postos de comando dos órgãos e 
dos setores mais importantes do Brasil.

Então, nosso cumprimento especial à Presiden-
ta Dilma e a cada uma das mulheres agraciadas que 
serão homenageadas amanhã neste Senado Federal. 
Meus cumprimentos especiais à companheira Rosalin 
Scalabrin, essa mulher que representa o Acre nesse 
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prêmio e que representará todas as mulheres acria-
nas nessa homenagem que receberá aqui no Plenário 
do Senado. 

Muito obrigado, Srª Presidenta.
O SR. VICENTINHO ALVES (PR – TO) – Pela 

ordem, Srª Presidenta.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Pois não, Senador Vicentinho, pela ordem.
Eu quero apenas dizer ao Senador Anibal Diniz, 

pelo pronunciamento que faz ao registrar o significado 
para as mulheres brasileiras e do continente latino-
-americano e, de modo especial, o empoderamento 
das mulheres no âmbito político das decisões do país 
e do destino dos cidadãos. Então, hipoteco a V. Exª a 
mesma solidariedade em relação às referências à Dil-
ma Rousseff. Não votei nela, mas tenho um respeito 
enorme pela história da Presidenta e pelo que faz hoje 
por nosso País e pela representatividade que dá às 
mulheres no cenário internacional. Cumprimento V. Exª.

Concedo a palavra ao Senador Vicentinho Alves.
O SR. VICENTINHO ALVES (PR – TO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, é 
apenas para agradecer em nosso nome, em nome do 
Governador Siqueira Campos e dos tocantinenses as 
palavras do meu líder, Senador Blairo Maggi. E também 
agradecer a ele o atendimento do convite feito pelo 
Governador Siqueira Campos, por mim e por vários 
homens e mulheres do agronegócio. S. Exª lá esteve 
neste final de semana conosco, em Tocantins, espe-
cificamente na região de Campos Lindos, uma região 
altamente produtora de grãos em nosso Estado. Lá 
eu pude perceber, Senador Cristovam, que o Senador 
Blairo Maggi não é apenas querido em Mato Grosso, 
mas pelos produtores e homens do agronegócio de 
Tocantins. Foi recebido, com muita cortesia, por todos 
aqueles líderes e trabalhadores do campo. Quando vi-
ram Blairo conosco e ao lado do Governador, ficaram 
com uma felicidade muito grande. 

Portanto, Senador Blairo Maggi, nosso líder, eu 
quero deixar também aqui registrado os agradecimen-
tos de todos nós tocantinenses, por parte do Governa-
dor, da minha parte e dos nossos familiares, pela sua 
estada em nosso Estado.

Espero que volte em breve com a família para 
desfrutar agora, não apenas com relação ao agronegó-
cio, mas aquelas belezas do nosso Estado, o Jalapão, 
a Ilha do Bananal, o encontro das águas do Tocantins 
com o Araguaia, o Vale do Tocantins, o Vale do Ara-
guaia, as nossas cavernas ali na divisa com a Bahia, 
portanto as nossas águas cristalinas que descem da 
Serra Geral rumo ao rio Tocantins.

O nosso Estado, o Estado das águas, das belas e 
puras águas deste País. Portanto, convido V. Exª Sena-
dor Blairo, todos os Senadores e todos que nos ouvem.

E para registrar, Presidenta, concluindo, agora, 
às 17 horas, nós estaremos presidindo a Subcomissão 
de Aviação, onde hoje nós debateremos com relação 
à Anac – Agência Nacional de Aviação Civil.

A audiência pública passada foi com a Secreta-
ria de Aviação Civil, hoje com a Anac; depois com a 
Infraero, e assim uma série de atividades que teremos 
durante este ano de 2012 para que, ao final, nós pos-
samos apresentar ao País, à Presidenta Dilma, um 
planejamento e as suas legislações para a aviação 
de um modo geral.

É importante ressaltar que o último planejamento 
que nós tivemos no País é da década de 60. O Có-
digo Brasileiro de Aeronáutica é de 84. Portanto, nós 
precisamos reordenar todos esses assuntos da avia-
ção de um modo geral, não apenas tratarmos de ae-
roportos e de leilões. A aviação vai muito mais além 
do que tudo isso.

Portanto estaremos agora, às 17 horas, na audi-
ência pública e convido os membros para que a gente 
possa dar início na Comissão de Infraestrutura.

Essa comissão, Srª Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, é composta pelo vice-Presidente Vital do Rêgo 
e pelo Senador Eduardo Braga como relator e mais 
outros membros, que estamos ali todos envolvidos para 
fazer o melhor na aviação para o nosso País.

Muito obrigado, Srª. Presidente
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 

– RS) – Caro Senador Vicentinho Alves, agradeço as 
referências. Aliás, o Senador Blairo Maggi, na abertura 
desta sessão, havia feito uma referência ao sucesso 
que foi o início da colheita lá, reunindo produtores de 
Tocantins, também de parte do Maranhão e da Bahia. 
E exaltou o esforço que os produtores rurais brasilei-
ros vêm fazendo para tornar cada vez maior o nosso 
País, especialmente em um setor em que é grande e 
muito especializado pelo uso de novas tecnologias.

Então, os parabéns também desta Casa pelo que 
aconteceu lá no seu Estado Tocantins.

E esta questão da aviação realmente tem um 
peso fundamental quando aumenta demasiadamente 
o movimento do serviço aeroportuário, mais passagei-
ros, e também com a realização de grandes eventos, 
como a Copa do Mundo de 2014, que vai demandar 
mais investimentos no setor de transporte aéreo do 
nosso País.

Cumprimentos a V. Exª.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Antes de convidar o próximo orador inscrito, a 
Presidência designa o Senador Casildo Maldaner, do 
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PMDB de Santa Catarina, como relator-revisor do Pro-
jeto de Lei de Conversão nº 4, de 2012, proveniente 
da Medida Provisória nº 547, de 2011.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Para fazer uso da palavra, como orador inscrito, 
o Senador Cristovam Buarque.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidenta, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, eu 
vou começar, Senadora Ana Amélia com uma pergun-
ta que a senhora, como uma das Senadoras que têm 
dedicado mais tempo aqui aos assuntos da economia, 
mas sem deixar de lado os outros assuntos, como a 
educação, não precisa me responder, mas eu queria 
que pensasse.

Senadora, que 6ª economia do mundo é essa 
que não é capaz de pagar um piso de R$1.451,00 
aos seus professores? Que 6ª economia do mundo é 
essa? Que 6ª economia do mundo é essa que não é 
capaz de erradicar o analfabetismo na sua população? 
Que 6ª economia é essa que não consegue investir 
em ciência e tecnologia o necessário para melhorar a 
produtividade da nossa economia?

Essa produtividade, na China, cresceu 50% de 
1991 para cá; na Correia do Sul cresceu 60%, e, no 
Brasil, cresceu zero. Zero! Zero por cento cresceu a 
produtividade brasileira.

Nós aumentamos o PIB por produzir mais, mas 
não por produzir mais por pessoa. Por produzir mais, 
mas com a mesma matriz tecnológica, com o mesmo 
tipo de produto, não com novos produtos inventados 
pela ciência e pela tecnologia.

Que economia tão grande é esta, 6ª do mundo, 
que não é capaz de pagar aos seus professores sim-
ples, míseros R$1.451,00?

E o que nós temos, depois de esperar quase 
dois séculos da Independência para termos um piso 
salarial? Vejam que absurdo: dois séculos esperando 
para se ter um piso! E, depois de ter um piso, a partir 
de 2008, temos apenas uma parte dos nossos Estados 
cumprindo o piso, e uma parte pequena: dez Estados. 
E 17 Estados não cumprem o piso.

Isso para não falar dos Municípios. Quantos cum-
prem e quantos não cumprem o piso salarial do pro-
fessor? Nem conseguimos saber quantos cumprem e 
quantos não cumprem. É como se, depois da Lei Áurea, 
alguns Estados cumprissem, e outros não cumprissem 
a libertação dos escravos.

Que economia é essa? É uma economia vergo-
nhosa e sem futuro. É uma economia que nos humi-
lha diante do mundo. Ou todos acham que o mundo 
está comemorando que o Brasil é a 6ª potência e es-
quecendo que aqui temos desigualdade como quase 

nenhum outro país? Ou que não está repercutindo lá 
fora o baixo salário dos nossos professores que, se não 
me engano, é o terceiro pior do mundo? Ou ninguém 
lá fora está sabendo que o Brasil é um dos campeões 
mundiais de analfabetismo de adultos?

Claro que está sabendo!
Ao mesmo tempo que as pessoas podem admi-

rar-se com o aumento da posição da nossa economia 
no mundo, aumenta a vergonha, exatamente por isto, 
porque se acabam as desculpas. Que desculpa pode-
mos ter para não pagarmos um piso de R$1.451,00, 
se apenas 0,1% do PIB seriam suficientes para ga-
rantirmos a todos os Estados pagarem o piso salarial?

Isso pelos dados a que chegamos, mas esqueça-
mos os nossos. Usemos os dados da própria Associa-
ção dos Municípios, que fez um documento, mostrando 
como era difícil pagar. Eles disseram que estavam entre 
R$4 bilhões e R$7 bilhões as necessidades.

Então, em vez 0,1%, seriam necessários menos 
de 0,2%, ou seja, 0,18%. Como não conseguimos pe-
gar 0,1%?

Você que está me ouvindo, para ter uma ideia: é 
como se você tivesse cem reais, e a gente precisasse 
apenas de dez centavos. Como é que a gente não é 
capaz de tirar dez centavos de cem reais para pagar 
um piso de R$1.451,00 aos nossos professores?

Não tem justificativa. E o triste é que a gente vê os 
governadores e prefeitos, vindo aqui a Brasília, pedindo 
que mudemos a Lei do Piso, uma lei que começou lá na 
Constituinte com o Deputado Severiano Alves, quan-
do colocou um artigo criando o piso na Constituição 
e deixou para depois ser regulamentado. Vinte anos 
depois, um projeto de minha autoria terminou virando 
a lei, que hoje é a 11.738, que criou o piso.

Nós esperamos todo esse tempo, e agora não 
querem pegar? E dizem que custa muito esse dinheiro. 
O Rio Grande do Sul, que é o Estado que mais reclama, 
porque realmente é o que tem o maior número de pro-
fessores, precisa de R$980 bilhões aproximadamente. 
A receita do Estado é de R$274 bilhões. Como é que a 
gente não consegue tirar 1 de 274? Como é possível?

Eu vou trazer aqui os dados mais detalhados, 
amanhã, de como resolver o problema do piso. Mas 
vou dizer, Senadora, quais são as linhas. Primeiro, por 
que a gente não reduz os custos dos três Poderes? 
Vocês acham que não dá para reduzir nada nas câ-
maras de vereadores, nas assembleias legislativas? 
É impossível reduzir? É impossível reduzir, aqui no 
Congresso, um pouquinho que seja de dinheiro? É 
impossível reduzir no Poder Judiciário? É impossível 
reduzir no Poder Executivo? 
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Nós precisamos de 0,1% do PIB. Se quisermos 
trabalhar com a receita nacional, somando os três Po-
deres, 0,6% da receita. Menos de 1%, gente!

O Sr. Cícero Lucena (Bloco/PSDB – PB) – Se-
nador Cristovam, permite-me um aparte?

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Senador Cícero, por favor

O Sr. Cícero Lucena (Bloco/PSDB – PB) – Se-
nador, eu tive a felicidade de ter sido prefeito de João 
Pessoa – infelizmente por um curto espaço de tempo, 
tive a companhia de V. Exª como Ministro da Educa-
ção. E eu queria fazer um pequeno comentário para 
ter uma pequena referência. O pequeno comentário é 
que, quando fui prefeito, grande parte dos professores 
do Município de João Pessoa não tinham nível supe-
rior. E nós estabelecemos, com o ex-secretário Nero-
aldo Pontes –V. Exª conhece tão bem, foi colega de V. 
Exª como reitor –, como método de treinamento e de 
qualificação, formá-los: dar a todos os nossos profes-
sores da rede municipal a possibilidade e a chance de 
terem nível superior. Às vezes, eles trabalhavam um 
expediente na prefeitura, complementavam seu salário, 
infelizmente, em outro emprego e, às vezes, buscavam 
até o terceiro turno, como forma de compor seu salário 
e a sua renda familiar. E, nesse programa que esta-
belecemos, nós pedimos a eles que, em um desses 
turnos, em vez de eles trabalharem como professores, 
nós daríamos uma bolsa a eles, para que pudessem 
estudar e ter esse grande treinamento; ter condição 
de formação de nível superior. Senador, eu acho que 
foi o maior programa de treinamento e de qualificação 
que eu poderia oferecer naquela prefeitura. Agora, 
faço a seguinte pergunta – e aí minha referência, para 
corroborar com essa sua preocupação e essa grande 
batalha que V. Exª tem: será que um professor de ní-
vel superior não pode ganhar pouco mais do que dois 
salários mínimos? Dois salários mínimos! Se for para 
o mercado, com os dissídios coletivos, quer seja na 
construção civil, com respeito a todas as profissões, 
qualquer nível médio hoje está ganhando muito mais do 
que um salário mínimo. Basta a lei de mercado assim 
estabelecer. É uma demonstração clara, Senador, de 
que educação não é prioridade. E pior ainda o exem-
plo que o senhor trouxe, de que muitos governadores 
estão vindo a Brasília para pedir que isso não seja 
adotado. É lamentável, porque muitos deles disseram, 
repetiram e assumiram o compromisso em campanha 
pública dizendo que educação era prioridade.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF) 
– Senador Cícero, o senhor traz essa dimensão de que 
eu não estava falando. Esses governadores prometeram 
pagar. Eu até admito que os governadores anteriores, 
surpreendidos com a Lei do Piso, pudessem reclamar. 

Mas os atuais assumiram sabendo do piso. E aí alguns 
vêm dizer: mas o aumento foi muito grande, de 22%. 
Porque o repasse do Governo Federal foi esse.

O Ministro Mercadante, a quem quero elogiar aqui 
pela coragem de ter resistido às pressões de gover-
nadores, inclusive do seu próprio partido, aumentou 
22%, que era o que estava previsto na lei anterior. Isso 
a gente fica reclamando.

Agora, eu queria que os governadores e o Brasil 
inteiro pensassem – porque há prefeitos que não vão 
poder mesmo, há que ser um esforço nacional – sou-
bessem e pensassem quanto vai ser mais difícil daqui 
para frente pagar salário se não resolvermos esse pro-
blema agora, porque a nossa produtividade não cresce, 
porque a nossa capacidade de competir no mundo vai 
diminuindo, porque o País se desindustrializa. Então, 
poupar agora dinheiro que seria para o professor é 
querer gastar muito mais depois pela ineficiência que 
nós vamos forçar neste País.

Eu estava falando, Senadora, sobre uma redu-
ção dos gastos. Não é possível que não consigamos 
reduzir gastos. No caso do Rio Grande do Sul, o PIB, 
a soma da riqueza é R$274 bilhões. Nós precisamos 
de um. Não é possível que não se consiga, num es-
forço do Estado. Não falo do Município. Mas a renda 
do Município, a renda deve estar... Vou trazer amanhã 
os dados exatos. Não dá para dizer aqui. Mas, se são 
R$274 bilhões o PIB, deve estar em R$50 bi a receita. 
Não é possível que, de R$50 bi, não se tire um.

Mas, além disso, uma ideia me foi sugerida pelo 
Senador Perrella, que é um empresário importante 
de Minas Gerais. Ele, empresário, me disse: por que 
a gente não pede um esforço das grandes empresas 
para que elas contribuam um pouquinho mais, numa 
espécie de contribuição provisória, durante um ano, 
dois, três, para pagar o piso salarial? Isso seria possível.

Agora, há outra saída, Senadora. O Senador 
Mercadante, eu, conversando com ele hoje, disse: 
“Venham aqui reclamar; tragam as escolas que eu 
assumo”. Disse-me hoje. Então, aqueles que não são 
competentes para pagar, tendo prometido que paga-
riam, venham aqui ao Governo Federal e digam: essas 
escolas eu não tenho como manter, o meu Estado não 
é capaz de manter as escolas, mas eu tenho que cui-
dar das crianças, porque elas são brasileiras antes de 
serem do meu Estado; portanto, eu peço que o Gover-
no Federal assuma isso. E o Governo Federal, claro, 
tem que assumir, trazendo a receita que o Governo do 
Estado gasta com educação. O Governo Federal teria 
que pôr só o diferencial.

Essas são três alternativas que eu trarei com 
todos os detalhes das contas. Mas eu quero levantar 
logo hoje. 
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Agora, tem um ponto que os professores pre-
cisam entender também. A Lei do Piso, que eu fiz, 
previa só o piso. A Deputada Fátima Bezerra trouxe 
um artigo que enriqueceu muito a lei. A minha dizia 
quanto. Ela disse “o professor só deve dedicar-se em 
sala de aula a dois terços de sua carga”. Ou seja, se 
trabalha 40 horas, só 26 na sala de aula; o resto para 
preparar aula, receber alunos etc. Isso vai exigir que 
se contratem mais professores, e não dá para exigir 
que o governador amanhã já tenha os professores. Tem 
que haver um acordo, tem que haver um acordo que 
diga que vai ser assim em dois ou três anos. Claro que 
podemos acusá-los de não terem feito isso no prazo 
devido porque desde 2008, quatro anos já, nós temos 
a lei, mas não fizeram. Não adianta querer milagre. 

E não podemos também cair na tentação de um 
acordo entre governadores, prefeitos e professores que 
reduza o número de disciplinas; que reduza o número 
de aulas para liberar mais tempo aos professores. Eu 
temo que isso possa acontecer. Já que em 40 horas se 
trabalham três, então, em 40 aulas a gente só dá três; 
no resto do tempo, o professor fica livre e os meninos 
irão para casa. Isso seria um crime. É melhor manter as 
quatro aulas e contratar mais um terço de professores, 
digamos. Isso exige tempo, até porque os professores 
não estão disponíveis; até porque com esse salário é 
difícil conseguir professores.

O Governo de São Paulo – estou falando de São 
Paulo, que tem renda per capita de país rico – está 
sendo obrigado a contratar professores reprovados 
no último concurso. Contratar professores reprovados 
em concurso! Duvido que se faça isso com pilotos de 
avião. Duvido que alguém aceite contratar como piloto 
um que foi reprovado. Professor é o piloto que leva as 
crianças para o futuro. E uma criança que vai para o 
futuro sofre acidentes, se esborracha tanto quanto um 
avião. Esborracha-se pela falta de emprego, se esbor-
racha pela falta de capacidade de entender as coisas; 
e esborracha o País inteiro pela falta de dar respostas.

Como vi agora no meu Estado de origem, Per-
nambuco: um projeto maravilhoso que é Suape se es-
borrachando por falta de mão de obra. Não tem mão 
de obra. Um navio que inclusive foi inaugurado pelo 
Presidente Lula depois voltou da água e está no an-
coradouro. Qual a explicação que me deram? Os sol-
dadores não souberam soldar bem as peças do navio. 
Por isso, ele não consegue ficar na água.

A gente quer fazer uma coisa sem ter feito a ante-
rior. Não vamos fazer desta uma grande nação se não 
formos capazes de fazer desta uma Nação educada.

Senadora Ana Amélia, há quantos anos a gente 
escuta dizer que o futuro do Brasil está na educação? 
Eu quero saber quando é que a gente vai escutar dize-

rem: o presente que nós temos hoje no Brasil foi cons-
truído pela educação do passado. Mas essa educação 
do passado, para a gente dizer lá na frente, no futuro, 
aquela educação, ela tem que começar hoje.

Por isso, eu quero dizer que ou nós reduzimos 
os gastos – um pouquinho que seja, e dá para reduzi-
-los –, ou a gente faz uma contribuição provisória por 
empresa, não por pessoa física – basta a CPMF –, 
ou a gente federaliza. Aí não federaliza tudo; vai fede-
ralizando na proporção daqueles Municípios que são 
incapazes de manter suas escolas funcionando. O 
que não podemos é deixar que elas não funcionem. E 
elas não estão funcionando, primeiro, porque parecem 
funcionar, mas não funcionam quando o professor não 
está satisfeito; segundo, não estão funcionando porque 
greves estão pipocando em todo o Brasil. 

As pessoas esqueceram que o piso salarial não 
foi importante só pelo valor dele, que, aliás, é muito 
baixo; ele foi importante porque, pela primeira vez, na-
cionalizamos o professor. É a primeira manifestação 
nacional de luta dos professores, porque até aqui eles 
lutavam por Município, um a um. Agora eles estão lu-
tando juntos. E isso vai mudar o Brasil, porque essa é 
uma força de dois milhões de pessoas, dois milhões 
de trabalhadores. Não é uma força dos poucos milha-
res de professores de um Município ou de um Estado.

Senadora Ana Amélia, a Lei do Piso saiu desta 
Casa. Não teria sido possível sem o apoio do Ministro 
Fernando Haddad – é preciso dizer isso –, mas saiu 
desta Casa. Não saiu do Poder Executivo. Por isso, esta 
Casa tem uma responsabilidade muito importante, que 
é a de encontrar uma saída. Além disso, esta é a casa 
dos representantes dos Estados, que são os entes que 
estão reclamando. Vamos sentar e procurar uma saída. 

Por isso, na reunião de amanhã da Comissão de 
Educação, vou apresentar a proposta de um grupo da 
Comissão – não audiência pública – para encontrar 
saídas que permitam aos professores do Brasil rece-
ber um piso justo.

E eu espero que esse piso não demore a chegar 
a R$3 mil, a dobrar. Eu espero que este País não de-
more a ter o salário médio que eu considero que é o 
menor que permitiria atrair os grandes quadros desta 
cidade, que é de R$9 mil por mês. Abaixo de R$9 mil 
nós não conseguimos fazer um bom quadro de pro-
fessores. Mas não dá para fazer de repente. Mas com 
R$1.451,00 não é nem de repente; a gente já está fa-
zendo muito atrasado. 

Deixo aqui, então, em suas mãos, como Presi-
denta da sessão, que o Senado assuma o papel que 
lhe cabe de resolver o problema que os governadores 
dizem que estão sentido, mas que acho que estão sen-
tindo, em parte, porque não querem fazer o dever de 
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casa que deveriam. E não só os governadores, mas 
também os presidentes das assembleias, os presi-
dentes das Câmaras de Vereadores, os prefeitos, os 
vereadores, os deputados e nós também. Juntos, po-
demos ver como usar 0,1% da renda nacional deste 
País para resolver o problema – problema, problema; 
veja que palavra! – de pagar R$1.451,00 aos nossos 
professores. Eu não deveria nem chamar de problema, 
mas de vergonha! Isto sim!

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Caro Senador Cristovam Buarque, fazendo um 
cálculo sobre o piso de R$1.451,00 para professores, 
nós chegamos, trabalhando 22 dias no mês, à quantia 
de R$65,00. Aqui em Brasília, uma diarista para ser-
viços gerais, serviços de limpeza, recebe de R$80,00 
a R$90,00, dependendo do bairro da Capital da Re-
pública. Portanto, esse comparativo diz muito bem da 
prioridade que nós não estamos dando à educação e, 
em especial, ao ensino.

O meu Estado é o que paga o mais baixo salário 
para os professores. E é preciso resgatar esse com-
promisso, que o próprio Governador assumiu durante 
a campanha eleitoral. É uma necessidade fazer esse 
cumprimento. 

V. Exª ofereceu uma sugestão de um colega de 
Minas Gerais. Porém, penso que a proposta que a 
sociedade aplaudiria, Senador Cristovam – porque 
qualquer aumento de uma contribuição, mesmo que 
temporária, seria repassada ao consumidor – seria, 
sem dúvida, todo o esforço que, como disse V. Exª, uma 
câmara de vereadores, uma assembléia legislativa ou 
esta Casa fizesse para economizar despesa e sobrar 
mais dinheiro para pagar o piso para os professores.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Eu agradeço, Senadora, mas queria dizer do 
raciocínio do nosso colega, Senador Perrella, que é 
empresário. Eu levantei esse argumento. Sabe o que 
ele disse? “Eu não aumentaria o preço do meu produto, 
porque eu perderia na concorrência. Eu prefiro redu-
zir o meu lucro a perder os meus clientes e os meus 
compradores.” Ele não está fazendo isso, digamos, por 
generosidade, está fazendo por consciência a proposta. 
Mas é porque ele diz que existe uma livre concorrência 
e não é mais fácil passar para o consumidor qualquer 
aumento que se tenha. É possível nos monopolistas, 
aqueles em que só eles têm o produto, mas são se-
tores muito raros. Eu não disse que essa era a saída, 
comecei até pela outra. De repente, pode ser a com-
binação delas todas. O que não pode é a solução ser 
vamos reduzir... Vamos dizer que os professores não 
precisam trabalhar para não se pagar bem a eles, que 
é o que a gente vem fazendo no País...

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF) 
– ... o chamado pacto da mediocridade. Os professo-
res fazem de conta que dão aula, os governos fazem 
de conta que pagam e os pais fazem de conta que os 
meninos estão em aula. É esse pacto que tem que 
ser quebrado. E ele só é quebrado se a gente juntar 
a vontade de cada um dos setores da sociedade para 
fazer o que é mais fundamental, que todos sabem, que 
é educar nossas crianças.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – Obrigada, Senador Cristovam Buarque, sem-
pre focando num tema que é sua especialidade, cujo 
debate é inadiável hoje em nosso País, sob pena de 
perdermos o bonde da história. Não adianta sermos 
a sexta economia do mundo se 58% dos alunos das 
escolas em São Paulo não têm noções de conheci-
mento de Matemática no Ensino Médio, conhecimen-
to básico, 58%. Então, nós temos que urgentemente 
rever todos esses critérios.

Cumprimento o Senador Cristovam Buarque.
Convido para falar, como representante do PMDB, 

no horário de Liderança, o Senador Vital do Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Pela 

liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente Ana 
Amélia, Srªs e Srs. Senadores, uso este espaço da Li-
derança do PMDB para trazer dois rápidos assuntos. 

O primeiro é uma moção de apoio à Caixa Bene-
ficente de Oficiais e Praças da PM da Paraíba, Clube 
dos Oficiais e Associação de Tenentes, Subtenentes 
e Sargentos da PM, mostrando a caótica situação do 
Estado na área de segurança pública. 

Para V. Exªs terem uma ideia, no ano de 1998 fo-
ram cometidos, na Paraíba, 454 homicídios, ao passo 
que, no ano de 2008, dez anos depois, foram regis-
trados, segundo dados da Secretaria de Segurança 
Pública, 1.021 homicídios, o que representa um au-
mento total, no período, de 125%. Para reflexão dos 
companheiros, no mês de janeiro de 2011 tivemos 
aproximadamente 150 homicídios no Estado, dados 
da própria Secretaria de Segurança Pública.

Preocupam-nos, ainda, ações de violência con-
tra a mulher. Dados da Delegacia da Mulher apontam 
que, em 2011, mais de 996 inquéritos foram abertos 
só contra a mulher violentada em João Pessoa. De 
acordo com o Centro da Mulher 08 de Março, foram 
registrados, em 2011, 104 estupros, 74 agressões, 44 
assassinatos e 63 tentativas. Neste ano de 2012, até 
o inicio de março, foram registrados 25 homicídios, 17 
tentativas, 16 estupros e 18 agressões.

Tais dados foram apresentados por essas entida-
des e demonstram claramente a falta de compromisso 
do Governo da Paraíba com a segurança pública do 
nosso Estado.
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Cito outro assunto. E peço já a subscrição da mi-
nha Presidente e amiga Ana Amélia para uma questão 
que V. Exª deve conhecer muito bem lá no Rio Grande; 
eu conheço no meu Estado. O Brasil inteiro registra 
índices altíssimos de reclamações, porque ninguém 
está contente, satisfeito com os serviços de telefonia 
móvel no País.

Da brincadeira passou à indignação. O Governo, 
por meio da Agência Nacional de Telecomunicações, 
Anatel, tem procurado minimizar essa tragédia de infra-
estrutura telefônica no País, mas não tem conseguido. 
A Anatel pouco tem operado em forma de resolubilida-
de para efetivamente enfrentar o problema.

Cansado de ter, por exemplo, no meu Estado, 
mais de 55% do seu território sem abastecimento te-
lefônico, cansado de ver os Procons brasileiros abso-
lutamente cheios de reclamações contra telefônicas, 
estou requerendo o apoio dos meus colegas para a 
instalação de uma comissão parlamentar de inquérito 
com vistas a assegurar, investigar o funcionamento 
da telefonia no País e as providências utilizadas pela 
Anatel e ver o que poderemos, aqui no Senado, fazer 
para minimizar o problema.

A Constituição nos garante, em seu art. 21, in-
ciso XI:

Compete à União explorar, diretamente 
ou mediante autorização, conceder ou permitir 
os serviços de telecomunicações, nos termos 
da lei que disporá sobre a organização de tais 
serviços, além de criar um órgão regulador...

E outros aspectos.
A Lei Maior, nossa Constituição, prevê ainda, 

em seu art. 175, que incumbe ao poder público, dire-
tamente ou sob regime de concessão ou permissão, a 
prestação de serviços públicos e que esses serviços 
devem ser mantidos de forma adequada.

Ora, ocorre que isso não vem acontecendo com 
os serviços de telefonia, que têm estado entre os cam-
peões de reclamação nos Procons de todo o Brasil. E 
esse fato demonstra que a União, por intermédio da 
Anatel, vem enfrentando sérias dificuldades para cum-
prir com a sua obrigação constitucional, impondo-se 
ao Poder Legislativo o seu papel indelegável de fisca-
lizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos 
aí os da administração indireta, agir e buscar razões 
desse fato.

É nesse sentido que estamos requerendo a cria-
ção dessa comissão parlamentar de inquérito, a CPI da 
Telefonia, para que o Senado Federal possa contribuir 
na investigação do que está ocorrendo na prestação 
desse serviço público fundamental, cuja importância 

é crescente na conjuntura tecnológica dos avanços 
que vivemos.

Peço a assinatura dos meus pares e já agra-
deço a subscrição do Senador Cícero Lucena que, 
encontrando-me em plenário, já fez a justa aposta da 
assinatura neste requerimento.

Era o que tinha a dizer, Srª Presidente Ana Amélia, 
reiterando a necessidade de o Senado dar resposta ao 
País nessa crise absolutamente incontrolável na área 
de telefonia móvel do nosso País. 

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RR) – Grata, Senador Vital do Rêgo. Também tenho 
a satisfação de apoiar a iniciativa de V. Exª, porque 
isso diz respeito ao interesse de um serviço público 
concedido. E precisamos oferecer à população um 
grande serviço.

Não havendo mais oradores inscritos, dou por 
encerrada a presente sessão.

Senador Cícero Lucena?
Com a palavra o Senador Cícero Lucena. A Pa-

raíba bem representada na tribuna.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Primeiramente pelo Senador Vital e em seguida... 
não pela idade, não é, Excelência? Eu nunca quero 
contrariar a natureza. Gostaria de manter a cor e um 
pouco mais de volume só.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, faço re-
ferência a uma matéria que tramita nesta Casa desde 
junho de 2010, que é o Projeto de Lei do Senado n° 
158, daquele ano, que propõe a isenção do imposto 
de renda para valores recebidos por contribuintes com 
mais de 65 anos, até o limite dos benefícios pagos no 
Regime Geral de Previdência Social.

Fui contatado, Srª Presidente, não por uma, mas 
por várias pessoas, lá no meu Estado da Paraíba, 
aposentados e funcionários públicos, demonstrando 
o interesse em que esta Casa cumprisse o seu papel.

O autor do projeto é o nobre Senador Paulo Paim, 
que demonstra mais uma vez ser um defensor incan-
sável das minorias, é dono também de uma grande 
sensibilidade para detectar inconsistências e contra-
dições de natureza legal e jurídica.

De fato, já vigora em nosso País, para os contri-
buintes com mais de 65 anos, a isenção do imposto 
de renda nos limites que eu mencionei previamente, 
mas apenas para os valores recebidos a título de apo-
sentadoria, reforma ou pensão.

O PLS n° 158, de 2010, pretende, com todo o 
mérito e com toda a justiça, estender essa isenção 
aos valores percebidos a qualquer título, sejam bene-
fícios de natureza previdenciária ou não, obviamente 
respeitados os limites.
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A esse respeito, peço permissão ao Senador 
Lindbergh Farias, que relatou o projeto na Comissão 
de Assuntos Sociais, para citar trecho do seu relatório, 
que, uma vez aprovado, tornou-se o parecer da CAS 
no último dia 8 de fevereiro:

“O projeto parte do pressuposto correto 
de que a poupança individual é uma forma de 
Previdência que deve ser estimulada. Assim, 
nada mais razoável do que conceder benefí-
cio fiscal a pessoas idosas em geral, tenham 
ou não benefícios previdenciários concedidos 
pelo Estado. Na verdade, é até uma contradição 
lógica dar o benefício fiscal a quem já recebe 
do Estado um benefício previdenciário e não 
dar esse benefício a quem, por outros meios, 
amealhou, ao longo da vida, os recursos ne-
cessários para se manter na velhice e não de-
pender da previdência ou da assistência social.”

É da maior importância, portanto, Srª Presidente, 
darmos continuidade à tramitação desse projeto. Ele 
irá representar um alívio financeiro muito bem-vindo a 
essa parcela da população, que tanto contribuiu para 
o desenvolvimento do País e, em muitos casos, con-
tinua contribuindo.

Não vou aqui relatar a angústia, o sofrimento, a 
dor, o sacrifício que vivem os nossos aposentados, 
porque isso já é do conhecimento deles, de quem con-
vive com eles e de quem tem sensibilidade para com 
aqueles que precisam do nosso trabalho e da nossa 
dedicação. 

Com sua aprovação na Comissão de Assuntos 
Sociais, o projeto seguirá agora para a Comissão de 
Assuntos Econômicos, onde será decidido terminati-
vamente. Sua tramitação, contudo, está suspensa até 
que votemos o Requerimento n° 50, de 2012, de auto-
ria do Senador Romero Jucá, que solicita a tramitação 
conjunta do PLS n° 158, de 2010, e do PLS n° 447, de 
2007, por tratarem, ambos, do mesmo assunto.

Diante disso, Srª Presidente, peço, respeitosa-
mente, que se inclua o Requerimento do Senador 
Romero Jucá na Ordem do Dia, para que possamos 
votá-lo e, assim, retomar as discussões e deliberações 
acerca do PLS n° 158, de 2010. 

Faço um apelo aos Srs. Senadores para que 
priorizemos a tramitação desse projeto tão importante 
para os idosos de nosso País.

Como disse, não vou me alongar, Senador Jar-
bas, mas devo dizer que essa questão do idoso, dos 
aposentados, é uma causa de todos nós, com todas as 
injustiças e com o reconhecimento da sua importância, 
da sua contribuição não só com força de trabalho, mas 
também com seus ensinamentos. 

Num momento desses, é um tema de discussão, 
principalmente num País que está tendo a oportuni-
dade de ver elevada a sua expectativa de vida e, con-
sequentemente, a chance de poder sobreviver com 
melhores condições.

Era isso, Srª Presidente, que eu teria a dizer. 
Agradeço, no momento em que peço a Deus que 

proteja a todos nós.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 

– RS) – Senador Cícero Lucena, essa questão dos 
aposentados é um desafio para todos nós. Eu sou au-
tora de um projeto de lei que isenta do pagamento do 
Imposto de Renda todo aposentado do Regime Geral 
de Previdência aos 60 anos, homens e mulheres. Por-
que, hoje, com a política determinada para reajustes 
aos aposentados, está havendo uma deterioração e 
uma redução do poder aquisitivo exatamente dessas 
pessoas que trabalharam tanto e que, agora, precisa-
riam desse apoio para a sua sobrevivência. Para se 
ter uma ideia dessa defasagem, basta lembrar que, 
para 2012, houve um reajuste do salário-mínimo de 
14%. Ótimo, isso nós todos defendemos. Em contra-
partida, para quem ganha mais de um salário-mínimo, 
e pode ser apenas R$2,00 ou R$5,00 a mais do que 
o salário-mínimo...

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – 
Dois ou cinco por cento.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Exatamente; 6% de reajuste, menos da metade 
do que foi concedido. Então, isso significa dizer que, 
associado ao fator previdenciário mais essa defasagem 
no reajuste, ao final, hoje, já 70% dos aposentados re-
cebem o equivalente a R$730,00 como aposentadoria. 
Então, o Governo, especialmente a área econômica, 
resiste a aceitar essa desoneração, mas eu argumento 
da seguinte forma: o valor para o Estado como receita 
pode ser pequeno, comparativamente ao impacto que 
esse dinheiro no bolso do aposentado vai representar. 
R$100,00 no bolso de quem recebe R$730,00 têm sig-
nificado, mas não terão, certamente, para a Receita 
Federal, para o Leão, que é sempre muito voraz. En-
tão, cumprimento V. Exª por trazer à tona esse debate, 
em que nós temos que insistir aqui. Os nossos apo-
sentados têm toda razão nessa reclamação. E mais: 
no meu Estado, muitos aposentados estão voltando 
ao mercado de trabalho para recompor a sua renda 
familiar, que foi perdida exatamente por conta dessas 
defasagens. Cumprimentos a V. Exª.

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – 
Eu que agradeço, Senadora. E até fico a me pergun-
tar: isso é porque quem está governando este País é 
o Partido dos Trabalhadores. Imagine se não fosse.
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A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO  N° 129, DE 2012

Requeiro, na forma do disposto no caput do art. 
258 do Regimento Interno do Senado Federal, a tra-
mitação conjunta do Projeto de Lei do Senado (PLS) 
nº 242, de 2007 – Complementar; do PLS nº 467, de 
2008 – Complementar; do PLS nº 481, de 2007 – Com-
plementar; do PLS nº 701, de 2007 – Complementar; 
do PLS nº 105, de 2011 – Complementar; e do PLS nº 
344, de 2011 – Complementar, por versarem sobre a 
mesma matéria. – Senador José Pimentel.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – O requerimento que acaba de ser lido será 
incluído em Ordem do Dia oportunamente.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 130, DE 2012

Solicita informações ao Excelentíssi-
mo Senhor Ministro de Estado da Educação 
sobre a construção, instalação e operação 
de creches no País.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regi-
mento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam so-
licitadas as seguintes informações ao Excelentíssimo 
Senhor Ministro da Educação:

a) O número de creches efetivamente 
entregues, dividido por estados e municípios, 
no período de 2003 a 2010;

b) O número de creches entregues ou 
em construção, desde 2011, dividido por es-
tados e municípios;

c) Quais os critérios utilizados para defi-
nir os estados e municípios contemplados ou 
a serem contemplados.

Justificação

Desde que o Programa ProInfância do Ministé-
rio da Educação foi criado, em 2007, das milhares de 
creches prometidas, apenas 633 foram executadas e, 
destas, somente 221 estavam totalmente concluídas 
até o mês passado, conforme nos dão conta repor-
tagens recentemente publicadas na mídia nacional.

Durante a última campanha para a eleição pre-
sidencial, a candidata do PT, e atual Presidente Dil-

ma Rousseff, comprometeu-se a entregar pelo menos 
6.000 novas unidades em seu mandato para diminuir 
o déficit atual existente no País, que segundo estima-
tivas do MEC estaria em torno de 19.766 creches e 
pré-escolas. Entretanto, são recorrentes as notícias de 
atrasos na execução das obras e, em 2011, não houve 
a conclusão de nenhuma nova creche.

A população brasileira – principalmente para os 
que necessitam da creche para acolher seus filhos e 
assim se liberarem para o trabalho fora de casa – e 
repetidamente vítima da propaganda enganosa e da 
ilusão de que o estado irá cuidar do assunto, especial-
mente em épocas de campanhas eleitorais.

Dada a importância do assunto para a saúde, 
educação e bem-estar das nossas crianças e tam-
bém para a qualidade de vida das famílias brasileiras, 
gostaríamos de obter as informações solicitadas neste 
requerimento ao Senhor Ministro da Educação, para 
podermos analisar, acompanhar, questionar e propor 
medidas que contribuam para o atendimento dessa 
justa demanda nacional. – Senador Aécio Neves.

(À Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 131, DE 2012

Solicita informações ao Exmo. Ministro 
de Minas e Energia informações sobre inves-
timentos em novas fontes de energia elétrica.

Requeiro, nos termos do art. 50, § 2º, da Cons-
tituição Federal, combinado com os arts. 215 e 216, 
do Regimento Interno do Senado Federal, sejam so-
licitadas ao Exmo. Ministro de Minas e Energia as 
seguintes informações sobre os investimentos em de 
novas fontes de energia elétrica, alternativas às hidre-
létricas e termoelétricas, em especial as renováveis e 
não poluentes:

1. Quais as ações existentes no Ministério de Minas e 
Energia que tenha como meta a coleta de dados 
sobre as possibilidades de captação de energia 
elétrica através de fontes alternativas renováveis 
e não poluentes?

2. Há algum estudo sobre a necessidade do Brasil 
em investir em novas fontes de energia elétrica, 
como por exemplo, a solar, principalmente no es-
tado do Amazonas para sustentar o crescimento 
econômico vivido nos últimos anos?

3. Há algum estudo que demonstre onde poderão ser 
instaladas essas novas fontes?

4. Há algum planejamento por parte deste Ministério 
para a utilização de fontes alternativas e reno-
váveis não poluentes nos períodos mais pro-
longados de seca que possam causar baixa na 
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produção de energia elétrica das usinas de Belo 
Monte e Rio Madeira?

5. Há algum planejamento concreto deste Ministério 
para fomentar no Brasil a instalação e constru-
ção de novas fontes de energia elétrica susten-
tável para que os impactos ambientais sejam 
reduzidos?

6. Há programas federais de fomento para que cien-
tistas e estudiosos do assunto criem novas tec-
nologias para aumentar a eficiência energética, 
principalmente no estado do Amazonas, ou Con-
vênios firmados ou a firmar?

7. Qual o planejamento deste Ministério para aumentar 
a produção de energia no estado do Amazonas 
através do gás natural? 

Justificação

Como é de conhecimento geral, a questão energé-
tica no Brasil é um tema em voga em todo Brasil, uma 
vez que se discutem alternativas viáveis para expansão 
da rede de energia elétrica, bem como quais seriam as 
alternativas mais baratas e ecológicas, transformando-
-se em uma questão prioritária para o governo fede-
ral, vez que se as fontes de energia e sua farta oferta 
contribuem decisivamente para o desenvolvimento 
econômico-social do país.

Nesse contexto, cada região tem sua peculiarida-
de e potencial para a produção de energia elétrica, visto 
que o Brasil é um país de dimensões continentais. No 
estado do Amazonas, por exemplo, nos últimos anos 
surgiu como alternativa para a produção de energia 
elétrica o uso do gás natural assim como a própria 
energia solar, em razão do sol abundante da região.

O adequado estudo e levantamento de dados 
acerca das potencialidades de cada região são cru-
ciais para elevar o nível de eficiência energética do 
país, tão necessária para que se possa dar condições 
de maiores investimentos da iniciativa privada no país.

Todavia, para que seja efetivada a ampliação da 
rede de energia, devem ser ultrapassada uma série 
de barreiras, como os altos investimentos, as longas 
distâncias e a questão das licenças ambientais e es-
tudos de impacto sobre a floresta amazônica, sendo, 
estes últimos, requisitos essenciais para implantação 
de novas torres de energia elétrica.

Outro fator importante para a produção energética 
é o investimento e fomento de pesquisa em ciência e 
tecnologia para a produção de novas alternativas que 
possam reduzir custos para instalação de novas ma-
trizes energéticas pelo país, assim como trazer maior 
valor agregado ao que se produz no Brasil.

Tendo em visto tudo que foi explicitado foi re-
centemente noticiado que as novas usinas, a de Belo 

Monte e rio Madeira, não terão reservatórios de água 
para os períodos mais secos, o que pode prejudicar 
o fornecimento de energia elétrica, tendo como con-
sequência a necessidade de se criar novas fontes de 
energia elétrica para sustentar o crescimento econô-
mico que o país experimenta.

Desta forma, torna-se mister ressaltar que é ne-
cessário se realizar estudos mais concretos e funda-
mentados acerca dessas questões envolvendo a cons-
trução das usinas supracitadas, a fim de se ter maior 
eficiência na produção de energia elétrica.

Por fim, é necessário também verificar as novas 
alternativas que se apresentam para traçar uma política 
unificada de produção energética para o país a fim de 
delimitar diretrizes e metas para o setor.

Sala das Sessões,8 de março de 2012. – Sena-
dora Vanessa Grazziotin.

(À Mesa para decisão.)

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – Os requerimentos que acabam de ser lidos 
serão despachados à Mesa para decisão.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO No 132, DE 2012

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimen-
to Interno do Senado Federal, a inserção em ata de 
Voto de Congratulações e Aplausos, à Ministra Carmen 
Lúcia Antunes Rocha, por ser eleita a primeira mulher 
presidente do Tribunal Superior Eleitoral – TSE, no dia 
6 de março de 2012, bem como seja encaminhado o 
referido voto no seguinte endereço: SAFS, Quadra, 7 
Lote 1/2 – Brasília/DF. CEP: 70070-600.

Justificação

Carmen Lúcia Antunes Rocha nasceu em 19 de 
abril de 1954 na cidade Montes Claros (Vale do Jequi-
tinhonha), no Estado de Minas Gerais. Graduada em 
direito (PUC-MG), especialista em direito de empresa 
(Fundação Dom Cabral), mestre em Direito Constitu-
cional (UFMG) e doutora em Direito de Estado – USP.

Foi advogada, procuradora do Estado de Minas 
Gerais e professora universitária. Chegou ao Supremo 
Tribunal Federal em 2006, indicada por Luiz Inácio Lula 
da Silva. Carmen Lúcia é autora de sete livros e mais 
de 70 artigos em publicações especializadas.

A Ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha foi elei-
ta no dia 6 de março de 2012, a nova presidente do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Essa será a primei-
ra vez, nos 67 anos de funcionamento do TSE, que a 
Corte será presidida por uma mulher.
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Carmen Lúcia foi eleita pelos votos de seis dos 
sete ministros do TSE, durante a sessão plenária da 
noite de ontem (06/03). Marco Aurélio de Mello, que re-
cebeu um voto e já presidiu o Tribunal Superior Eleitoral, 
foi eleito vice-presidente da Corte Superior Eleitoral.

Atualmente o Supremo Tribunal Federal tem duas 
mulheres entre os 11 integrantes – Carmen Lúcia e 
Rosa Weber, que assumiu no ano passado. A atual 
composição do TSE conta com quatro ministras, além 
da presidente eleita, Nancy Andrighi, Laurita Vaz e 
Luciana Lóssio.

Aos 55 anos, a ministra do Supremo atraiu as 
atenções, no mês passado, durante o julgamento so-
bre a constitucionalidade da Lei Maria da Penha. Car-
men Lúcia afirmou que o preconceito contra a mulher 
também atinge ministras da mais alta Corte brasileira.

Carmen Lúcia fez questão de frisar que, há 80 
anos, o Brasil autorizou o voto feminino. A população 
era de 40 milhões de habitantes e tiveram, em 1934, 
quando a mulher votou pela primeira vez, 1,5 milhão 
de votos. Oitenta anos depois, as mulheres somam 
quase 52% dos eleitores brasileiros.

Parabéns Ministra Carmen Lúcia, por honrar todas 
as mulheres brasileiras ao ser eleita a primeira mulher 
presidente do TSE, muito sucesso no desempenho 
desse importante cargo.

Sala das Sessões, 8 de março de 2012.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.

O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO N° 133, DE 2012 

Solicita informações ao senhor Minis-
tro do Esporte acerca do Caderno de En-
cargos da Copa do Mundo de 2014

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Consti-

tuição Federal, combinado com os art. 216, inciso 
I, e art. 217 do Regimento Interno, requeiro que, 
ouvida a Mesa, sejam solicitadas as seguintes in-
formações e documentos ao senhor Ministro de 
Estado do Esporte sobre o Caderno de Encargos 
enviado pelo Brasil para participação na Copa do 
Mundo FIFA de 2014:

1. Qual o conteúdo do Caderno de Encargos enviado 
pelo Brasil à Federação Internacional de Fute-
bol – FIFA?

2. Quais garantias foram dadas pelo Governo Federal 
àquela entidade, para poder habilitar-se a rece-
ber o mundial?

3. Quais as imposições feitas pela FIFA para que o 
Brasil pudesse participar do processo de esco-
lha do país sede da Copa do Mundo de 2014?

4. Que o Ministério do Esporte remeta ao Senado Fe-
deral cópia, na íntegra, do Caderno de Encargos 
(Bid Book), enviado à FIFA.

Justificação

É de grande relevância para o Senado Fede-
ral tomar conhecimento dos termos propostos pelo 
Governo Brasileiro para que pudesse ser o anfitrião 
da Copa do Mundo de 2014, bem como as exigên-
cias daquele organismo para que o Brasil pudesse 
participar do processo de escolha do país sede do 
mundial de futebol. 

Em um evento de tamanha envergadura, é es-
sencial que o Senado Federal possa conhecer a fundo 
a proposta brasileira, com todos os encargos e obri-
gações assumidas pelo governo junto à FIFA, dando 
mais transparência a todas as etapas de preparação 
da Copa do Mundo de 2014.

Sala da Comissão, 12 de março de 2012. – Se-
nador Alvaro Dias, Líder do PSDB.

(À Mesa para decisão.)

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – O requerimento que acaba de ser lido será 
despachado à Mesa para decisão.

Sobre a mesa, ofício da Comissão de Juristas 
que será lido.

É lido o seguinte:
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Ofício nº 11/2012 – CJECP

Brasília, 9 de março de 2012

Assunto: Comunicado de Afastamento dos Trabalhos 
da Comissão

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que a Ministra Ma-

ria Tereza Moura solicitou seu afastamento dos traba-
lhos da Comissão de Juristas criada com a finalidade 
de elaborar anteprojeto de Código Penal, a partir de 
28 de dezembro de 2011, em virtude de problemas de 
saúde em sua família.

Atenciosamente, – Gilson Dipp, Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação 
e será juntado ao processado do Requerimento nº 
756, de 2011.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – A Presidência comunica que a Excelentíssima 
Senhora Presidente da República adotou, em 7 de 
março de 2012, e publicou no dia 8 do mesmo mês e 
ano, a Medida Provisória nº 560, de 2012, que “Abre 
crédito extraordinário, em favor do Ministério da Defe-
sa, no valor de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões 
de reais), para o fim que especifica”.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – A matéria será encaminhada, nos termos do § 6º 
do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, à Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, 
onde poderá receber emendas.

Fica estabelecido o seguinte calendário de tra-
mitação:

MPV 560

Publicação no DO 8-3-2012

Emendas Até 14-3-2012

Prazo na Comissão 8-3-2012 a 21-3-2012 
(14º dia)  

Remessa do Processo à CD 21-3-2012

Prazo na CD 22-3-2012 a 4-4-2012 
(15º ao 28º dia)

Recebimento previsto no SF 4-4-2012

Prazo no SF 5-4-2012 a 18-4-2012 
(42º dia)

Se modificado, devolução 
à CD

18-4-2012

Prazo para apreciação das 
modificações do SF, pela CD

19-4-2012 a 21-4-
2012 

(43º ao 45º dia)

Regime de urgência, obs-
truindo a pauta a partir de

22-4-2012 (46º dia)

Prazo final no Congresso 6-5-2012 (60 dias)

 A matéria será publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – A Senhora Presidente da República adotou, em 
8 de março de 2012, e publicou no mesmo dia, mês e 
ano, a Medida Provisória nº 561, de 2012, que altera 
as Leis nº 12.409, de 25 de maio de 2011, nº 11.578, 
de 26 de novembro de 2007, nº 11.977, de 7 de julho 
de 2009, e nº 10.188, de 12 de fevereiro de 2001.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – Nos termos dos §§ 2º, 3º e 7º do art. 2º da 
Resolução nº 1, de 2002-CN, está assim constituída 
a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre 
a matéria:

SENADORES

Titulares Suplentes

Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PV/PSC)

Renan Calheiros Ana Amélia
Francisco Dornelles Eduardo Braga
Paulo Davim Sérgio Souza
Vital do Rêgo Waldemir Moka

Bloco de Apoio ao Governo 
(PT/PDT/PSB/PCdoB/PRB)

Walter Pinheiro Eduardo Lopes 
Acir Gurgacz Wellington Dias
Lídice da Mata Pedro Taques 
Inácio Arruda Antonio Carlos Valadares

Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM)

Jayme Campos Demóstenes Torres
Paulo Bauer Alvaro Dias 

PR

Blairo Maggi

PTB

Gim Argello João Vicente Claudino

*PSD

Kátia Abreu Sérgio Petecão

* Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.
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DEPUTADOS

Titulares Suplentes

PT

Jilmar Tatto Henrique Fontana
Arlindo Chinaglia Artur Bruno

PMDB

Henrique Eduardo Alves Teresa Surita
Marcelo Castro Antônio Andrade

Bloco (PSB/PTB/PCdoB)

Luciana Santos Jovair Arantes
Sandra Rosado Glauber Braga

PSDB

Bruno Araújo Cesar Colnago

PP

Arthur Lira Jerônimo Goergen

DEM

Antonio Carlos Magalhães Neto Pauderney Avelino

Bloco (PR/PRB/PTdoB/PRTB/PRP/PHS/PTC/PSL)

Lincoln Portela Giacobo

PDT

André Figueiredo Wolney Queiroz

Bloco (PV/PPS)

Sarney Filho Ângelo Agnolin

*PRB

Antonio Bulhões Otoniel Lima

* 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: 8-3-2012 (Edição Extra)
– Designação Prevista da Comissão: 12-3-2012(SF)
– Instalação Prevista da Comissão: 13-3-2012
– Emendas: até 14-3-2012 (6 dias após a publicação)
– Prazo na Comissão: 8-3-2012 a 21-3-2012 (14º dia)

– Remessa do processo à CD: 21-3-2012
– Prazo na CD: de 22-3-2012 a 4-4-2012 (15º ao 28º 

dia) 
– Recebimento previsto no SF: 4-4-2012
– Prazo no SF: de 5-4-2012 a 18-4-2012 (42º dia)
– Se modificado, devolução à CD: 18-4-2012
– Prazo para apreciação das modificações do SF, pela 

CD: de 19-4-2012 a 21-4-2012 (43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de: 

22-4-2012 (46º dia)
– Prazo final no Congresso: 6-5-2012

A matéria será publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – A Presidência comunica ao Plenário que, duran-
te o prazo único previsto no art. 122, II, b, combinado 
com o art. 375, inciso I, do Regimento Interno, foram 
apresentadas trinta e três emendas ao Projeto de Lei 
da Câmara nº 2, de 2012 (nº 1.992/2007, na Casa de 
origem), de iniciativa da Presidência da República, que 
institui o regime de previdência complementar para os 
servidores públicos federais 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 complemen-
tar, denominadas Fundação de Previdência Comple-
mentar do Servidor Público Federal do Poder Exe-
cutivo – FUNPRESP-Exe, Fundação de Previdência 
Complementar do Servidor Público Federal do Poder 
Legislativo – FUNPRESP-Leg e Fundação de Previ-
dência Complementar do Servidor Público Federal do 
Poder Judiciário – FUNPRESP-Jud; altera dispositivos 
da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004; e dá outras 
providências.

As emendas vão à publicação no Diário do Sena-
do Federal e em avulsos, na forma regimental.

A matéria volta às Comissões de Assuntos So-
ciais; de Assuntos Econômicos; e de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, para exame do Projeto e das emendas.

São as seguintes as emendas apresen-
tadas:
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A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Não havendo mais oradores inscritos, a Presi-
dência vai encerrar a presente sessão, lembrando às 
Srªs e aos Srs. Senadores que constará da próxima 
sessão deliberativa ordinária, a seguinte:

ORDEM DO DIA

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 4, DE 2012 
(Proveniente da Medida Provisória nº 547, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 4, de 2012, que institui a 
Política Nacional de Proteção e Defesa Civil 
– PNPDEC; dispõe sobre o Sistema Nacional 
de Proteção e Defesa Civil – SINPDEC e o 
Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil 
– CONPDEC; autoriza a criação de sistema de 
informações e monitoramento de desastres; al-
tera as Leis nºs 12.340, de 1º de dezembro de 
2010, 10.257, de 10 de julho de 2001, 6.766, 
de 19 de de-zembro de 1979, 8.239, de 4 de 
outubro de 1991, e 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996; e dá outras providências (proveniente 
da Medida Provisória nº 547, de 2011).

(Lido no Senado Federal no dia 12-3-2012)
Relator revisor: Senador Casildo Maldaner
(Sobrestando a pauta a partir de: 27-11-2011)
Prazo final prorrogado: 21-3-2012

2 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 5, DE 2012 
(Proveniente da Medida Provisória nº 548, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei de Conversão nº 5, de 2012, que abre 
crédito extraordinário, em favor do Ministério 
da Educação, no valor de quatrocentos e ses-
senta milhões e quinhentos e trinta mil reais, 
para o fim que especifica (proveniente da Me-
dida Provisória nº 548, de 2011).

(Lido no Senado Federal no dia 12-3-2012)
Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de: 15-12-2011)
Prazo final prorrogado: 8-4-2012

3 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 40, DE 2011 
(REFORMA POLÍTICA) 

(Tramitam em conjunto as  Propostas de Emenda 
à Constituição nºs 29, de 2007; e 40, de 2011)

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 40, de 2011, do Senador José Sarney 
e outros Senadores, que altera o art. 17 da 

Constituição Federal, para permitir coligações 
eleitorais apenas nas eleições majoritárias.

Pareceres sob nºs 660 e 1.097, de 2011, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Valdir Raupp,

– 1º Pronunciamento: (sobre a Propos-
ta de Emenda a Constituição nº 40, de 2011) 
favorável, com voto vencido, em separado, do 
Senador Inácio Arruda e outros Senadores; e 
vencido dos Senadores José Pimentel, Anto-
nio Carlos Valadares, Humberto Costa, Sérgio 
Petecão e da Senadora Marta Suplicy;

– 2º Pronunciamento: (sobre as Propostas 
de Emenda à Constituição nºs 40, de 2011; e 29, 
de 2007, tramitando em conjunto, nos termos 
do Requerimento nº 919, de 2011), favorável à 
Proposta de Emenda a Constituição nº 40, de 
2011; e pela prejudicialidade da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 29, de 2007; com voto 
vencido dos Senadores Inácio Arruda, Marcelo 
Crivella e Antonio Carlos Valadares.

4 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 29, DE 2007 
(REFORMA POLÍTICA) 

(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda  
a Constituição nºs 29, de 2007,  e 40, de 2011)

Proposta de Emenda à Constituição nº 29, 
de 2007, tendo como primeiro signatário o Se-
nador Jarbas Vasconcelos, que altera o art. 17, § 
1º, da Constituição Federal, para admitir coliga-
ções eleitorais apenas nas eleições majoritárias.

5 
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.

6 
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 
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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.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 35 
minutos.)

ATOS DA PRESIDÊNCIA 
DO SENADO FEDERAL

ATO DO PRESIDENTE Nº 8, DE 2012

Institui Comissão responsável pelo planejamento, 
pela coordenação e pela realização de seminários te-
máticos que contribuam para a diversificação do deba-
te e das deliberações legislativas do Senado Federal.

O Presidente do Senado Federal, no desempe-
nho de suas atribuições, e

Considerando a necessidade de intensificar a 
discussão sobre valores e princípios, ajustando-os às 
contingências históricas;

Considerando as inquietações atuais referentes à 
separação entre a formação humanística e a ação política;

Considerando a velocidade na utilização econô-
mica das descobertas científicas;

Considerando a relevância da legitimidade como 
atributo histórico do poder político;

Considerando a importância, para o processo 
legislativo e para cidadania, de fomentar a reflexão e 
o debate sobre questões que interferirão na configura-
ção das instituições, das práticas, das decisões e das 
concepções de mundo;

Considerando a necessidade de aproximar, cada 
vez mais, o Senado Federal da produção filosófico-
-científica, como forma de aprimorar práticas e pro-
cessos sócio-políticos;

E considerando o papel e a capacidade institucio-
nal do Senado Federal de produzir e disseminar ideias, 
propostas e soluções, face aos diversos cenários,

Resolve:
Art. 1º Instituir Comissão Especial para, no de-

correr do ano de 2012, planejar, coordenar e realizar 
seminários que promovam o debate acerca dos desa-
fios das democracias modernas, das crises financeiras 
e da cultura.

Art. 2º A Comissão Especial prevista no art. 1º 
será presidida pelo Embaixador Jerônimo Moscardo, 
e terá a seguinte composição:

I – Mauro Santayana;
II – Fernando César Mesquita;

III – Carlos Fernando Mathias de Souza;
IV – Antônio Helder Medeiros Rebouças;
V – Pedro Pereira da Silva Costa;
VI – Ronaldo Mota Sardenberg.

Art. 3º As despesas necessárias à realização 
dos trabalhos da Comissão serão custeadas pelo Se-
nado Federal.

Parágrafo único. Serão reservados, na mesma 
rubrica orçamentária destinada às comissões tempo-
rárias especiais, os recursos necessários ao custeio 
das despesas de que trata o caput deste artigo.

Art. 4º A participação na referida Comissão não 
será remunerada a nenhum título, constituindo serviço 
público relevante prestado ao Senado Federal.

Art. 5º Os órgãos técnicos e administrativos do 
Senado Federal prestarão assessoramento e apoio 
aos trabalhos da Comissão, que poderá requisitar 
análises, pesquisas, levantamentos estatísticos, além 
de recursos humanos e materiais.

Art. 6º A Comissão, no desempenho de suas 
atribuições, poderá atuar em parceria com outras ins-
tituições públicas e privadas, observadas as normas 
legais e regimentais pertinentes.

Art. 7º Este Ato entra em vigor na data de sua 
publicação.

Senado Federal, 29 de fevereiro de 2012. Senador 
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

ATO DO PRESIDENTE Nº 9, DE 2012

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas 
atribuições regimentais e regulamentares, 

Resolve:
Art. 1º Instituir o Comitê Gestor do Programa e-

-Cidadania, nos termos do art. 5 do Ato da Mesa do 
Senado Federal nº 3, de 2011.

Art. 2º Designar os servidores Flávio Roberto de 
Almeida Heringer, matrícula 105032, na qualidade de 
presidente e representante da Secretaria-Geral da Mesa, 
Ana Lúcia Coelho Romero Novelli, matrícula 54000, para 
substituí-lo em seus eventuais impedimentos, repre-
sentante da Diretoria-Geral, Mikhail De Oliveira Lopes, 
matrícula 185120, representante da Secretaria de Co-
municação Social, Danilo Augusto Barboza de Aguiar, 
matrícula 56320, representante da Consultoria, Orlando 
de Sá Cavalcante Neto, matrícula 53895, titular da Con-
sultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle, João 
Batista de Holanda Neto, matrícula 32909, representante 
da Secretaria Especial de Informática (Prodasen), para 
comporem o Comitê instituído por este Ato.

Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua 
publicação.

Senado Federal, 29 de fevereiro de 2012. Senador 
José Sarney, Presidente do Senado Federal.
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PORTARIA DO PRESIDENTE Nº 2, DE 2012

O Presidente do Senado Federal, no desempe-
nho de suas atribuições regimentais e regulamentares,

Resolve:
Art. 1º Dispensar, a pedido, da Comissão Espe-

cial para realização do concurso público e acompa-
nhamento de todas as etapas, de que trata o Ato do 
Presidente nº 196, de 2011, o servidor Sérgio Barros 

de Castro, mat. 29303, e designar o servidor Eduardo 

Torres, matrícula 43294, Diretor da Secretaria de Con-

trole Interno, para integrar a referida comissão.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de 

sua publicação.

Senado Federal, 2 de março de 2012. Senador 

José Sarney, Presidente do Senado Federal.
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(Inicia-se a sessão às 14 horas e 6 mi-
nutos e encerra-se às 21 horas e 20 minutos.)

É o seguinte o registro de compareci-
mento:

Ata da 27ª Sessão, Deliberativa Ordinária 
em 13 de março de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência do Sr. José Sarney, da Sra. Marta Suplicy, e dos Srs. Mozarildo Cavalcanti, 
Paulo Paim e Cássio Cunha Lima.
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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, parecer que será lido.

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

Concedo a palavra ao Senador Mozarildo.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, 
solicito minha inscrição para falar pela Liderança do 
PTB. A indicação já está sobre a mesa.

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

Concedo a palavra ao Senador Mozarildo Ca-
valcanti.

V. Exª gostaria de falar? Nem o Senador Lauro? 
(Pausa.)

Concedo a palavra ao Senador Mozarildo.
Depois, chamaremos os Senadores pela ordem 

de inscrição. O primeiro Senador inscrito é o Senador 
Paulo Paim.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presi-
dente, Senadora Marta Suplicy, Srªs e Srs. Senadores, 
nesse fim de semana – mais precisamente, fui até lá 
na quinta-feira e voltei ontem –, estive no meu Estado, 
Roraima. Fui até lá para participar de um evento do 
meu Partido, o PTB, em homenagem às mulheres. No 
dia seguinte, participei da transmissão de cargo para 
a primeira reitora mulher eleita para a Universidade 
Federal de Roraima. Depois, passei dois dias a mais 
contatando com eleitores, com pessoas de diversas 
camadas sociais.

Depois da alegria de ter comemorado o Dia da 
Mulher, num evento do PTB Mulher, e de ter participado 
da transmissão de cargo da reitora da nossa Univer-
sidade de Roraima – a criação dessa Universidade é 
fruto de uma lei de minha autoria, e essa Universidade, 
em muito pouco tempo, já é uma das universidades 
mais bem avaliadas do País –, tive a tristeza, Senadora 
Marta, de ver como meu Estado está desgovernado. 
É impressionante!

Conversei com colegas médicos e com profissio-
nais da saúde e tive a tristeza de ver várias pessoas me 
procurarem para ajudá-las a comprar medicamentos e 
materiais, como esparadrapo, para atender a pacien-
tes que estão internados no principal hospital público 
do Estado, o Hospital Geral de Roraima, e também na 
Maternidade de Boa Vista. Apesar de contarmos com 
excelentes médicos, com excelentes profissionais da 
área de saúde, os hospitais e os postos de saúde es-
tão sucateados.

No interior do Estado, recebi também muitas de-
núncias no que tange a postos de saúde e a escolas. 
Há escolas na capital e no interior deterioradas na sua 
estrutura física, há professores mal pagos, sem incen-
tivos para trabalhar. A mesma coisa também se verifica 

na área da segurança, com policiais trabalhando em 
situações precárias.

Enfim, é uma situação lamentável em que real-
mente o Estado de Roraima nunca esteve desde a sua 
criação. E, infelizmente, o Governador que lá está já foi 
cassado duas vezes pelo Tribunal Regional Eleitoral e 
está com um processo para ser apreciado no Tribunal 
Superior Eleitoral – é outro processo, aliás – contra ex-
pedição do diploma. Ele está consciente de que não irá 
perdurar no mandato por muito mais tempo e, portanto, 
está pouco ligando para as pessoas, para o Estado.

Realmente, é uma situação que causa tristeza a 
quem nasceu lá ou a quem, oriundo de outros Estados, 
vive lá, como foi o caso do meu pai, que saiu do Ceará, 
dos meus avós maternos, que foram da Paraíba para 
lá, e de muita gente boa que está lá porque escolheu 
Roraima para viver, para melhorar de vida, para con-
tribuir com o engrandecimento do Estado.

Lamentavelmente, o grupo que está no poder 
não está preocupado com as pessoas que vivem lá, 
com o bem-estar das pessoas mais pobres, com a 
eliminação das desigualdades sociais enormes que 
lá existem, mas, sim, está preocupado em enriquecer 
à custa do dinheiro público. O próprio Governador, an-
tes de assumir, primeiramente, a Secretaria de Obras 
do Estado, ainda no governo do Governador Ottomar, 
era um empresário falido, mas, hoje, é um homem que, 
comenta-se, tem um patrimônio invejável no Estado e 
fora do Estado.

Faço esse registro porque, realmente, a gente vai 
ao Estado, como se diz comumente, ouvir as bases 
e sentir o que está acontecendo no Estado, in locu, e 
volta entristecido, revoltado.

O que quero dizer, especialmente ao povo de 
Roraima, é que não desanimemos. Vamos continuar 
na luta judicial para cassar esse Governador e vamos 
trabalhar, olhando para frente, para as eleições muni-
cipais deste ano, para eleger pessoas comprometidas 
com os Municípios e com o Estado, de forma que não 
seja por pressão, por coação ou por abuso do dinheiro 
público ou do poder político que as pessoas tenham 
de votar nos candidatos daqueles que, hoje, coman-
dam o Estado.

Eu, que tive a honra de nascer naquela terra – 
depois, saí de lá para estudar e para lá voltei formado, 
como o primeiro filho de Roraima formado em Medicina 
–, fui para a política, porque eu queria ver, quero ver 
e tenho o sonho de ver o meu Estado ser exemplar. 
Basta dizer, Senadora Marta, que, hoje, na relação 
população e pessoas graduadas e em graduação, o 
nosso Estado registra a melhor proporção do Brasil. 
Então, bastaria que se governasse aquele Estado com 
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competência, com seriedade e com honestidade para 
que pudéssemos ser um Estado modelo para o País.

Com pouca gente e com o dinheiro que vai para 
lá, com o dinheiro que se arrecada lá, seria possível 
que, realmente, o nosso Estado estivesse em situa-
ção invejável. No entanto, desde dezembro de 2007, 
quando o atual Governador assumiu o governo, pela 
morte do Brigadeiro Ottomar, e depois, durante a elei-
ção corrupta que ele comandou, temos assistido a um 
roubo de dimensões nunca vistas no nosso Estado! 
Como dizia o Presidente Lula, nunca antes na história 
deste País, viu-se roubar tanto num Estado como está 
acontecendo em Roraima!

Portanto, deixo uma palavra de confiança, para 
incitar mesmo o povo de Roraima, para que possamos 
resistir, porque é do silêncio dos bons que se alimen-
tam os maus.

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

SP) – Obrigada, Senador Mozarildo Cavalcanti.
Concedo a palavra ao Senador Paulo Paim. (Pausa.)
Concedo a palavra à Senadora Vanessa Gra-

zziotin. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Cícero Lucena. 

(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Cristovam Buar-

que. (Pausa.)
Concedo a palavra à Senadora Maria do Carmo. 

(Pausa.)
A maioria dos Senadores está na Comissão, em 

audiência pública com o Ministro da Fazenda.
Concedo a palavra à Senadora Ana Amélia. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Alvaro Dias. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Walter Pinheiro. 

(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Anibal Diniz, 

como orador inscrito.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidente, Senadora Marta Suplicy, em primeiro lu-
gar, quero cumprimentá-la em especial pela beleza 
da solenidade de hoje, em que foram homenageadas 
as mulheres agraciadas pelo Prêmio Bertha Lutz, que 
contou com a presença da nossa Presidenta Dilma. E, 
mais uma vez, saudar a cada uma das mulheres que 
foram agraciadas pelo prêmio em forma de reconhe-
cimento pelo importante serviço prestado em apoio às 
mulheres e por garantir maior participação da mulher 
na vida política brasileira.

Srª Presidenta; Srªs e Srs. Senadores; telespec-
tador da TV Senado; ouvintes da Rádio Senado, na 
última viagem que fiz a Rio Branco, ao Estado do Acre, 
tive a alegria de participar de agenda política tanto na 

capital, Rio Branco, quanto no Vale do Juruá, precisa-
mente nos Municípios de Rodrigues Alves e Cruzeiro 
do Sul, onde me deparei com um ambiente de muito 
otimismo e disposição para os embates que aconte-
cem neste ano de 2012.

Em Rio Branco, entre as várias atividades que 
desenvolvemos, eu tive a oportunidade de conhecer 
uma experiência completamente inovadora de uma 
indústria ambientalmente sustentável, que já está ofe-
recendo benefícios ao mercado local e se preparando 
para exportar produtos cuja matéria-prima é o plástico 
reciclado. Trata-se da indústria Plasacre, instalada no 
novo Distrito Industrial de Rio Branco. Essa empresa 
vem dando um verdadeiro exemplo de responsabilidade 
social e ambiental, ao valorizar o trabalho de catadores 
de plásticos organizados no Projeto Catar, que reúne 
dezenas de catadores em toda cidade. 

A linha de produtos da Plasacre vai desde man-
gueiras condutoras de fiação de energia elétrica para 
as construções em alvenaria, caixas para transportes 
de frutas e verduras, até estacas e palanques para as 
cercas de pastagens. Inclui ainda abrigos para passa-Inclui ainda abrigos para passa-
geiros de ônibus, tijolos de encaixe para calçadas e 
telhas e forros para unidades habitacionais ou galpões 
e estabelecimentos comerciais.

A esta altura, alguém pode perguntar: mas por 
que o Senador Anibal Diniz está falando da linha de 
produtos de uma indústria em específico? Este é o x 
da questão, o porquê do interesse do nosso projeto 
político no sucesso de um empreendimento dessa na-
tureza. Estamos há treze anos falando na importância 
do desenvolvimento sustentável, na importância de uma 
economia limpa, justa e competitiva e na importância 
da valorização dos produtos florestais madeireiros e 
não madeireiros para que a sustentabilidade aconteça 
em todas as dimensões.

A indústria que utiliza matéria-prima reciclável 
tem uma contribuição fundamental para o sucesso do 
desenvolvimento sustentável. Ela pode oferecer produ-
tos como estacas, telhas e caixas para o transporte de 
frutas e verduras, que substituem produtos similares 
fabricados a partir da madeira extraída da floresta. Isso 
significa uma contribuição muito importante. Além do 
mais, foi exatamente pela cadeia formada a partir da 
Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos, construí-
da pela Prefeitura de Rio Branco, que ela foi premiada. 
Recebeu o prêmio Ecocidade 2011 pela solução ino-
vadora que encontrou para o problema do lixo.

Neste sentido, eu quero fazer também um cumpri-
mento especial ao Prefeito da nossa capital, Raimundo 
Angelim, que foi um baluarte nesse projeto de implan-
tação da Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos.
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A cidade de Rio Branco encontrou uma fórmula 
apropriada para resolver uma equação extremamente 
complicada, por meio de uma destinação adequada à 
enorme quantidade de lixo não degradável que a so-
ciedade produz.

Na Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos 
é feita a separação de todo o lixo que pode ser apro-
veitado para compostagem e aquele que pode ser 
reciclado, principalmente o material plástico, que é 
100% aproveitado para a fabricação de uma linha de 
produtos necessários para a solução de outros proble-
mas enfrentados pela sociedade. As telhas de plástico 
que são produzidas podem dar uma grande contribui-
ção para a construção de unidades habitacionais, por 
exemplo, sem a degradação da natureza.

O Projeto de Modernização do Sistema Públi-
co de Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos em Rio 
Branco, no Acre, começou em 2005, pela necessida-pela necessida-
de urgente de encerrar o antigo local de disposição 
final dos resíduos sólidos, um lixão que gerava gran-
des impactos ambientais associados. Esses impactos 
eram ainda maiores, devido à inexistência de políticas 
públicas municipais. 

Como estratégia, para reverter essa situação, a 
Prefeitura de Rio Branco buscou conhecimento técnico 
em diversas regiões do País, de forma a trazer para 
o Município uma proposta sustentável, que, além do 
atendimento das necessidades imediatas, atendesse 
também às necessidades futuras.

Entretanto, mudar costumes e hábitos não é fácil. 
A criação de um espaço moderno destinado ao trata-
mento do lixo, por si só, não tem efeito sem a partici-
pação fundamental da população para a resolução dos 
problemas relacionados à gestão de resíduos sólidos.

Para fazer frente à situação do lixão, a gestão 
municipal realizou ações emergenciais, drenagem de 
gás, chorume e implantação de uma lagoa de estabili-
zação, além da aquisição de uma área de 44 hectares 
com passivo ambiental. 

Essas ações serviram para remediar os impactos 
ambientais negativos, promovendo a transformação 
do então lixão em aterro controlado. O local já estava 
saturado e foi necessário identificar uma nova área 
para a correta disposição dos resíduos sólidos, mas 
a Prefeitura de Rio Branco decidiu ir mais além da dis-
posição adequada, através do aterro sanitário. Optou 
construir uma unidade de tratamento de resíduos só-
lidos e de disposição final. 

Essa unidade de tratamento e de disposição final 
de resíduos sólidos e urbanos veio para, além de re-
solver definitivamente o problema da destinação final 
dos resíduos sólidos, promover a geração de empre-
go e renda a partir da reciclagem, a economicidade, 

a partir do aumento da vida útil do aterro sanitário, a 
preservação do meio ambiente, reduzindo-se à pres-
são por novas áreas e ainda por recursos naturais para 
produção de produtos.

Atualmente, Rio Branco produz 200 toneladas de 
lixo por dia. Os números impressionam. A produção de 
lixo doméstico passou de 200 quilos por habitante/ano 
para 540 quilos em 2000, o que representa 1,5 quilo ao 
dia por habitante. A unidade de tratamento de resíduos 
sólidos é, por definição, uma obra que integra aspec-
tos econômicos, sociais, ambientais e institucionais. 

A sustentabilidade do empreendimento se cons-
tata pela forma responsável que os recursos financei-
ros foram utilizados e ainda são pelo aspecto social. 
É inegável a melhoria de vida da população. Com a 
inclusão social de pessoas de baixa escolaridade no 
mercado de trabalho, contribuiu-se também para o 
fortalecimento da economia solidária, uma economia 
que é uma forma de produção, consumo e distribuição 
de riqueza centrada na valorização do ser humano e 
não do capital.

Então, nesse sentido, Sr. Presidente, é que faço 
questão de fazer o registro desse trabalho que envol-
ve tanto a iniciativa privada quanto o Poder Público. O 
Poder Público, a Prefeitura de Rio Branco, recebe a 
premiação exatamente pela solução encontrada para 
a destinação adequada do lixo; e, na outra ponta, a 
Plasacre, uma indústria que faz a utilização da maté-
ria-prima, do plástico reciclável, gerando empregos e 
produzindo uma série de produtos importantes para o 
desenvolvimento da região.

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

SP) – Obrigada, Senador Anibal Diniz.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 

Srª Presidente, pela ordem.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Pois não, Senador Vital.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Uma rápida informa-
ção ao Plenário e à Casa, até para conhecimento de 
todos: estamos com quórum baixo hoje em virtude de 
ser um dia especial.

No início – V. Exª já pontuou aqui muito bem na 
sua fala, a quem parabenizo –, estávamos homenage-
ando a mulher, com a distinção de diversas mulheres 
brasileiras, inclusive da nossa Presidente Dilma.

Agora, à tarde, nós temos dois assuntos importan-
tíssimos em comissão: o primeiro é a audiência pública 
do Ministro Guido Mantega, que está na Comissão de 
Assuntos Econômicos, destrinchando todas as amarras 
da economia mundial e seus reflexos no Brasil, uma 
extraordinária palestra. Está sendo sabatinado pelos 
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Srs. Senadores e tem descortinado novos horizontes 
para o País. Parabéns ao Ministro Guido Mantega! E 
também agora, começando às 14h30, o Nordeste tem 
as suas atenções voltadas para a discussão dos pe-
quenos agricultores endividados da Região Nordeste. 
Mais de 900 mil agricultores da Região Nordeste, de 
todos os Estados, vêm a esta Casa, através das suas 
representações, discutir com o Banco do Nordeste 
e com o Senado, na Comissão de Desenvolvimento 
Regional, uma solução que possa amenizar a crise 
da execução desses agricultores e a perda de seus 
patrimônios.

Por isso, informo à Casa que temos essas duas 
comissões em funcionamento.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – V. Exª tem razão. É um dia com muita coisa 
acontecendo. A manhã, tomada pela visita da Presi-
denta Dilma para o prêmio Bertha Lutz; agora, as duas 
comissões de enorme importância.

Vamos voltar aos inscritos.
Blairo Maggi. (Pausa.)
João Capiberibe. (Pausa.)
Randolfe Rodrigues. (Pausa.)
Pedro Simon. (Pausa.)
Antonio Carlos Valadares. (Pausa.)
Casildo Maldaner. 
Por favor. Orador inscrito.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 

SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Nobre Presidente, Senadora Marta Suplicy, 
caras colegas, prezados colegas...

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Presi-
dente, pela ordem.

Eu queria pedir licença ao caro Senador Casildo 
Maldaner para dizer que, quando V. Exª já chamou a 
lista dos inscritos, eu estava vindo para cá. Estou na 
comissão, inscrita para fazer perguntas ao Ministro 
Guido Mantega.

Então, após o Senador Casildo Maldaner, se V. 
Exª assim entender, eu gostaria de fazer o meu pro-
nunciamento.

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

– SP) – Pois não, Senadora. Se não estiver presente 
nenhum dos seguintes, V. Exª terá imediatamente a 
palavra.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Obrigada.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 

SC) – Prezados colegas, na verdade, o dia de hoje 
está bem agitado: pela manhã, a Presidente da Repú-
blica, as Senadoras, as mulheres homenageadas; as 
comissões em andamento, agora, como a Comissão 
de Assuntos Econômicos e outras tantas comissões.

Nós, por exemplo, temos uma grande comissão, 
com representantes da Agência Nacional dos Trans-
portes, que vieram do nosso Estado, da Grande Flo-
rianópolis, em função do desafogo que deve haver na 
BR-101, no contorno da Grande Florianópolis. Estão 
vários prefeitos participando neste instante. 

Então, isso aqui é uma azáfama. Nós sabemos 
que as terças, quartas e quintas-feiras são mais ou 
menos nessa linha. 

O Brasil é um País de dimensões continentais. 
São mais de 8,5 mil quilômetros quadrados, é o quinto 
maior território do mundo; maior, inclusive, que a soma 
de todos os países que compõem a União Europeia.

Somente de litoral, são 7.408 quilômetros banha-
dos pelo Oceano Atlântico; 9.198, se considerarmos 
as saliências e as reentrâncias, por onde se espalham 
praias, falésias, dunas, mangues, recifes, baías, res-
tingas, entre outras formações. Esse é o tamanho do 
nosso litoral.

Somam-se a esse belo litoral as belezas da Ama-
zônia, do Norte e do Nordeste, o bioma único do Pan-
tanal, as riquezas históricas de Minas, a multifacetada 
metrópole, que é São Paulo, a nossa eterna cidade ma-
ravilhosa do Rio de Janeiro, o mosaico cultural do Vale 
Europeu, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, 
além da nossa gastronomia única, da nossa música, 
das nossas festas, e veremos uma pequena amostra 
do fantástico potencial turístico do Brasil. E desde já 
me desculpo: por falta de tempo, tenho consciência de 
que deixei de lado muitos destinos, regiões e Estados 
repletos de belezas e encantos.

Os números do setor, no entanto, não têm cor-
respondido à altura, quando observamos os números 
do setor no mundo. A Organização Mundial do Turis-
mo, organismo ligado à ONU, avalia que o número de 
turistas internacionais gira em torno de 900 milhões 
por ano, devendo alcançar um bilhão ao fim de 2012. 
Desse total, o Brasil recebe cerca de 0,5%, cinco mi-
lhões de turistas/ano. Quando falamos na receita gerada 
pela atividade, a proporção é a mesma: ficamos com 
US$5 bilhões, de um total de US$900 bilhões, gastos 
anualmente – vejam bem, para fazermos uma reflexão.

Alguns fatores contribuem decisivamente para a 
composição desse quadro. Entre eles, podemos citar a 
atual taxa de câmbio, a legislação trabalhista, a carga 
tributária e os altos juros.

O real sobrevalorizado causa efeitos danosos. 
Faz do Brasil um destino caro para os turistas estran-
geiros e, na outra ponta, reduz o custo das viagens 
internacionais. Resultado: não recebemos os estran-
geiros e perdemos os brasileiros. Como consequência, 
um elevado déficit na balança comercial do turismo de 
US$14,4 bilhões somente no ano passado.
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Nossa legislação trabalhista – que precisa passar 
por uma remodelação, adaptando-se ao novo mercado 
de trabalho –, somada à pesada carga tributária que se 
impõe sobre empreendedores de todos os ramos, eleva 
enormemente os custos com mão de obra e reduzem 
o faturamento de toda a cadeia produtiva da ativida-
de. Além disso, os juros altos sacrificam a capacida-
de de investimento, quando comparamos com outros 
países. Nos Estados Unidos, por exemplo, a taxa de 
juros cobrada na hipoteca de um grande hotel, no va-
lor de US$240 milhões, é de 4,75% ao ano. No Brasil, 
na melhor das hipóteses, conseguimos o dobro disso.

Em função desse cenário, como já dissemos 
antes, o Brasil tornou-se caro para os estrangeiros, 
enquanto o brasileiro encontra incentivos para ir ao 
exterior. Em 2011, superamos a Alemanha e nos tor-
namos o País que mais envia turistas para a Flórida, 
nos Estados Unidos. Já não são raros os casos de 
brasileiros adquirindo propriedades naquele estado 
americano.

O turismo de compras tornou-se um verdadeiro 
esporte nacional. Pudera! Com as compras realizadas 
no exterior, principalmente nos Estados Unidos, de 
produtos como roupas, brinquedos, eletrônicos, cos-
méticos, artigos para bebês, entre outros, a viagem 
torna-se rentável. A diferença no valor dos produtos 
comprados lá fora e o encontrado por aqui chega ao 
ponto de pagar as despesas com deslocamento e 
hospedagem.

Segundo reportagem do jornal O Estado de 
S.Paulo, em plena crise internacional, os brasileiros 
dobraram suas despesas no exterior, sendo o segundo 
colocado entre aquelas nações que mais expandiram 
seus gastos internacionais. Ficamos em segundo entre 
os países que mais gastaram em viagens internacionais.

O fenômeno da Internet – provavelmente, hoje, 
o meio mais utilizado para compras no turismo; pas-
sagens, hotéis, locações de veículos etc. – e a popu-
larização dos programas de milhagem de companhias 
aéreas acabam contribuindo para esse movimento 
turístico dos brasileiros para o exterior. Não há, de 
forma alguma, crítica a essas fantásticas ferramentas. 
Lamenta-se, apenas, que o quadro atual não permita 
que elas contribuam para o fortalecimento do turismo 
doméstico.

A nossa fraca infraestrutura logística é, igualmen-
te, fator determinante na dificuldade de incremento da 
atividade turística nacional. Nossos aeroportos ainda 
estão muito aquém da capacidade e da qualidade ne-
cessária; nossas estradas, na maioria dos casos, es-
tão em estado precário; e o turismo de cruzeiros, mais 
especificamente de cabotagem, não recebeu a devida 
regulamentação, contribuindo para a evasão de divisas.

Com as medidas corretas, o setor turístico brasi-
leiro pode dar uma contribuição valiosa ao desenvolvi-
mento econômico e social. Trata-se de uma indústria 
limpa, de alto valor agregado, envolvendo uma extensa 
cadeia produtiva, intensiva de mão de obra. Como re-
sultado, geração de empregos e renda, além da arreca-
dação de impostos, com desenvolvimento sustentável.

Antes de encerrar – e parto para isso, Senadora 
Ana Amélia –, gostaria de agradecer ao empresário 
catarinense Fernando Marcondes de Mattos, autor de 
um vigoroso estudo que serviu de fundamento principal 
a este pronunciamento e que há anos milita no setor, 
não apenas no seu Costão do Santinho, o melhor resort 
de praia do Brasil, em Florianópolis, mas em defesa 
do desenvolvimento turístico do Brasil.

Essas são nossas considerações, Srª Presidente 
Marta Suplicy. 

Trago esse estudo elaborado com muita dedica-
ção pelo Prof. Marcondes de Mattos sobre o turismo 
no Brasil, a relação do Brasil com o exterior. Não que 
sejamos contra que o pessoal vá para fora do País, mas 
precisamos criar mecanismos para fomentar também 
a vinda de estrangeiros ao nosso País.

A nossa Senadora Ana Amélia poderá pronun-
ciar-se da tribuna, a tempo de interpelar o Ministro da 
Fazenda, como também estou inscrito para fazê-lo, na 
Comissão de Assuntos Econômicos. 

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

SP) – A Presidência designa o Deputado Rui Palmei-
ra, em substituição ao Deputado Bruno Araújo, como 
membro titular, e o Deputado Luiz Fernando Machado, 
em substituição ao Deputado César Colnago, como 
membro suplente, para integrarem a Comissão Mista 
destinada a proferir parecer à Medida Provisória n° 
561, de 2012, que altera as Leis n° 12.409, de 25 de 
maio de 2011, n° 11.578, de 26 de novembro de 2007, 
n° 11.977, de 7 de julho de 2009, e n° 10.188, de 12 de 
fevereiro de 2001, conforme o Ofício n° 262, de 2012, 
da Liderança do PSDB na Câmara dos Deputados.

É o seguinte Ofício:

Of. nº 262/2012/PSDB

Brasília, 12 de março de 2012

Assunto: Indicação de Membro de Comissão

Senhor Presidente,  
Indico a Vossa Excelência o Deputado Rui Palmei-

ra, como membro titular, e o Deputado Luiz Fernando 
Machado, como membro suplente, para integrarem a 
Comissão Mista destinada a analisar a Medida des-
tinada a analisar a Medida Provisória nº 561/12, que 
altera as Leis nº 12.409, de 25 de maio de 2011, nº 
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11.578, de 26 de novembro de 2007, nº 11.977, de 7 de 
julho de 2009, e nº 10.188, de 12 de fevereiro de 2011.

Respeitosamente – Deputado Bruno Araújo, 
Líder do PSDB.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Serão feitas as Substituições solicitadas.

Senador Eduardo Suplicy. (Pausa.)
Senador Flexa Ribeiro. (Pausa.)
Senador Paulo Davim. (Pausa.)
Senadora Lídice da Mata. (Pausa.)
Senador Humberto Costa. (Pausa.)
Senadora Marta Suplicy. (Pausa.)
Sou a última inscrita, mas passo a palavra a V. 

Exª, Senadora Ana Amélia. Depois, eu falo.
Realmente, Senadora Ana Amélia, todos os Se-

nadores estão nessa audiência pública, que está muito 
instigante.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Cara 
Presidenta Marta Suplicy, grata pelo seu gesto de ge-
nerosidade para compatibilizar exatamente a responsa-
bilidade que tenho – e temos todos nós, V. Exª também.

Eu queria agradecer à Presidenta Marta Suplicy, 
cumprimentá-la, cumprimentar os Senadores, cum-
primentar os nossos visitantes do Senado Federal e 
também os nossos telespectadores da TV Senado e 
ouvintes da Rádio Senado, servidores desta Casa.

Eu gostaria de trazer ao Plenário hoje um assun-
to que me preocupou muito, assunto que foi levantado 
por uma reportagem do jornal O Estado de S. Paulo 
neste domingo, Senadora Marta Suplicy.

A repórter Marta Salomon, muito competente, 
dá conta de que uma empresa da Irlanda, a Celestial 
Green Ventures, comprou direitos de 16 áreas indíge-
nas na Amazônia.

O negócio, de US$120 milhões, garante a estran-
geiros a posse, por 30 anos, de uma área dentro do 
território nacional com o dobro do tamanho de Portu-
gal, ou 16 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. 

O negócio, diz a reportagem, garante à empresa 
benefícios sobre a biodiversidade, além de acesso ir-
restrito ao território indígena. Não seria isso um risco 
de biopirataria? O contrato dita que os índios se com-
prometem com a empresa irlandesa a não plantar ou 
extrair madeira nessas áreas. A Celestial Green Ven-
tures seria uma empresa líder no mercado mundial de 
créditos de carbono, um mercado que não possui ainda 
regras regulamentadas, mas que promete compensar 
a atividade de empresas poluidoras, sobretudo na Eu-
ropa. A Fundação Nacional do Índio sabe da existência 
de mais de 30 contratos semelhantes.

A pergunta que faço, Srª Presidente, é a seguinte: 
onde estava a Fundação Nacional do Índio, a Funai, 

quando esses contratos foram fechados? Avalizou-os? 
Onde está a Procuradoria-Geral da República?

A minha assessoria hoje pela manhã buscou 
informações junto à Funai, e a assessoria da Funai 
informou que qualquer negócio fechado envolvendo 
terras na floresta amazônica, Senador Mozarildo Ca-
valcanti, é ilegal e fere a legislação brasileira. A terra 
onde estão os índios é de usufruto deles e pertence ao 
povo brasileiro. A Funai, segundo a assessoria, ainda 
não fez a avaliação jurídica da venda dessas terras à 
empresa irlandesa.

A assessoria da Funai chegou a classificar a 
reportagem de O Estado de S. Paulo – aliás, muito 
oportuna e importante – como sensacionalista. Aliás, 
é sempre assim: a imprensa tem costas largas.

Com prazer, concedo um aparte ao Senador Mo-
zarildo Cavalcanti.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Se-
nadora Ana Amélia, eu sou um pouco carimbado por 
essas ONGs que se dizem defensoras da causa indí-
gena, muitas delas nitidamente desonestas e outras 
que não atendem os interesses nacionais, porque nós 
já constatamos há muito tempo – quase 60% do meu 
Estado são de terras indígenas – a presença perma-
nente de estrangeiros nessas terras, o que é noticiado 
pela imprensa há muito tempo. E a denúncia que V. Exª 
faz, que, aliás, já foi publicada, é gravíssima. Então, se 
temos hoje, Senadora Ana Amélia, 0,3% da popula-
ção nacional de índios, mais de 14% da área do País 
já demarcada e notadamente na Amazônia, grandes 
reservas indígenas na fronteira inclusive, é um risco 
muito grande à soberania nacional essa questão. E o 
que é pior, essa política de só marcar terras não traz 
benefício pessoal para os índios. Conheço as reser-
vas indígenas de Roraima, a maioria dos índios vive 
na miséria, e os que não vivem estão, de alguma for-
ma, envolvidos com algumas ONGs, e a maioria dos 
índios dos Estados mora nas cidades, capitais, porque 
não tem como viver nas próprias reservas que a Funai 
demarcou. Aliás, uma questão interessante: por que 
a Funai, que é uma Fundação Nacional do Índio, não 
é dirigida por um índio? Há muitos índios com curso 
superior capazes de dirigir a Funai.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Obriga-
da, Senador Mozarildo Cavalcanti, que conhece bem 
esta temática.

E o papel nosso não é para fazer uma denún-
cia, mas trazer à discussão este assunto porque foi 
documentado pelo Estado de S. Paulo, nesta matéria, 
publicada domingo.

Enquanto isso acontece na Amazônia, Senador 
Mozarildo, a Funai está, nos Municípios gaúchos de 
Erechim, Erebango e Getúlio Vargas, removendo 300 
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famílias de agricultores para assentar 63 índios gua-
ranis. Desde 2003, foi iniciado, pela Funai, o processo 
de demarcação da reserva indígena de Mato Preto.

Enfatizo que defendo os direitos dos indígenas a 
suas terras, tal como a demarcação das áreas quilom-
bolas, Presidenta Marta Suplicy. Mas a demarcação 
da forma como está sendo feita é ilegal.

Trago aqui a posição da Procuradoria do Estado 
do Rio Grande do Sul, que contestou o laudo técnico 
da Funai. Para o Procurador Rodinei Candeia, não 
cabe à Funai definir se a terra é indígena ou não. É 
necessária a criação de um grupo de estudo. O que 
não foi feito até agora.

Aliás, o Procurador Rodinei Candeia, no momen-
to em que estivemos com o Ministro José Eduardo 
Cardozo, impressionou pela qualificação técnica em 
relação a este assunto.

O processo administrativo da demarcação de 
Mato Preto, diz ainda o Procurador, é confuso. Inicia 
com o pedido de demarcação para 223 hectares, mas, 
no final, pede uma desapropriação de 4 mil hectares.

Veja a insegurança jurídica provocada por essa 
mudança de comportamento.

Esse processo, Srªs e Srs. Senadores, fere a 
Constituição Federal, porque não respeita o direito de 
defesa dos produtores que estão há gerações nessas 
terras.

Em outra região do Rio Grande do Sul, nos Mu-
nicípios de Sananduva e Cacique Doble, 64 famílias 
serão retiradas para a criação da reserva do Passo 
Grande da Forquilha. Lá, os agricultores também vivem 
em estado de intranquilidade e tensão, pois os índios 
estão ocupando as terras, apoiados pela Funai, antes 
mesmo da conclusão do processo de desapropriação 
e demarcação.

Esses são apenas alguns exemplos da ação da 
Funai no sul do País e que devem estar ocorrendo em 
outros pontos do Brasil, como Mato Grosso, Senador 
Jayme Campos.

O que é preciso evitar nesse caso, senhoras e 
senhores, é um banho de sangue na disputa por terras.

Concedo um aparte ao Senador Jayme Campos.
O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM - MT) – Se-

nadora Ana Amélia, cumprimento V. Exª pelo belo 
discurso que faz em relação aos povos indígenas. A 
senhora retrata a verdade do cenário atual que, lamen-
tavelmente, não é privilégio só do seu Estado do Rio 
Grande do Sul. Isso tem causado intranquilidade - é, 
sobretudo, questão de segurança jurídica - na maioria 
dos Estados da Federação, dentre eles o meu querido 
Mato Grosso, que, infelizmente, hoje, passa por uma 
situação caótica, ou seja, acima da que podemos es-
perar, na medida em que não está tendo nenhum com-

promisso com os cidadãos que estão na terra há 40, 
50 anos, alguns há 80 anos, que vêm de gerações. E, 
lamentavelmente, todos os dias, de forma irresponsável, 
a Funai, mediante decreto e portaria, tem aumentado 
as reservas indígenas. Vou dar um exemplo apenas 
para V. Exª: eu estou agora mesmo com uma matéria 
do jornal O Estado de S. Paulo com relação à venda 
de florestas para ONGs...

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – É exa-
tamente o motivo do meu pronunciamento, Senador.

O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM - MT) – Isto 
aqui é uma vergonha, um escárnio, um desrespeito 
atualmente às leis brasileiras, não sei com apoio de 
quem. Na matéria, diz-se que foram registrados inclu-
sive os contratos na Funai. Ora, isso é propriedade 
do Governo brasileiro. Evidentemente, é reservado o 
direito ao índio de habitar lá. Todavia, nós temos que 
tomar algumas providências. O que se percebe hoje 
com muita clarividência é que não há nenhum compro-
misso com o cidadão que está lá produzindo. O que o 
índio, na verdade, quer é mais dignidade, cidadania. A 
ampliação da reserva está defendendo o direito não sei 
de quem. Entretanto, este pronunciamento de V. Exª é 
pertinente e não é só particularmente para o seu Es-
tado do Rio Grande do Sul. A maioria dos Estados da 
Federação está convivendo com esse estado de coisas 
em relação à forma desrespeitosa à ampliação e cria-
ção de novas reservas indígenas. Nós temos que dar 
um basta a tudo isso, principalmente por ocasião da 
criação da reserva Raposa Serra do Sol. A decisão do 
Ministro Carlos Alberto Direito tem que ser respeitada, 
na medida em que foi julgada. Ali diz que toda e qual-
quer ampliação de reserva indígena teria que passar 
pelo Congresso Nacional. Parabéns pelo seu discurso!

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Agrade-
ço ao Senador Jayme Campos.

Aduzindo apenas essa insegurança jurídica, no 
começo de uma demarcação, eram 233 hectares para 
63 índios e, de uma hora para a outra, passam para 4 
mil hectares. A insegurança jurídica para pessoas que, 
nessa região, estão trabalhando há mais de um século.

Eu queria pedir à Presidenta que considere os 
apartes para efeito de tempo meu. Estou terminando.

Líderes desses Municípios, que eu acabei de 
citar, do meu Estado, chegaram hoje a Brasília para 
uma audiência no Ministério da Justiça. Estarei junto 
com eles nesse encontro para expressar o clima de 
insegurança que se estabeleceu entre os pequenos 
produtores no sul do Brasil.

É esperada uma posição do Ministro José Edu-
ardo Cardozo, não apenas porque a Funai é um órgão 
daquele ministério, mas porque entendo que essa é 
uma questão de justiça e até de segurança jurídica. E 
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até agora não tenho nenhum motivo para duvidar do 
compromisso do Ministro da Justiça com a prevalên-
cia dos interesses republicanos e constitucionais em 
nosso País. Acredito que a palavra do Ministro será 
uma palavra de respeito exatamente à lei.

A defesa das minorias é legítima e tem todo o 
meu apoio, mas deve ser sempre um processo limpo, 
de diálogo com transparência e de respeito às leis 
nacionais.

Num momento em que se espera, na Câmara, a 
aprovação do Novo Código Florestal, que estabelece 
limite para as terras de plantio, não podemos admitir 
uma desapropriação de produtores rurais de forma 
violenta sem o Estado ser mediador, não para esti-
mular o conflito, mas para pacificar a disputa. Esse é 
o grande caminho.

Quando se discute a posse da terra, um meio de 
produção e sobrevivência para milhares de pessoas no 
Brasil, é preciso contar com muita atenção do governo.

Os debates que levaram à aprovação do Código 
Florestal aqui, no Senado, encontraram nesta Casa 
um ambiente democrático, propício ao debate e à troca 
de ideias, dentro de um profundo espírito republicano 
na condução dos interesses nacionais. Isso deve ser 
o tom de todas as negociações.

O Brasil, um dos maiores produtores de alimentos 
do mundo, só poderá continuar a prosperar se respeitar 
o pilar da Competitividade, Produtividade e Sustenta-
bilidade, mas, sobretudo, assumir a importância do 
respeito às leis e à segurança jurídica.

Ao finalizar, Srª Presidenta, Marta Suplicy, gos-
taria que, nos Anais desta Casa, ficasse registrado o 
pronunciamento que deveria ter feito na sessão de hoje 
de manhã em homenagem a Presidenta Dilma Rousseff 
e mais outras agraciadas com o Prêmio Bertha Lutz, 
porque, em função das superposições de atividades, 
não foi possível fazê-lo.

V. Exª teve a oportunidade de fazer um curto e 
contundente pronunciamento, inclusive com pétalas 
de rosas caindo no plenário do Senado, que foi um 
momento muito bonito e simbólico.

Então, eu gostaria de pedir a V. Exª a transcrição, 
na íntegra, do discurso que eu faria, hoje de manhã, 
para cumprimentar a Presidenta e as demais agracia-
das, com toda honra, com o Prêmio Mulher-Cidadã 
Bertha Lutz.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DA SRª SENADORA ANA AMÉLIA.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Excelentíssima Senhora Pre-
sidenta da República Dilma Rousseff, Sr. Presidente do 
Senado Federal,Srªs e Srs. Senadores, é com alegria, 

emoção e muito orgulho que participo desta cerimônia. 
Não poderia ser mais oportuna, nem mais merecida a 
entrega do prêmio Berta Lutz à Presidenta Dilma Rous-
seff e a todas as homenageadas aqui presentes: Maria 
do Carmo Ribeiro, ex-mulher de Luiz Carlos Prestes; 
Eunice Mafalda Michiles, primeira mulher a chegar ao 
Senado; Rosalin Scalabrin, representante da Comis-
são Pastoral da Terra, e Ana Alice Alcântara da Cos-
ta, professora associada do Departamento de Ciência 
Política da Universidade Federal da Bahia.

Este momento especial é um reconhecimento 
da luta dessas mulheres, faz justiça a elas e também 
enobrece também esta Casa.

Bertha Lutz dá o nome a este prêmio por ter sido 
a líder na conquista do direito do voto das mulheres. 
Assim, ajudou a escrever a nossa história de luta: so-
mos hoje mais de 50 por cento dos 135 milhões de 
eleitores em todo o Brasil. Ao ascender ao cargo eletivo 
mais importante do país, Dilma Rousseff personifica a 
vitória de todas as mulheres na nova etapa da socie-
dade, em que não se trata mais de lutar para garantir 
espaço , é preciso arregaçar as mangas e agir para 
transformar a sociedade numa realidade mais justa 
para todos os brasileiros.

Neste momento, eu gostaria de trazer a este 
plenário, simbolicamente, uma outra grande mulher 
.Ela não tem um cargo especial, não tem sequer um 
nome conhecido. Ela é simplesmente A mulher que 
trabalha no campo.

Segundo a FAO,Organização das Nações Unidas 
para a Alimentação e Agricultura, as mulheres são res-
ponsáveis por 50 por cento da produção de alimentos no 
mundo. Na América do Sul, as mulheres representam 
40 por cento da força de trabalho agrícola. Na África, 
o índice sobe para 80 por cento. Essas mulheres são 
um pouco de tudo: mães, esposas, empreendedoras, 
líderes comunitárias.

Fazem um trabalho que não é difícil apenas de-
vido ao peso da enxada ou ao calor do sol inclemen-
te. São raramente pagas pela tabela correta, não têm 
acesso a crédito rural e técnicas novas de produção, 
e quase nunca são reconhecidas, legal ou socialmen-
te, pela função que exercem. Na hora de uma partilha, 
são as que perdem seus direitos . E por fim , a mulher 
no campo enfrenta também , o que pode se chamar, 
a pior forma de violência: a elas é negado o direito bá-
sico de acesso à educação.

Quero citar aqui as palavras de Michelle Bache-
let, ex-presidente do Chile e hoje diretora-executiva 
da ONU Mulheres, nova entidade da Organização das 
Nações Unidas, criada para a estimular a igualdade 
de gênero e o empoderamento das mulheres . Em seu 
discurso no Dia Internacional das Mulheres, Bachelet 
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destacou a desigualdade gritante enfrentada por mu-
lheres da zona rural e sublinhou que todos perdem 
com a teimosa manutenção desta desigualdade. Em 
suas palavras, “dar às agricultoras o mesmo acesso 
aos recursos oferecidos aos homens tiraria da fome 
entre 100 e 150 milhões de pessoas.

Senhoras e Senhores, se as mulheres que vivem 
no campo tivessem direito à terra, acesso a crédito e 
garantia à renda , haveria menos desnutridos, e tam-
bém mais alimentos na mesa dos homens , mulheres 
e crianças.

Em junho próximo, o Brasil receberá Chefes de 
Estados e representante de todo o mundo na Conferên-
cia das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Susten-
tável, a Rio +20. Deixo aqui o alerta: nenhuma solução 
duradoura será encontrada, nenhuma das principais 
mudanças que o planeta reclama serão encaminha-
das sem o pleno empoderamento e sem uma decisiva 
participação das mulheres no processo de mudança.

Estudos do Banco Mundial demonstram que os 
níveis de igualdade de gênero estão proporcionalmente 
ligados aos índices mais elevados do Produto Interno 
Bruto . A conta é simples: abrir as oportunidades eco-
nômicas às mulheres melhora o crescimento econô-
mico e reduz a pobreza.

Felizmente, temos diante de nós um leque de ini-
ciativas bem-vindas. O Presidente do Partido Progres-
sista, Senador Francisco Dornelles, está mobilizando, 
muito oportunamente, as instâncias partidárias para 
estimular o Movimento da Mulher Progressista.

O objetivo é ampliar o espaço para as mulheres 
no Partido e, dessa forma, conseguir um número ex-
pressivamente maior de candidatas mulheres já nas 
eleições deste ano. A expectativa do Partido Progres-
sista do Rio Grande do Sul , por exemplo, é lançar mil e 
seiscentas mulheres candidatas às vagas em Câmaras 
Municipais e 30 candidatas à prefeitas e vice-prefeitas 
nas eleições municipais de outubro.

Outra iniciativa que deve ser ressaltada é a da 
Deputada Rebecca Garcia, do meu partido, que apre-
sentou um projeto de lei em 2008 para que o Governo 
viabilize, em caráter de urgência, a reconstituição da 
mama de pacientes de baixa renda que tenham feito 
cirurgia de mastectomia total ou parcial, em decorrên-
cia de câncer.

Srªs e Srs., a participação da mulher na política 
e na economia não é mais uma bandeira de algumas 
mulheres aguerridas, ou especialmente bem dotadas. 
A participação feminina em todos os setores da vida 
moderna se tornou essencial e indispensável.

A igualdade de direitos e oportunidades é a base 
de uma sociedade saudável. É fundamental para quem 
defende a democracia e justiça.

A democracia e a paz social são, na verdade, as 
grandes agraciadas do dia de hoje. Esta cerimônia, em 
que manifestamos o nosso reconhecimento e a nos-
sa gratidão a essas corajosas mulheres pela enorme 
contribuição que deram, e continuarão a dar, ao nos-
so país, é também uma oportunidade de homenagear 
todas as mulheres e homens, as brasileiras e os bra-
sileiros que desejam justiça social e desenvolvimen-
to sustentável neste país.Que este reconhecimento, 
testemunhado hoje por todos nós aqui presentes se 
estenda às empresas, canteiros de obras e ao campo, 
onde mulheres, também valentes, constróem juntas 
o nosso Brasil.Parabéns Presidente Dilma, e demais 
agraciadas pelo Prêmio Berta Lutz.

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

SP) – V. Exª será atendida de acordo com o Regimento, 
Senadora Ana Amélia. 

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

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Parabéns por levantar um tema para debate. 
Realmente, precisamos saber o que está acontecen-
do. É bastante sério.

Pois não, Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 

Eu gostaria de me inscrever pela Minoria, se V. Exª 
me permitir. 

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Pois não. V. Exª, então, é o primeiro inscrito na 
alternância e tem a palavra.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Se-
nadora Marta Suplicy; Srªs e Srs. Senadores, uma 
comunidade demonstra seu grau de civilidade, de 
amadurecimento institucional e ético quanto mais se 
preocupa em proteger as suas minorias e os seus in-
divíduos portadores de necessidades especiais. Lutar 
contra as desigualdades e o preconceito é o exercício 
democrático que nos faz evoluir como sociedade, tor-
nando forte o nosso sentido de cidadania.

Quero falar hoje aqui, nesta tribuna, de um grupo 
de brasileiros que enfrenta barreiras diárias para execu-
tar as tarefas mais simples e corriqueiras. Trata-se dos 
cegos e pessoas com algum tipo de deficiência visual 

Segundo dados da Organização Mundial da Saú-
de, entre 0,4% e 0,5% da população nacional é cons-
tituída de indivíduos com cegueira. Grosso modo, isso 
representa um contingente que atinge cerca de 800 mil 
portadores dessa anomalia. Infelizmente, as estatísticas 
não são muito precisas nesta área, mas as estimativas 
apontam para um número superior a três milhões de 
pessoas com algum tipo de disfunção visual no País. 
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Em todo o mundo, esse número chega a alcançar o 
patamar de 140 milhões de pessoas.

Há, contudo, um consenso, no setor médico, de 
que o número de cegos, Senador Mozarildo, deve do-
brar até 2020. É uma notícia ruim, mas que é precedida 
por informações animadoras. O índice de portadores de 
cegueira vai aumentar porque a expectativa de vida da 
população também evoluiu e as chances dessa defici-
ência ocorrer a partir dos 65 anos igualmente progride.

Outro fator é que tem melhorado o índice de so-
brevivência de bebês prematuros, o que pode ocasio-
nar uma doença chamada retinopatia pediátrica neste 
público. Entre os adultos, a maior causa de cegueira é 
proveniente da “catarata” e, logo depois, do glaucoma. 
Nestes dois casos, a falta de diagnóstico e de trata-
mento adequado pode acelerar a deficiência.

Mas, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, al-
gumas empresas se adiantando na regulamentação 
nesta área, já adotaram medidas para facilitar a vida 
dos cegos. A Sadia, o laboratório Aché, os cosméticos 
Shizen e Natura, e o Grupo Pão de Açúcar, Senadora 
Marta Suplicy, por exemplo, já imprimem em algumas 
de suas embalagens informações em Braille. E a rede 
de fast-food McDonald’s oferece cardápios também 
nesse sistema. Mas precisamos avançar. Apresentar 
alternativas para que os cegos e deficientes possam 
ter uma vida normal e integrada aos recentes concei-
tos de praticidade, conforto e modernidade.

Devo dizer aos senhores que esta minha preo-
cupação é antiga, tanto que já apresentei nesta Casa 
um projeto de lei que prevê a obrigatoriedade de que 
os editores de manuais técnicos, de catálogos e fo-
lhetos explicativos de marcas e produtos ofereçam 
aos seus consumidores uma versão em áudio desses 
textos. Exatamente para auxiliar no cotidiano dos de-
ficientes visuais.

Nesse sentido, Srª Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, estou propondo à apreciação de V. Exªs um 
projeto de lei que torna obrigatória a confecção de 
cardápios, rol de serviços, normas explicativas e pla-
cas indicativas na linguagem Braille, em restaurantes, 
bares, hotéis e similares. Parece uma medida prosai-
ca, Senadora Marta Suplicy, mas, não. Para quem não 
enxerga, qualquer ajuda é uma luz, uma linha tênue 
que divisa a barreira intransponível da dignidade de 
tomar para si o próprio destino.

Muitas outras medidas podem e devem ser re-
gulamentadas nessa área. Preferi começar com uma 
proposta simples, de fácil realização, mas para cons-
cientizar nossa sociedade desse problema, transfor-
mando a todos em copartícipes de um amplo progra-
ma de readequação urbana e social que facilite a vida 
dos portadores de deficiências, porque são cidadãos 

também, todos especiais, e por isso merecem natural-
mente o respeito não só do Governo, mas, sobretudo, 
de toda a sociedade brasileira.

De maneira, minha cara Senadora Marta Suplicy, 
que são com projetos como esse que certamente es-
taremos dando uma nova perspectiva e, sobretudo, 
construindo a verdadeira cidadania de milhares de 
pessoas que muitas vezes estão à mercê de políticas 
públicas que não podem dar a elas a garantia absoluta 
de que o Governo com certeza está aí para protegê-las.

Essa a minha proposta e que certamente vai ser 
apoiada por todos nós, ou seja, pelos nossos colegas, 
Senadores.

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

SP) – Parabéns, Senador Jayme Campos, pelo belís-
simo projeto proposto. Acredito que já estava na hora 
de o Brasil dar esse passo. 

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Obrigado.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Será apoiado certamente por todos nós.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Agradeço a V. Exª 

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Eu vou pedir ao Senador Mozarildo Cavalcanti 
para assumir a Presidência, porque a próxima na or-
dem de inscrição sou eu, depois o Senador Mozarildo, 
o Senador Jayme Campos, que também está inscrito 
como orador, e agora também estou vendo o Senador 
Suplicy, que também já foi chamado, mas que agora 
se encontra aí.

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

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Com a palavra a Senadora Marta Suplicy, do 
PT de São Paulo.

A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Prezado Senador Mozarildo Cavalcanti, Senadores 
e Senadoras aqui presentes, vocês da Rádio e da TV 
Senado, hoje eu vou voltar a um assunto de que já falei 
reiteradas vezes nesta Casa, que é a importância e a 
urgência de avançarmos na construção de um novo 
pacto federativo. Nós chegamos ao início do século 
XXI com enormes avanços, tanto na melhoria de vida 
dos brasileiros, como de oportunidades e diminuição 
de desigualdades. O Brasil está indo muito melhor. 

Agora, nós também temos que ver os problemas 
que estamos enfrentando em relação a leis. Nós lemos 
uma pesquisa recente, “De Volta ao País do Futuro”, 
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que foi divulgada pela Fundação Getúlio Vargas, na 
semana passada, e nos sentimos orgulhosos porque 
alcançamos o menor nível de desigualdade econômica 
e social da história do Brasil. Quer dizer, o Brasil hoje, 
dentre os... Até a Presidenta Dilma mencionou isso 
hoje, no prêmio Bertha Lutz, ou seja, que, enquanto 
várias nações estão aumentando a diferença social 
entre os seus cidadãos, no Brasil, nós estamos dimi-
nuindo, e entre os emergentes somos os que estão 
fazendo esse trabalho melhor. 

Então, para nós, brasileiros, isso foi um esforço 
gigantesco do Presidente Lula, na sua gestão, quando 
realmente começou a acelerar esse processo, porque 
até então a gente só aumentava a diferença entre ri-
cos e pobres neste Brasil. Aí começamos a diminuir e 
está continuando.

Em especial, a evolução da última década foi 
considerada “notável” pela pesquisa da FGV. Nesse 
período, o percentual de pobres na população brasi-
leira caiu drasticamente, de 27%, em 2002, para 13%, 
em 2010. De 27% para 13%, é realmente uma coisa 
fantástica. Essa queda ocorreu em um ritmo três ve-
zes mais rápido que o previsto nas Metas do Milênio 
da ONU. O Brasil cumpriu em 8 anos o previsto para 
ser cumprido em 25 anos, Senador Mozarildo. Real-
mente, isso é mérito do Presidente Lula, que iniciou 
esse processo que continua com a Presidenta Dilma.

Isso é resultado da determinação do Presidente 
Lula e das políticas sociais do Governo e também do 
ótimo desempenho da economia brasileira nesse perí-
odo. E não só a população mais pobre foi beneficiada. 
A vida da família média brasileira melhorou muito. Sua 
renda cresceu cerca de 23% nesses 10 anos, algo co-
memorado também por todos nós, brasileiros.

A esse respeito, aliás, vale destacar que a ren-
da das mulheres cresceu o dobro que a renda dos 
homens. Isso não quer dizer que está igual, significa 
que melhorarmos muito. Isso prova que, num ambiente 
econômico favorável, as mulheres não decepcionam 
quanto à sua capacidade de trabalho e empreende-
dorismo. Aliás, diferentes pesquisas vêm mostrando 
que a cara da nova classe média brasileira é feminina, 
Senador Suplicy, e isso nos anima muito. É a mulher 
adentrando o mercado de trabalho já em posições me-
lhores. Essa constatação é especialmente importante 
num dia como o de hoje, o dia de entrega do Prêmio 
Bertha Lutz, com a presença da Presidente, em que 
homenageamos todas as mulheres do Brasil, espe-
cialmente as quatro que vieram aqui para receber este 
prêmio tão importante.

Voltando à questão federativa, há outro resultado, 
Senador Mozarildo, muito importante da pesquisa da 
FGV, que eu gostaria de destacar. Trata-se da boa evo-

lução da renda entre os Estados brasileiros e redução 
da desigualdade regional. V. Exª sabe da importância 
da busca dessa igualdade regional

Segundo a pesquisa, a quase totalidade dos Es-
tados da Região Nordeste registrou crescimento médio 
da renda superior a 40% nesses anos. Na Região Norte, 
o crescimento também foi superior à média nacional, 
com a renda avançando entre 20% e 40%.

Já o Estado de São Paulo – e aí eu acho uma 
tristeza o que vou falar – viu a renda per capita de suas 
famílias aumentar menos de 10%. Não é interessante? 
É triste vermos um Estado que sempre foi considerado 
“a locomotiva do Brasil” estar com sua renda per capita 
aumentando menos de 10% enquanto outras regiões 
estão com 40%, 20%, 30%... Nada contra, muito pelo 
contrário: devem aumentar até mais. Mas São Pau-
lo não pode aumentar menos de 10%. Essa não é a 
primeira vez que eu chamo a atenção para o fato de 
meu Estado ter perdido esse bonde, de que nós hoje 
falamos, da prosperidade econômica do Brasil nesta 
última década. São Paulo, que é a tal da “locomotiva”, 
está com sua “locomotiva” emperrada. Enquanto os 
outros estão indo de “foguete”, nós estamos em uma 
“locomotiva” mesmo, porque nós não estamos conse-
guindo acompanhar o Brasil.

Mas o que eu acho importante perceber é que a 
dicotomia simplista de Estados pobres versus Estados 
ricos está ultrapassada. Foi essa visão que pautou a 
legislação de repartição dos Fundos de Participação 
de Estados e Municípios, criada nas décadas de 80 e 
90, e que motivou a repartição de 85% para o Norte, 
Nordeste, Centro-Oeste; e 15% para Sul e Sudeste. 
Estava certo! Mas, na atual realidade econômica do 
País, a gente vai ter de pensar outro tipo de critério. 
Eu não estou defendendo aqui que os Fundos de 
Participação não sigam a lógica de redistribuição re-
gional de renda, como prevê nossa Constituição, mas 
precisamos considerar que mesmo nos Estados mais 
desenvolvidos, como São Paulo, há enormes bolsões 
de subdesenvolvimento. No Estado de São Paulo, po-
demos citar o Vale do Paraíba, Pontal do Paranapane-
ma, sudoeste paulista – regiões muito pobres de meu 
Estado. Na capital de São Paulo, então, o que temos 
de favelas, cortiços, problemas, áreas de risco... E sem 
recursos, apesar de ser uma Prefeitura bastante rica. 
Esses bolsões demandam investimento do Governo 
do Estado. É claro que Estados como São Paulo são 
grandes arrecadadores de ICMS. O problema é a de-
pendência desses Estados a esse imposto. O ICMS 
paulista, por exemplo, corresponde a quase 70% da 
receita corrente do Estado. E olha que estamos falan-
do do segundo maior orçamento do País. São Paulo 
só está atrás da União em arrecadação. Por isso, se 
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quisermos avançar com a reforma do ICMS, seja na 
cobrança interestadual, seja nas compras eletrônicas, 
nós vamos precisar discutir também a revisão e a re-
partição do Fundo de Participação dos Estados, o FPE. 

Esse é o contexto do novo pacto federativo, que 
temos de buscar este ano. Esse é o desafio que se im-
põe ao Senado como Casa da Federação. São temas 
tão difíceis, tão complexos, envolvem ganhos, perdas 
para os Estados, que acabam sempre sendo poster-
gados. O Supremo Tribunal Federal declarou incons-
titucionais os atuais critérios de distribuição do FPE e 
instou o Congresso a aprovar uma nova lei ainda este 
ano. Com isso, não vamos poder mais adiar esse im-
portante debate. 

Outro problema que exige uma solução urgente é 
o endividamento de Estados e Municípios com a União. 
Aqui tenho, quando presido a Casa, ouvido Senadores 
tocarem reiteradamente nesse tema. Num país com 
taxa básica de juros de 9,75% e taxas de juros de longo 
prazo, referência para os empréstimos do BNDES, de 
6% ao ano, a cobrança do IGP-DI mais 9% de Estados 
e Municípios é abusiva. Isso correspondeu, em 2011, 
aos juros de 14% ao ano, o que quebra os Estados e 
Municípios. Parece até um financiamento pelo antigo 
BNH ou a Cohab. Por mais que se paguem direitinho 
as parcelas todo ano, o saldo devedor não para de 
crescer. O Município de São Paulo, por exemplo, devia 
R$13 bilhões em 2000. Já pagou R$15 bilhões e ain-
da deve R$48 bilhões. Parece piada! Já o Estado de 
São Paulo devia R$40 bilhões, pagou R$75 bilhões, 
Senador Mozarildo, e ainda deve R$171 bilhões. A 
União precisa rever esses juros, senão as finanças 
federativas vão ficar inviabilizadas. E não faltam boas 
propostas tramitando nesta Casa. 

Por fim, o último problema que precisamos re-
solver é a denominada guerra dos portos. Entendo a 
resistência dos Estados, que já há muitos anos usam 
o ICMS como instrumento de desenvolvimento regio-
nal e de incentivo à importação nos seus portos. No 
entanto, não se trata mais apenas de uma guerra fis-
cal entre Estados. Os efeitos negativos dessa prática 
agora atingiram dimensão nacional, principalmente a 
nossa indústria, que precisa ser protegida; os nossos 
empregos, que não estão sendo protegidos da concor-
rência desleal dos importados e do tsunami internacio-
nal de que a Presidenta e o Ministro Mantega falaram 
reiteradas vezes esta semana. Só assim vamos voltar 
a crescer a taxas mais próximas do nosso potencial. Te-
mos de voltar a crescer 4%, 5% ao ano, e a aprovação 
imediata do Projeto de Resolução nº 72 é essencial. 

Precisamos construir já um caminho nessa di-
reção.

Para concluir, acredito ser um grande privilégio 
para o Congresso poder protagonizar a construção 
do novo pacto federativo. O desafio é muito grande, 
mas nós estamos capacitados a vencê-lo. Para isso, 
precisamos enfrentar de frente, sem receio do diálogo 
e, por que não dizer, do bom combate, de sentarmos 
juntos para podermos encarar esse pacto federativo.

Acho que esse é o maior desafio desta legisla-
tura. Vamos enfrentá-lo.

Obrigada, Senador Mozarildo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 

– RR) – Retomando a lista de oradores, já que a última, 
na ordem, foi a Senadora Marta, convido o Senador 
Paulo Paim para fazer uso da palavra. 

S. Exª, então, permuta com o Senador Eduardo 
Suplicy, do PT de São Paulo.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidenta Marta Suplicy, Srs. Senadores, em 
primeiro lugar quero cumprimentar todo o Senado pela 
bonita sessão de hoje, inclusive V. Exª, Senadora Marta 
Suplicy, como Vice-Presidente, que usou da palavra por 
ocasião da homenagem prestada à Presidenta Dilma 
Rousseff, bem como às demais vencedoras do Prêmio 
Bertha Lutz, juntamente com a Presidenta Dilma, Ana 
Alice Alcântara Costa, Maria do Carmo Ribeiro Pres-
tes – Rosali Scalabrin e Eunice Michiles, que, por sua 
dedicação a causas tão importantes para a mulher 
brasileira, foram hoje homenageadas. 

Cumprimento-a também por seu pronunciamento 
na sessão de hoje, bem como agora em que ressaltou 
o progresso brasileiro na direção da diminuição da de-
sigualdade e da pobreza absoluta, conforme estudo da 
Fundação Getúlio Vargas recém-divulgado. 

Ainda há pouco o Ministro Guido Mantega, na 
exposição que continua ainda, ressaltou que, de fato, 
o coeficiente Gini de desigualdade, em 2011, atingiu 
0,518, o que constitui um progresso muito significa-
tivo. É importante que, ao longo de 2001 para 2002, 
para 2003, durante todo o período do governo Lula e 
da Presidenta Dilma Rousseff, temos tido progressiva 
diminuição do coeficiente de desigualdade.

Mas gostaria, Srª Presidenta, de hoje apresentar 
uma nova proposta de emenda à Constituição que dá 
nova redação ao inciso I do art. 217 da Constituição, 
para limitar a autonomia das entidades desportivas di-
rigentes e associações, de acordo com os interesses 
da sociedade brasileira.

Diz essa proposta que:

As Mesas da Câmara dos Deputados e 
do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 
60 da Constituição Federal, promulgam a se-
guinte Emenda ao texto constitucional:
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Art, 1º O inciso I do art. 217 da Consti-
tuição Federal passa a vigorar com a seguinte 
alteração:

“Art 217(...)
I – o princípio da autonomia das enti-

dades desportivas dirigentes e associações, 
quanto a sua organização e funcionamen-
to, limitado, nos termos da lei, nas hipóteses 
em que a intervenção do Poder Público for 
necessária para preservar os interesses da 
sociedade”

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

Quero ressaltar que essa emenda leva em conta 
sugestão que me foi encaminhada pelo Presidente da 
Câmara Municipal de São João da Boa Vista, a partir 
de requerimentos de autoria dos Vereadores Nelson 
Júnior dos Reis, o Júnior da Van, subscrito pelo Edil 
Otto Carlos Rodrigues de Albuquerque, que propuse-
ram ao Ministro do Esporte, a mim próprio e ao Depu-
tado Vicente Cândido que nos mobilizemos no sentido 
de que haja uma mudança na forma de votação para 
a escolha do Presidente da Confederação Brasileira 
de Futebol.

Pois bem, para que possa haver um caminho 
numa direção de maior controle das entidades do 
desporto brasileiro, tendo em conta o que diz a nossa 
Constituição, faz necessária uma mudança tal como a 
que aqui estamos propondo, com a seguinte justificação:

O alcance do ditame constitucional que 
conferiu autonomia de organização e funcio-
namento às entidades desportivas dirigentes 
e associações, conforme está no art. 217, in-
ciso I, da Constituição, mais tarde reafirmado 
na legislação infraconstitucional (art. 26 da Lei 
nº 9.615, de 1998), tem ensejado importantes 
discussões de natureza jurídica. Por um lado, 
a faculdade que têm as entidades de se orga-
nizarem juridicamente, de criarem um direito 
próprio é considerada como direito inalienável 
por diversos autores. Outras análises, no en-
tanto, entendem que a autonomia desportiva 
não pode se traduzir em liberdade absoluta, 
incondicional.

No entanto, segundo entendemos, a 
Constituição Federal estabeleceu a regra e 
fixou a exceção ao prever, concomitante a 
esse exercício da liberdade de organização 
e funcionamento das entidades desportivas, 
a competência da União para legislar sobre 
desporto (art. 24, inciso IX, da Constituição.). 
Assim, os dois dispositivos devem funcionar 

harmonicamente, porquanto um não sobreleva 
o outro, nem o anula.

Note-se, portanto, que a autonomia con-
ferida pela Carta Magna garante às entidades 
desportivas o poder de decidir sobre a elabo-
ração de estatutos, organização e realização 
de campeonatos, venda e empréstimo de joga-
dores no caso das modalidades profissionais, 
e outras questões internas. Tal faculdade não 
lhes dá o direito, no entanto, de desrespeito 
a normas de ordem pública, de organização 
da sociedade.

A sociedade brasileira depara-se, há 
muito, com denúncias sobre desmandos e 
desvirtuamentos praticados em muitas das 
entidades de administração do desporto. Por 
vezes, dirigentes mal preparados, não raro mal 
intencionados, se apropriam das entidades, 
preenchendo seus quadros com parentes e 
apaniguados, perpetuando-se no poder por 
mandatos infindáveis. Sem norma legal rígi-
da que lhes cobre responsabilidade sobre os 
atos praticados em suas gestões, promovem 
toda sorte de atividades ilícitas contra a or-
dem tributária nacional e o sistema financeiro, 
praticando, muitas vezes, evasão de divisas, 
sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.

Observe-se que a probidade administra-
tiva, a moralidade no exercício do mandato, 
a proteção contra a influência do poder eco-
nômico ou o abuso do exercício da função 
também são princípios consagrados no art. 
14 da Constituição Federal e que devem ser 
igualmente defendidos. 

Consideramos que o Estado não pode 
renunciar a seu papel de normatizar valores 
sociais para que a sociedade funcione e evo-
lua sempre em benefício dos cidadãos e não 
em função de interesses particulares.

Essas as razões que fundamentam a 
apresentação da presente Proposta de Emen-
da à Constituição, que remete à lei a regula-
mentação das atividades de administração 
desportiva nas hipóteses em que a intervenção 
do Poder Público for necessária para preservar 
os interesses da sociedade, 

Consideramos que o esporte, especial-
mente o futebol, configura o patrimônio cultu-
ral maior do povo brasileiro. Não é por acaso 
que a própria Lei nº 9.615, de 24 de março de 
1998, estabelece ser o desporto “integrante 
do patrimônio cultural brasileiro” e de “elevado 
interesse social”.
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Em face do exposto, solicitamos o apoio 
dos nobres colegas para a aprovação da ini-
ciativa que espero contar com a assinatura de 
outros Srs. Senadores para então submeter à 
decisão desta Casa.

Srª Presidenta, tendo em conta que nós estamos 
vendo mudanças importantes nas entidades esporti-
vas, e, aqui, quero que essa sugestão seja levada em 
conta. Ou seja, o princípio da autonomia das entidades 
desportivas dirigentes e associações, quanto a sua 
organização e funcionamento, limitado, nos termos 
da lei, nas hipóteses em que a intervenção do Poder 
Público for necessária para preservar os interesses 
da sociedade.

Anexo aqui a sugestão proveniente da Câmara 
Municipal de São João da Boa Vista, em São Paulo, 
que, de alguma maneira inspirou que a minha assesso-
ria jurídica pudesse formular a proposição desta PEC.

Muito obrigado, Srª Presidenta.

Durante o discurso do Sr. Eduado Suplicy, 
o Sr. Mozarildo Cavalcanti 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 Suplicy.

Com a palavra o Senador Paulo Davim.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Srª Pre-

sidente, eu solicito a minha inscrição pela liderança.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – V. Exª tem a palavra, pela alternância, pela 
liderança do seu Partido, o PV

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Pela Lide-
rança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta Marta 
Suplicy, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, é inegável 
que temos melhorado os indicadores econômicos do 
nosso País. O Brasil tem demonstrado internacional-
mente que não é tão somente um País emergente e 
vem conquistando uma imagem de respeito mundo 
afora. Mas é preciso que caminhemos a passos mais 
firmes na melhoria de nossos indicadores sociais e 
na qualidade de vida dos brasileiros. E, para que isso 
aconteça, é insofismável a necessidade da melhoria 
no saneamento básico.

Nosso crescimento econômico ainda é incompa-
tível com o fato de que existam no Brasil 105 milhões 
de pessoas que não contam com coleta de esgoto, e, 
dessas, 35 milhões ainda não recebam água tratada 
em casa. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE) nos informa que 30% dos brasileiros não 
desfrutam de saneamento básico. E o Sistema Na-
cional de Informações sobre Saneamento (SNIS), do 
Ministério das Cidades, revela-nos dados ainda mais 

alarmantes: 53% da população brasileira, ou seja, mais 
da metade, não dispõem de coleta de esgoto, e, do to-
tal do esgoto coletado no Brasil, apenas 38% passam 
por algum tipo de tratamento.

O SNIS e o Instituto Trata Brasil nos dão um pa-
norama mais detalhado da situação do saneamento 
básico. Segundo eles, Senador Mozarildo, o atendi-
mento de água e esgoto no Brasil, atualmente, tem a 
conformação que se segue em percentuais. A região 
Norte dispõe de 58,5% no atendimento de água e ape-
nas 6,2% para o esgoto; a minha região, o Nordeste, 
tem o atendimento de 69,7% para água e de 19,7% 
para esgoto. À medida que descemos no mapa, os ín-
dices vão melhorando: o Centro-Oeste possui 89% de 
atendimento para água e 51,4% para esgoto; a região 
Sudeste é a que apresenta os melhores percentuais, 
com atendimento de água para 90% da população e 
de esgoto para 68,2%; por fim, vem a região Sul, com 
85,9% e 34,4%, respectivamente.

O saneamento básico tem reflexos determinan-
tes na qualidade de vida da população. O considerável 
número populacional convivendo com esgotos a céu 
aberto ou se utilizando de mananciais contaminados 
pela falta de tratamento de esgoto leva à vulnerabilidade 
para se contrair doenças. Infelizmente, no nosso País, 
nos últimos dez anos, mais de 60 mil pessoas morre-
ram por doenças como diarreia, leptospirose, dengue 
e outras doenças de veiculação hídrica.

O SNIS também nos fornece dados que mostram 
a tentativa de melhorar essa realidade preocupante. As 
obras de saneamento, que comumente ficam embaixo 
da terra, agora possuem uma espécie de visibilidade 
intimamente ligada ao crescimento da consciência da 
população e dos gestores da importância desse serviço 
na vida de todos. Dez anos atrás, as obras de melho-
ria para o abastecimento de água eram realizadas em 
59% dos Municípios do País; agora, elas já existem em 
cerca de 90% dos Municípios brasileiros. Já as obras 
de esgoto alcançaram, em 2011, 44% das cidades, 
um crescimento de 11% se considerarmos os dados 
do ano 2000, o que é muito pouco.

Na direção desses interesses, a Governadora 
do Rio Grande do Norte, Rosalba Ciarlini, assinou, na 
terça-feira, dia 6 de março, um convênio com a Funda-
ção Nacional de Saúde (Funasa) para a construção do 
aterro sanitário do Seridó e do Alto Oeste no valor de 
R$22 milhões. Naquela mesma ocasião, foi assinado 
também outro convênio, dessa feita com o Ministério do 
Meio Ambiente, tendo como órgão financiador a Caixa 
Econômica Federal, no valor de R$3 milhões para a 
contratação do Plano Estadual de Resíduos Sólidos 
e dos planos intermunicipais de resíduos sólidos para 
as regiões do Alto Oeste, Seridó e Agreste. Esses re-



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 06123 

cursos serão utilizados para financiar o diagnóstico do 
Plano, que pretende atender 108 Municípios, onde vive 
uma população de mais de um milhão de habitantes.

Trago novamente essa temática, Srª Presidente, 
na condição de médico, de político e, sobretudo, de ci-
dadão que tem a consciência de que, para que o nosso 
País seja justo e digno, é preciso que os benefícios e 
a excelência nos serviços básicos sejam democráticos 
e universais e que haja o compromisso de todos e de 
cada um da sociedade brasileira.

Portanto, Srª Presidente, era o que tinha a relatar 
na tarde de hoje.

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

SP) – Obrigada, Senador Paulo Davim.
Com a palavra a Senadora Lídice da Mata, como 

oradora inscrita.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, quero iniciar 
mandando um grande abraço para a minha terra na-
tal, a cidade de Cachoeira, que, hoje, comemora seu 
aniversário de emancipação política. Quero, portanto, 
enviar meu caloroso abraço a todo o povo cachoeirano.

Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, há uma 
semana, eu pretendia fazer este discurso, o que, em 
função da nossa agenda, da nossa atividade, termi-
nou sendo impossível, mas é indispensável que, aqui, 
como Senadora da Bahia, eu possa usar desta tribuna 
para registrar, no Congresso Nacional, uma homena-
gem ao ex-Deputado Fernando Sant’Anna, falecido 
na última quinta-feira, dia 10, aos 96 anos de idade. 
É uma homenagem justa, embora pequena diante do 
tamanho da perda que representa a morte de um dos 
mais queridos e admirados políticos que o Congresso 
Nacional já conheceu.

Peço licença aos senhores para fugir um pouco ao 
tom solene que a ocasião e a biografia do homenage-
ado exigem e para quebrar o protocolo, mencionando 
uma passagem absolutamente corriqueira que, a meu 
ver, ilustra bem o apelido “adorável comunista”, título 
da biografia que o jornalista Antônio Risério escreveu 
sobre Fernando Sant’Anna.

Em 1986, tive a honra de ter Fernando Sant’Anna 
como companheiro da bancada baiana na Constituinte, 
mas confesso que, muitas vezes, eu me sentia obriga-
da a me esconder de Fernando no plenário, porque eu 
ficava envergonhada, Senadora, quando ele gritava, 
na frente do plenário da Câmara dos Deputados, com 
aquele enorme vozeirão que o caracterizava: “Ô me-
nina, cadê seu pai? Diga que, esta noite, vou passar 
em sua casa”. Fernando nunca me chamou pelo meu 
nome nem por nenhum título. Sempre me chamou as-

sim: “Ô menina!”. Para ele, eu não passava da filha de 
Aurélio, seu grande amigo e companheiro de militância 
partidária comunista.

Meu pai, como Fernando, foi um comunista his-
tórico, e essa amizade me aproximou do homem e me 
fez ainda mais admiradora do político que já era uma 
referência para a minha geração.

Fernando Sant’Anna era uma personagem da 
história política da Bahia. Vestia-se como um coronel 
do cacau, sempre de terno de linho branco, e se com-
portava como um rigoroso nacionalista e comunista.

Fernando Sant’Anna tratava todos de igual para 
igual e nunca permitiu que a formalidade das instituições 
se impusesse como barreira ao diálogo. Ele sempre 
se colocou acima das convenções sociais, políticas e 
ideológicas, tanto que era igualmente querido entre 
seus correligionários e seus adversários políticos, que 
reconheciam nele um interlocutor capaz de distinguir 
a disputa política das relações interpessoais.

Como prova do reconhecimento dessas virtu-
des, acorreram à cerimônia de velório e cremação do 
corpo de Fernando Sant’Anna, no cemitério Jardim da 
Saudade, em Salvador, na última sexta-feira, inúme-
ras personalidades da política baiana do passado e 
do presente. Estavam lá o ex-Prefeito de Salvador de 
1962, Virgildásio de Senna, cassado como ele; os ex-
-Governadores Waldir Pires e Roberto Santos; o atual 
Governador, Jaques Wagner, que decretou três dias 
de luto oficial no Estado. Também esteve presente à 
despedida o Deputado Federal Roberto Freire, Presi-
dente do PPS, Partido do qual Fernando Sant’Anna 
era Presidente de Honra.

Em vida, nem todo o enorme carisma de Fernando 
impediu o governo militar de transformá-lo em um dos 
primeiros “inimigos públicos” que tiveram o mandato 
cassado após o Golpe de 1964. Muito provavelmente 
porque embora fosse de personalidade extremamente 
afável, nunca abriu mão de ser um adorável comunis-
ta, um crítico contundente das injustiças sociais, um 
feroz combatente da ditadura, um nacionalista empe-
dernido, um exemplo de coerência e de fidelidade aos 
seus princípios, um ícone da resistência democrática.

Nascido em 10 de outubro de 1915, em Irará, 
formou-se em Engenharia pela Escola Politécnica da 
Bahia em 1944, onde iniciou sua trajetória política atu-
ando como líder da delegação baiana no Congresso 
da União Nacional dos Estudantes (UNE) de 1942, 
realizado em desafio à ditadura do Estado Novo.

Antes de ingressar na vida pública, trabalhou 
como engenheiro-chefe do Segundo Distrito da Ae-
ronáutica (Bahia e Sergipe) e como assessor direto 
do educador Anísio Teixeira, no governo de Octávio 
Mangabeira, exercendo a função de engenheiro-chefe 
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encarregado da Planificação e Construção de Esco-
las Públicas.

Em seu primeiro mandato como Deputado Fe-
deral, notabilizou-se como um dos articuladores da 
campanha “O Petróleo é Nosso”, movimento que mo-
bilizou o País inteiro em defesa da nacionalização do 
petróleo e que, mais tarde, seria responsável pela 
criação da Petrobras.

Após a anistia, recuperou nas urnas, em 1982, o 
mandato de Deputado Federal que o golpe militar lhe 
subtraiu, sendo reeleito em 1986, com destacada atu-
ação na Assembleia Nacional Constituinte na defesa 
da propriedade estatal e das riquezas do subsolo do 
País. Integrando a Comissão da Ordem Econômica, 
foi 2o Presidente da Subcomissão da Política Agrícola 
e Fundiária e da Reforma Agrária.

Em 1992, tive a honra e o orgulho de contar com 
a presença de Fernando Sant’Anna no palanque de 
minha campanha à prefeitura de Salvador, um apoio 
que, tenho certeza, pelo prestígio e pelo respeito que 
ele detinha por parte do nosso povo, contribuiu de for-
ma decisiva para a vitória de nosso projeto nas urnas.

Também em 1990, Fernando esteve no nosso pa-
lanque, no palanque da Chapa Cor-de-Rosa, compos-
ta pelas três mulheres, Lídice, Salete e Beth, quando 
disputamos o governo.

Maior orgulho e honra tenho, ao encerrar esta 
homenagem, em dizer a todas as senhoras e a todos 
os senhores que o Congresso Nacional – muitas ve-
zes, maculado pela ação indigna daqueles que não 
honram o compromisso de bem representar o povo 
brasileiro – teve em seus quadros, durante quatro Le-
gislaturas, um dos homens mais honrados que este 
País já conheceu.

Srª Presidente, a família de Fernando Sant’Anna 
decidiu construir na sua terra natal, Irará, o seu me-
morial e contará, certamente, com o apoio de todo o 
Congresso Nacional, para que possamos manter viva 
a memória desse grande homem público.

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

SP) – Obrigada, Senadora Lídice da Mata.
O próximo orador inscrito presente é o Senador 

Alvaro Dias, a quem concedo a palavra.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidente, Marta Suplicy; Srªs e Srs. Senadores, hoje, 
volto a um tema da maior importância e que tem sido 
esquecido nos últimos dias, em razão dos fatos recen-
tes, mas esse assunto não pode ser esquecido jamais. 

Refiro-me à saúde da população. A saúde do 
povo deveria ser a suprema lei. E, hoje, trago um texto 
escrito exatamente para relatar o que pensa a CNBB, 

pensamento que coincide bastante com a pregação 
que, reiteradamente, fazemos, demonstrando, sobretu-
do, o descaso que há das autoridades governamentais 
para com a população mais pobre do País, afastada 
dos benefícios imprescindíveis dos serviços de saúde 
pública, porque há corredores de hospitais abarrotados 
de doentes, aguardando a oportunidade do atendimen-
to. De outro lado, a constatação de desvios brutais.

Para não ficar no discurso oposicionista sem 
consistência, vamos ao Banco Mundial, que, há algum 
tempo, realizou um estudo de profundidade sobre a 
saúde no Brasil e constatou que a questão essencial 
não é falta de recursos. O que falta, realmente, é com-
petência de gerenciamento, planejamento e sobra de-
sonestidade. Os desvios são significativos. 

Mas vamos ao que diz a CNBB, que traduziu as 
expectativas da população, especialmente da mais 
carente, considerando que a realidade do setor de 
saúde clama por ações transformadoras. A conversão 
pede que as estruturas de morte sejam transformadas.

O texto base, com lucidez, aborda que a saúde 
integral é o que mais se deseja. Há muito tempo ela 
vem sendo considerada a principal preocupação e 
pauta reivindicatória da população brasileira no campo 
das políticas públicas. Qualquer pesquisa revela isso. 
Recentemente, a pesquisa CNI/Ibope mostra que a 
desaprovação maior do Governo está exatamente no 
setor de saúde. 

Os temas da saúde e da doença exigem, portan-
to, uma abordagem ampla, como a proposta pelo Guia 
para a Pastoral da Saúde, elaborado pela Conferência 
Episcopal Latino-Americana. O GPS diz que a saúde 
é afirmação da vida, em suas múltiplas incidências, e 
um direito fundamental que os Estados devem garantir. 
O mesmo documento assim define saúde: 

Saúde é um processo harmonioso de 
bem-estar físico, psíquico, social e espiritual, 
e não apenas a ausência de doença, processo 
que capacita o ser humano a cumprir a missão 
que Deus lhe destinou, de acordo com a eta-
pa e a condição de vida em que se encontre.

Vamos verificar quais são algumas das exigências 
elencadas pela CNBB: articular o tema saúde com a 
alimentação, a educação, o trabalho, a remuneração, a 
promoção da mulher, da criança, da ecologia, do meio 
ambiente, entre outras.

Trata-se de uma concepção dinâmica e socioe-
conômica da saúde que, ao tomar o tema da saúde, 
não restringe a reflexão a causas físicas, mentais e 
espirituais, mas avança para as sociais. Com essa 
abordagem, a Igreja objetiva apresentar elementos 
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para dialogar com a sociedade, a fim de melhorar a 
situação da saúde da nossa população.

O texto base focaliza que garantir para a popula-
ção os direitos e os recursos previstos na Constituição 
Federal sobre a Seguridade Social é um dos principais 
desafios sociais da atualidade. Na contramão do que 
prevê a Constituição, são as famílias que mais gastam 
com saúde. Dados do IBGE mostram que o gasto com 
a saúde representou 8,4% do Produto Interno Bruto 
(PIB) do País em 2007. Do total registrado, 58,4% (ou 
R$129 bilhões) foram gastos pelas famílias, enquanto 
41,6% (R$93 bilhões) ficaram a cargo do setor público. 
Portanto, o povo está gastando mais do que o Governo. 
A população pobre é desassistida porque o Governo 
está gastando menos do que devia. As instituições sem 
fins lucrativos gastaram R$2,3 bilhões.

Nos países desenvolvidos, 70% dos gastos com 
saúde são cobertos pelo governo e somente 30% pelas 
famílias, segundo o IBGE. Portanto, há uma inversão 
no Brasil. Nos países evoluídos, o governo é que gasta 
70%. Para especialistas da área da saúde, o gasto total 
com a saúde, em 2009, foi de R$270 bilhões (8,5% do 
PIB), sendo R$127 bilhões (47% dos recursos ou 4% 
do PIB) de recursos públicos e R$143 bilhões (53% 
dos recursos ou 4,5% do PIB) de recursos privados.

O Sistema Único de Saúde, inspirado em belos 
princípios como o da universalidade, cuja proposta 
é atender a todos, in discriminadamente, deveria ser 
modelo para o mundo. No en tanto, ele ainda não con-
seguiu ser implantado em sua totalidade e ainda não 
atende a contento, sobretudo os mais necessitados 
desses serviços.

Apesar do avanço que significou a criação do 
SUS, o Brasil está longe de dedicar atenção à saúde 
pública semelhante à dos países que contam com um 
sistema público e universal, como Reino Unido, Suécia, 
Espanha, Itália, Alemanha, França, Canadá e Austrália. 
Para atestar essa afirmação, basta lembrar que, em 
2008, enquanto o SUS gastou 3,24% do PIB, o gas-
to público em saúde nos países mencionados foi, em 
média, 6,7% do PIB.

O texto base elencou com propriedade alguns 
aspectos referentes ao financiamento e ao acesso à 
saúde que merecem ser reproduzidos:

– financiamento: a tabela de valores SUS está 
defasada e não condiz com a realidade nacional;

– carência de uma política direcionada e de in-
centivos a possíveis parcerias com a rede de entida-
des filantrópicas na saúde e com as Santas Casas de 
Misericórdia;

O Sr. Paulo Davim (Bloco/PV – RN) – V. Exª me 
permite um aparte?

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Vou 
conceder com prazer. 

Apenas elencando mais dois itens: 
– subfinanciamento, pois ocorre redução con-

tínua do montante de recursos financeiros aplicados 
na saúde com o descumprimento da Emenda Cons-
titucional nº 29; 

– desvio e malversação de recursos na área da 
saúde, como disse anteriormente.

Concedo ao Senador Davim, com prazer, o apar-
te que solicita.

O Sr. Paulo Davim (Bloco/PV – RN) – Obrigado, 
Sr. Senador. Quero parabenizá-lo pelo pronunciamento, 
que tem abordado com tanta clarividência, com tanta 
propriedade. E é uma verdade mesmo. Não adianta 
tergiversar. A crise da saúde no Brasil é por inanição, 
é por falta de recursos. Em dezembro passado, esta 
Casa apreciou a regulamentação da Emenda nº 29. 
E, infelizmente, não conseguimos aprovar o texto do 
ex-Senador Tião Viana, que estabelecia a destinação 
de 10% dos recursos da União para a saúde. Compa-
rando-se com o que o Governo aplicava em 1995, o 
Brasil destinava 9,6% do Orçamento bruto da União 
para a saúde. Atualmente, é algo em torno de 7,1%, 
7,2%. Então, está mais do que comprovada a neces-
sidade de um maior aporte de recursos, para que pos-
samos oferecer uma saúde digna à população. Muito 
obrigado e parabéns!.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Mui-
to obrigado, Senador. V. Exª conhece bem o assunto.

Como não há tempo para a conclusão da leitura de 
todo o discurso, peço que considere-o lido na íntegra.

Vou concluir, apenas destacando alguns pontos 
relativos às dificuldades do acesso à saúde: falta de 
reconhecimento e de valorização à atenção básica à 
saúde, desarticulação de seus programas entre si e com 
a sociedade, superlotação das unidades de urgência 
e emergência, acesso precário com longas filas para 
marcação de consultas, falta de leitos hospitalares e 
desigualdade na distribuição pelas regiões do País, 
insuficiente assistência farmacêutica à população, fal-
ta de humanização e de acolhimento adequados nas 
unidades de saúde.

O Orçamento da União para a saúde, em 2011, 
foi de R$68 bilhões. E, do total, R$12 bilhões investi-
dos na atenção básica à saúde, apenas por meio de 
programas do Ministério da Saúde.

Concluo, Srª Presidente, destacando que existem 
no Brasil 52 mil unidades assistenciais públicas, sendo 
95% delas administradas pelos Municípios, segundo 
dados do IBGE. Pesquisa referente à AMS revela que, 
dos quase 432 mil leitos de hospital no País, 152,8 
mil (35%) pertenciam a hospitais públicos e 279 mil 
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(65%) a hospitais particulares e filantrópicos. Essa é 
a grande diferença.

Peço a V. Exª que considere lido na íntegra o 
pronunciamento. 

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, a CNBB traduziu as expectativas da popu-
lação, especialmente da mais carente, considerando 
que a realidade do setor da saúde clama por ações 
transformadoras. A conversão pede que as estruturas 
de morte sejam transformadas.

O texto- base com lucidez aborda que a saúde 
integral é o que mais se deseja. Há muito tempo, ela 
vem sendo considerada a principal preocupação e 
pauta reivindicatória da população brasileira, no cam-
po das políticas públicas.

Os temas da saúde e da doença exigem, por-
tanto, uma abordagem ampla, como a proposta pelo 
Guia para a Pastoral da Saúde, elaborado pelo GELAM 
(Conferência Episcopal Latino-Americana). O GPS diz 
que a saúde é afirmação da vida, em suas múltiplas 
incidências, e um direito fundamental que os Estados 
devem garantir. O mesmo documento assim define 
saúde: “saúde é um processo harmonioso de bem-
-estar físico, psíquico, social e espiritual, e não apenas 
a ausência de doença, processo que capacita o ser 
humano a cumprir a missão que Deus lhe destinou, 
de acordo com a etapa e a condição de vida em que 
se encontre”.

A vida saudável requer harmonia entre corpo e 
espírito, entre pessoa e ambiente, entre personalidade 
e responsabilidade. Nesse sentido, o Guia Pastoral, en-
tendendo que a saúde é uma condição essencial para 
o desenvolvimento pessoal e comunitário, apresenta 
algumas exigências para sua melhoria: articular o tema 
saúde com a alimentação; a educação; o trabalho; a 
remuneração; a promoção da mulher, da criança, da 
ecologia, do meio ambiente etc; entre outras.

Trata-se de uma concepção dinâmica e socioe-
conômica da saúde que, ao tomar o tema da saúde, 
não restringe a reflexão a causas físicas, mentais e 
espirituais, mas avança para as sociais. Com esta 
abordagem, a Igreja objetiva apresentar elementos 
para dialogar com a sociedade, a fim de melhorar a 
situação de saúde da população.

O texto-base focaliza que garantir para a popula-
ção os direitos e os recursos previstos na Constituição 
Federal sobre a Seguridade Social (Assistência So-
cial, Previdência Social e Saúde) é um dos principais 

desafios sociais na atualidade. Na contramão do que 
prevê a Constituição, são as famílias que mais gastam 
com saúde. Dados do IBGE mostram que o gasto com 
a saúde representou 8,4% do Produto Interno Bruto 
(PIB) do país, em 2007. Do total registrado, 58,4% (ou 
128,9 bilhões de reais) foram gastos pelas famílias, 
enquanto 41,6% (93,4 bilhões de reais) ficaram a car-
go do setor público. As instituições sem fins lucrativos 
gastaram 2,3 bilhões de reais.

Nos países desenvolvidos, 70% dos gastos com 
saúde são cobertos pelo governo e somente 30% pe-
las famílias, segundo o IBGE, Para especialistas na 
área de Saúde Pública, o gasto total com a saúde, 
em 2009, foi de R$ 270 bilhões (8,5% do PIB), sendo 
R$ 127 bilhões (47% dos recursos ou 4% do PIB) de 
recursos públicos e R$ 143 bilhões (53% dos recursos 
ou 4,5% do PIB) de recursos privados.

O SUS (Sistema Único de Saúde), inspirado em 
belos princípios como o da universalidade, cuja pro-
posta é atender a todos, in¬discriminadamente, deveria 
ser modelo para o mundo. No en¬tanto, ele ainda não 
conseguiu ser implantado em sua totalidade e ainda 
não atende a contento, sobretudo os mais necessita-
dos destes serviços.

Apesar do avanço que significou a criação do 
SUS, o Brasil está longe de dedicar atenção à saúde 
pública semelhante à dos países que contam com um 
sistema público e universal, como Reino Unido, Su-
écia, Espanha, Itália, Alemanha, França, Canadá e 
Austrália. Para atestar esta afirmação, basta lembrar 
que, em 2008, enquanto o SUS gastou 3,24% do PIB, 
o gasto público em saúde nos países mencionados foi, 
em média, 6,7.

O texto-base elencou com propriedade alguns 
aspectos referentes ao financiamento e acesso á saú-
de que merecem ser reproduzidos:

– Financiamento: a tabela de valores SUS está 
defasada e não condiz com a realidade nacional;

– Carência de uma política direcionada e de in-
centivos a possíveis parcerias com a rede de entida-
des filantrópicas na saúde e com as Santas Casas de 
Misericórdia;

– Subfinanciamento, pois ocorre redução con-
tínua do montante de recursos financeiros aplicados 
na saúde com o descumprimento da Emenda Cons-
titucional (EC 29);

– Desvio e malversação de recursos na área da 
saúde.

No tocante ao Acesso:
– Falta de reconhecimento e de valorização à 

atenção básica à saúde, desarticulação de seus pro-
gramas entre si e com a sociedade;
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– Superlotação das unidades de urgência e emer-
gência (prontos-socorros);

– Acesso precário com longas filas para marcação 
de consultas, procedimentos (como cirurgias) e exames;

– Falta de leitos hospitalares e desigualdade na 
distribuição pelas regiões do país, bem como insufici-
ência de leitos de UTI;

– Insuficiente assistência farmacêutica à popu-
lação;

– Falta de humanização e de acolhimento ade-
quados nas unidades de saúde;

– Descaso com a saúde mental, mesmo diante 
do aumento indiscriminado de dependentes químicos 
no país, principalmente na camada mais jovem da 
população;

– Tendência à judicialização na saúde, provo-
cando demandas excessivas e corriqueiras ao poder 
judiciário e ao ministério público.

Com lucidez, o texto base afirma: “Os recursos 
financeiros destinados à saúde pública em todo o 
Brasil são insuficientes. Várias propostas de lei para 
regulamentar os repasses à saúde foram colocadas 
em debate no Congresso Nacional, mas, até hoje, ne-
nhuma foi aprovada em definitivo. Até um novo imposto 
sobre movimentação financeira foi criado para custear 
a saúde, a CPMF, no entanto ele foi usado para me-
lhorar os números da arrecadação tributária brasileira 
e não representou, em nenhum momento, agregação 
de novos recursos à saúde pública no período de sua 
vigência, até 2007.”

E ainda: “...O orçamento da União para a Saúde, 
em 2011, é de R$ 68,8 bilhões (Orçamento 2011, Lei 
N° 12.381, de 09/02/2011). Deste total, somente R$ 12 
bilhões serão investidos na atenção básica à saúde, 
por meio de programas do Ministério da Saúde, por 
exemplo, no ESF (Estratégia Saúde da Família), atra-
vés de transferências fundo a fundo do PAB (Piso da 
Atenção Básica). Em 2010, foram gastos 9,9 bilhões. 
Nesta conta, não estão computados os recursos pró-
prios investidos por Estados e Municípios.”

O Brasil conta com mais de 192 milhões de habi-
tantes e 5.565 municípios. Entretanto, vários municípios, 
principalmente das regiões Norte, Nordeste e Centro 
Oeste, não dispõem de pro¬fissionais de saúde para 
os cuidados básicos, sendo que, em centenas deles, 
não há o profissional médico para atendimento diário 
à população.

Existem no Brasil, 52 mil unidades assistenciais 
públicas – AMS 109. (Assistência Médica Sanitária), 
sendo 95% administrada pelos municípios, segundo 
dados do IBGE. Pesquisa referente à AMS revela que, 
dos quase 432 mil leitos de hospital no país, 152,8 mil 

(35,4%) pertenciam a hospitais públicos e 279,1 mil 
(64,6%) a hospitais particulares e filantrópicos.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – V. Exª será atendido na forma regimental, Se-
nador Alvaro Dias.

Com a palavra o Senador Paulo Paim, como ora-
dor inscrito.(Pausa.)

Pois não, V. Exª deseja usar da palavra após a 
Ordem do Dia. Então, com a palavra, a Senadora Va-
nessa, que também está inscrita. 

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Srª Presidente, Senadora Marta Suplicy, 
Senadora Maria do Carmo, Srs. Senadores, compa-
nheiros e companheiras, é com muito alegria que ocu-
po a tribuna na tarde de hoje para falar a respeito da 
realização hoje, pela manhã, neste plenário, da sessão 
solene do Congresso Nacional, em homenagem ao Dia 
Internacional da Mulher, momento em que entregamos 
a comenda, o Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz a 
cinco mulheres brasileiras.

Eu estive ontem, na tribuna, falando desse as-
sunto. Hoje, passamos a manhã toda falando sobre 
mulher. Volto à tribuna exatamente para tratar do mes-
mo assunto. Senadora Marta, a sessão de hoje talvez 
tenha sido uma das sessões mais simbólicas das já 
realizadas e das que entregaram, em anos anteriores, 
o Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz. 

A sessão foi significativa, em primeiro lugar, por-
que tínhamos a Presidente da República entre nós, 
que fez um belíssimo discurso. Conseguiu conectar a 
política do Governo Federal, as prioridades, Senador 
Paim, que tem o seu Governo com a causa da mulher 
e, além da causa da mulher, a causa dos excluídos 
no Brasil, dos mais pobres. Mostrou nossa Presiden-
te a necessidade e o empenho do Governo em dimi-
nuir as diferenças, a discriminação, que infelizmente 
paira em determinados setores, e citou textualmente: 
“Precisamos combater a discriminação de gênero no 
Brasil. Precisamos combater a discriminação racial no 
Brasil. Precisamos combater as diferenças regionais 
que infelizmente marcam o Brasil ainda”.

E, como todas nós, a própria Presidenta, como 
fez a Senadora Marta, a Deputada Rose de Freitas, 
Vice-Presidente da Câmara dos Deputados, destacou 
a necessidade de saudarmos, de falar com muita força 
de nossas conquistas, porque é exatamente falando 
com muita força das conquistas já adquiridas que nós 
podemos seguir caminhando em busca de novas e ne-
cessárias conquistas. Hoje, diferentemente de há 80 
anos, nós temos o direito de votar e sermos votadas, 
mas infelizmente ocupamos poucas cadeiras no Parla-
mento do Brasil inteiro, não somente no Senado ou na 
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Câmara dos Deputados, mas é assim nas Assembleias 
Legislativas, é assim nas Câmaras de Vereadores dos 
mais de 5 mil Municípios brasileiros.

Então precisamos parar e analisar o porquê de 
uma sub-representação tão forte ainda. E aí é que eu 
digo que o nosso grande desafio é convencermos os 
homens da necessidade de promoverem e nos ajuda-
rem a promover mudanças mais radicais na estrutura 
de poder do nosso País. Eu penso, Senadora Marta, 
que mudando a estrutura de poder nós vamos melhorar 
muita coisa, nós vamos melhorar a relação no mercado 
de trabalho, que ainda discrimina a mulher, pagando 
30% a menos às mulheres; nós vamos mudar a própria 
relação de gênero, fazendo com que diminua significa-
tivamente a violência que ainda paira sobre a mulher 
– embora suscetível à violência estamos todos nós, 
homens e mulheres do Brasil, à violência que ocorre 
nas ruas, nas grandes cidades e agora nas pequenas 
cidades também. Entretanto, além dessa violência com 
a qual nos deparamos nas ruas de nossas cidades, as 
mulheres sofrem outra violência, uma violência muitas 
vezes psicológica, mas boa parte das vezes física, e 
elas sofrem exatamente nos lugares onde deveriam 
estar mais protegidas.

Então eu não tenho dúvida alguma de que, am-
pliando-se a participação da mulher nas esferas de 
poder, nos espaços de poder, nós vamos mudar; va-
mos melhorar as relações familiares, vamos melhorar 
as relações sociais, vamos conseguir diminuir a vio-
lência e melhorar as relações no mundo do trabalho. 

Por que é tão importante a mulher no poder? 
Quero dizer que fiquei emocionada com vários pronun-
ciamentos aqui, mas me emocionou especialmente o 
pronunciamento da ex-Senadora e Deputada Benedita 
da Silva. Percebemos como ela falava do coração, por-
que não basta dizer que só ocupamos 10% das cadei-
ras no Parlamento; é preciso dizer por que ocupamos 
somente 10% e o que precisa ser feito para que essa 
representação aumente. Eu não diria que queremos 
amanhã estar aqui ocupando 52% das cadeiras, que 
é exatamente o percentual dos eleitores do Brasil – as 
mulheres representam 52% do eleitorado brasileiro 
–, mas não podemos continuar com essa legislação.

Aqui eu quero lhe lembrar, Senadora Marta, que, 
em 1995, nós nos encontramos na China, V. Exª como 
Deputada Federal e eu como Vereadora na cidade 
de Manaus, porque fizemos uma grande delegação. 
O Brasil formou uma grande delegação de entidades 
não governamentais, senadoras, deputadas federais, 
deputadas estaduais e vereadoras do Brasil inteiro. 

Logo após essa conferência, na qual a Sena-
dora Marta foi uma das que empunhou muito forte 
essa bandeira, conseguimos aprovar o projeto, não 

é, Senadora? Acho que o projeto era de sua autoria. 
O projeto era de autoria da Senadora Marta, à época 
Deputada Federal. Aprovamos a reserva e a cota, nas 
candidaturas, de 30% das candidaturas de um partido 
ou coligação reservadas a determinado gênero. O que 
significa dizer que é uma lei que casa muito bem com 
as mulheres. O problema não são os homens. Eles são 
candidatos, as mulheres é que não são candidatas.

Muito tempo se passou e o avanço foi muito pe-
queno. Se continuarmos nesse ritmo, levaremos ainda 
quantos anos para alcançar uma representação não 
exatamente compatível com o nível da nossa repre-
sentatividade na sociedade, mas uma representação 
que seja mais significativa do que é, a qual coloca o 
Brasil numa posição muito difícil mesmo? E aí não 
tem outra saída.

A mulher encontra barreiras que a sociedade vê 
como naturais. Mulher não é candidata não é porque 
não quer. Mulher não é candidata não é porque não 
tem competência. Mulher não é candidata não é por-
que não tem carisma. Mulher não é candidata, primeiro, 
porque a maioria delas não tem condições. Trabalha 
fora de casa, mas é submetida à injusta – não diria nem 
dupla, Senador Mozarildo – tripla jornada de trabalho. 
Então, nas horas de folga, ela tem de fazer o almoço 
para a família no dia seguinte, lavar a roupa, arrumar 
a casa. E faz isso quase que com exclusividade, na 
grande maioria das vezes. Então, não lhe sobra tempo. 

Quando a mulher quer se dedicar à vida pública, 
muitas vezes, é o marido que não deixa, o marido que 
não vê com bons olhos a mulher ingressar em uma 
entidade da sociedade civil ou em um partido político, 
porque vê o ambiente de um partido político como um 
ambiente eminentemente masculino. Mas e aquelas 
que conseguem entrar num partido político? Essas 
sofrem também. Não acessam o fundo partidário, não 
recebem o financiamento para suas campanhas e, 
diria, não são nem priorizadas, não são nem levadas 
em consideração na hora de fazer a campanha, de ter 
espaço no horário eleitoral gratuito. 

Nós conseguimos, Natal, na última votação da 
minirreforma – porque toda reforma política no Con-
gresso Nacional se transforma em reforma eleitoral, não 
é nem minirreforma política –, aprovar um dispositivo 
na lei que reserva 10% do tempo gratuito de rádio e 
de televisão para as mulheres e também 10% do fun-
do partidário para ser investido na formação política 
das mulheres.

Então, o que precisamos fazer? Precisamos fazer 
o que fez a Argentina, o que fez a França, o que está 
fazendo a maior parte dos países do mundo. Vamos 
fazer do nosso sistema eleitoral um sistema que não 
alije tanto a mulher, que possibilite a lista com alter-
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nância entre homens e mulheres. Foi assim que os 
países estão chegando a 25%, a 30%, a 40% de re-
presentação feminina. É isso que precisamos, porque 
essa sensibilidade mais a firmeza da mulher ao lado 
da sensibilidade e da firmeza do homem que fará e 
possibilitará uma mudança mais rápida e mais profun-
da em nossa sociedade.

Quero, através de V. Exª, Senadora Marta, que 
representa aqui a nossa Vice-Presidenta, e, hoje pela 
manhã, fizemos com a Presidenta Dilma, cumprimentá-
-la pela sessão, uma sessão extremamente imobilizada. 
Nunca vi tantos homens participarem de uma sessão 
alusiva ao Dia Internacional da Mulher como hoje, o 
que significa dizer que muito tem valido a pena a elei-
ção da primeira mulher Presidenta do Brasil. 

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

– SP) – Faço minhas as suas palavras porque, real-
mente, Senadora Vanessa, foi uma bela descrição da 
nossa situação que V. Exª fez, e o grande desafio é 
realmente a lista fechada porque sabemos que, aqui 
em nossa Casa, o Senado, isso é bastante complica-
do. Existe uma resistência enorme.

Mas lembro que Argentina e Costa Rica têm 35% 
de mulheres no parlamento porque lá existe lista fecha-
da, com alternância. E como autora da lei das cotas, 
há mais de 15 anos, eu posso dizer que ela foi agua-
da, no momento em que não há punição aos partidos 
políticos. Eles colocam – colocam ou não colocam? – 
30% de mulheres, mas, mesmo assim, se não há um 
auxílio, uma prioridade, quase uma ação afirmativa 
ali, as mulheres não têm condição de disputa com os 
homens. E ainda temos que escutar: “mas elas não 
querem ser candidatas”. Não é que a gente não quer, 
mas a maioria das mulheres não têm condição de se-
rem candidatas.

Senadora Maria do Carmo Alves, V. Exª tem a 
palavra. Ah! V. Exª declinou.

Então eu vou ler alguns expedientes.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Nos termos do art. 62 e 65 do Regimento In-
terno do Senado Federal, indico a Senadora Lídice da 
Mata como Vice-Líder do Bloco de apoio ao Governo, 
em substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.

É o seguinte o Ofício na íntegra:

Ofício nº 035/2012 – GLDBAG

Brasília, 13 de março de 2012.

Senhor Presidente,
Nos termos dos artigos 62 e 65 do Regimento 

Interno do Senado Federal, indico a Senadora Lídice 
da Mata como Vice-Líder do Bloco de Apoio ao Gover-

no, em substituição ao Senador Antonio Carlos Vala-
dares. – Senador Walter Pinheiro, Líder do Bloco de 
Apoio ao Governo.

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

Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento 
Interno do Senado Federal, que sejam apresentadas 
congratulações à Federação das Indústrias do Estado 
de Goiás, pelos 60 anos de sua fundação.

Senadora Lúcia Vânia;
Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimen-

to Interno do Senado Federal, a inserção em Ata de 
voto de congratulações e aplausos pela inauguração 
do memorial que leva o nome Professor Samuel Ben-
chimol, no dia 6 de março de 2012, bem como seja 
encaminhado o referido voto ao seguinte endereço: 
Benchimol, Irmão & Cia Ltda, Rua Miranda Leão, 41, 
Manaus, Amazonas;

Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a inserção de voto de con-
gratulações e aplausos à Engª Magda Chambriard, pela 
sua indicação como a nova diretora-geral da Agência 
Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, 
ANP, bem como seja encaminhado o referido voto no 
seguinte endereço: Av. Rio Branco, 65/ 12º andar, Rio 
de Janeiro;

Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a inserção em Ata de voto 
de congratulações e aplausos à Major da Polícia Militar 
Priscilla de Oliveira Azevedo, por receber o prêmio que 
distingue mulheres com coragem ao redor do mundo, 
recebido no dia 8 de março de 2012, bem como seja 
encaminhado o referido voto no seguinte endereço: 
Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, 
Praça Cristiano Ottoni, 4º andar, Rio de Janeiro.

Esse prêmio, nós pudemos observar nas revistas 
e televisão e ficamos todos muito honrados.

São os seguintes os Requerimentos na 
íntegra:

REQUERIMENTO Nº 134, DE 2012

Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento 
Interno do Senado Federal, que sejam apresentadas 
congratulações à Federação das Indústrias do Esta-
do de Goiás (FIEG) pelos 60 anos de sua fundação.

Justificação

A Fieg foi fundada em 17 de dezembro de 1950 e 
instalada oficialmente em 1º de maio de 1952. Desde 
então, sua missão consiste em promover o desenvol-
vimento econômico, social, cultura e industrial do Es-
tado de Goiás, fortalecendo o associativismo sindical, 
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fomentando os negócios e defendendo os interesses 
do setor. – Senadora Lúcia Vânia.

REQUERIMENTO N° 135, DE 2012

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimen-
to Interno do Senado Federal, a inserção em ata de 
Voto de Congratulações e Aplausos, pela inauguração 
do memorial que leva o nome Professor Samuel Ben-
chimol, no dia 6 de março de 2012, bem como seja 
encaminhado o referido voto no seguinte endereço: 
Benchimol, Irmão & Cia Ltda. Rua Miranda Leão, 41 
– Centro – CEP 69005-290 – Manaus – AM.

Justificação

O professor Samuel Isaac Benchimol ganhou 
um memorial na noite do dia 6 de março de 2012. A 
homenagem foi inaugurada na escola municipal que 
leva o nome do professor, localizada no bairro São 
José, zona Leste da capital amazonense. O projeto é 
resultado de cerca de um ano de pesquisas nas obras 
do escritor, que coleciona um grande acervo de títulos.

A homenagem não poderia ser em um local mais 
especial. O memorial tem um significado especial, ele 
está dentro de um ambiente de estudo e de aprendi-
zado foi o ambiente onde o Professor Samuel cresceu 
e onde ele mais gostava de estar.

O professor deixou 109 títulos que mostram uma 
visão humana do Amazonas. Durante o processo de 
montagem, foi possível entender a fundo algumas 
questões da região. Até hoje, as obras envolvem seus 
leitores e lançam um espírito de questionamento.

A equipe de ilustradores se inspirou em trechos 
dos livros para criarem o designer do memorial. Foi pe-
dido que trabalhasse textos de forma que a Amazônia 
fosse mostrada de forma inovadora.

Como professor, Samuel lecionou por quase 50 
anos na Universidade Federal do Amazonas em cursos 
de economia e direito. Seu interesse no estudo dos mais 
diversos aspectos da Amazônia culminaram na sua es-
colha para criar uma matéria de Introdução à Amazônia..

Como empreendedor, Samuel Benchimol foi, jun-
tamente com seus irmãos Israel e Saul, fundador do 
grupo Bemol/Fogás em 1942. As empresas do grupo 
estão em diversas atividades, incluindo distribuição de 
gás de cozinha, lojas de departamento, internet shop-
ping center e exportação de produtos naturais da Ama-
zônia como balsamo de copaíba e óleo de pau-rosa.

Dada a sua dedicação ao estudo e à educação, 
Samuel foi nomeado à Academia Amazonense de Le-
tras. O prédio principal da Universidade Estadual do 
Amazonas e a Escola Estadual Samuel Benchimol, 
no bairro Nova Cidade, são dedicados ao seu nome. 
Após seu falecimento, foi criado o Prêmio Amazônia 

Prof. Samuel Benchimol, patrocinado pelo Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e 
pela FIEAM.

Sala das Sessões, 12 de março de 2012. – Se-
nadora Vanessa Grazziotin.

REQUERIMENTO N° 136, DE 2012

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto 
de Congratulações e Aplausos, a engenheira Madga 
Chambriard, pela sua indicação como a nova Diretora-
-Geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP), bem como seja encaminhado o 
referido voto no seguinte endereço: Av. Rio Branco, 65/ 
12° ao 22° andar, CEP: 20.090-004, Rio de Janeiro/RJ

Justificação

Madga Chambriard foi nomeada pela presiden-
te Dilma Roussef, no dia 8 de Março de 2012, para a 
direção-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (ANP). Ela substituirá o ex-
-diretor-geral, Haroldo Lima, que deixou o cargo no dia 
11 de dezembro de 2011.

O cargo vinha sendo ocupado interinamente pelo 
diretor Florival Rodrigues de Carvalho. Magda não terá 
que passar por sabatina no Congresso Nacional, por-
que já era diretora da agência. Nesse caso, a indicação 
para a diretoria-geral não precisa ser ratificada pelos 
parlamentares. O que precisa passar pelo Senado é 
o nome que irá substituir Haroldo Lima no colegiado, 
que ainda não foi indicado pela Presidência. Foi Lima 
quem indicou Magda para a diretoria em 2008, numa 
nomeação que contou com o apoio do PT e do PCdoB. 
Com Lima, ela participou da elaboração do novo marco 
do setor de petróleo.

Carioca, Magda Maria de Regina Chambriard é 
pós-graduada em engenharia química, de reservatórios 
e avaliação de formações. Iniciou sua carreira na Pe-
trobrás e ingressou na ANP em 2002, como assessora 
da diretoria, atuando sempre nas áreas de exploração 
e produção de petróleo.

Magda ingressou na Petrobrás em 1980 como es-
tagiária e migrou para a ANP em 2002 como assessora 
da diretoria. Seu nome foi cotado para a diretoria de 
Exploração de Produção da Petrobrás, recentemente 
assumida por José Formigli. Foi nessa diretoria, na 
área de Novos Negócios, que Magda atuava até 2001, 
antes de deixar a estatal.

Parabéns, Magda Chambriard pelo reconhecimen-
to de sua competência, e por sua excelente qualificação 
como profissional competente, autoritária e exigente .

Sala das Sessões, 12 de Março de 2012. – Se-
nadora Vanessa Grazziotin
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REQUERIMENTO Nº 137 DE 2012

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimen-
to Interno do Senado Federal, a inserção em ata de 
Voto de Congratulações e Aplausos, a Major da Polícia 
Militar Priscilla de Oliveira Azevedo, por receber o prê-
mio que distinguem mulheres com coragem ao redor 
do mundo, recebido no dia 8 de Março de 2012, bem 
como seja encaminhado o referido voto no seguinte 
endereço: Secretaria de Segurança Pública do Esta-
do do Rio de Janeiro, Praça Cristiano Ottoni, s/no – 4° 
andar – Centro, Rio de Janeiro. CEP: 20.221-2.

Justificação

Por ocasião do Dia Internacional da Mulher, a se-
cretária de Estado americana, Hillary Clinton, realizou 
em Washington a entrega anual dos prêmios com os 
quais os Estados Unidos distinguem mulheres com co-
ragem ao redor do mundo. O Departamento de Estado 
louvou o papel de Priscilla na pacificação das favelas 
do Rio, onde enfrentou alguns dos criminosos mais 
perigosos da cidade e chegou a sofrer um seqüestro-
-relâmpago em 2007.

A Major da Polícia Militar Priscilla de Oliveira Aze-
vedo, primeira mulher a comandar uma Unidade da Po-
lícia Pacificadora, recebeu no dia 8 de Março de 2012, 
o prêmio internacional Mulheres de Coragem 2012. 
Ela recebeu o troféu das mãos da primeira-dama dos 
Estados Unidos, Michelle Obama, e da secretária de 
Estado, Hillary Clinton, durante cerimônia em Washing-
ton. A major foi uma das dez vencedoras do prêmio.

Também participaram da cerimônia Leymah Gbo-
wee e Tawakkol Karman, que ganharam o Prêmio Nobel 
da Paz de 2011. O evento foi no Auditório Dean Ache-
son do Departamento de Estado dos EUA. Em comum 
entre as premiadas, ações na área de direitos humanos.

O prêmio é um luxo para Priscilla, evangélica da 
Assembléia de Deus, criada no subúrbio. Em 2007, 
ela sofreu um seqüestro-relâmpago. Foi levada com 
uma arma enfiada na boca até uma favela em Niterói. 
Quando a identificaram como policial, ela apanhou, mas 
conseguiu fugir. Catou um por um seus detratores; só 
falta um. Em 2008, a major Priscilla recebeu das mãos 
do secretário de Segurança, José Mariano Beltrame, a 
importante missão de comandar a ocupação da UPP 
no Morro Dona Marta, em Botafogo.

Beltrame não esconde de ninguém a admiração 
que tem pela história de Priscilla de Oliveira Azevedo, 
de origem humilde, parecida com a dos moradores da 
comunidade que protegeu por três anos. No início, che-
gou a andar de fuzil pelas vielas. Depois da pacifica-
ção, adotou a pistola. Mas a arma da major sempre foi 
mesmo a conversa. Junto com a repreensão no olhar, 
era imbatível. Pode parecer politicamente correta, mas, 

dizem, que se transformava em operações policiais. 
Estudante de direito, a major – que deixou até afilha-
dos na favela – só saiu do Dona Marta para assumir 
o desafio de cuidar de todos os projetos estratégicos 
da pasta, com foco principal nas UPPs.

Esse prêmio que além de justo, é também o re-
conhecimento de um importante trabalho, trabalho 
esse que criou não apenas, um programa modelo, mas 
também representou uma melhoria das condições das 
pessoas que vivem nessas circunstâncias.

Parabéns, Priscilla você é um exemplo e motivo 
de muito orgulho para o seu País.

Sala das Sessões, 12 de Março de 2012. – Se-
nadora Vanessa Grazziotin.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Todos os expedientes lidos vão à publicação.

Passo a Presidência ao Senador Presidente José 
Sarney.

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

A pauta é composta de algumas outras matérias, 
mas as duas primeiras, o Projeto de Lei de Conver-
são nº 4, proveniente da Medida Provisória nº 547, e 
a outra, 548, ainda não têm parecer, de maneira que 
a pauta continua trancada.

Consta também da pauta de hoje a Proposta de 
Emenda à Constituição nº 40, de 2011, que não está 
incluída entre as vedações que podem ser examinadas.

Portanto, podemos fazer a discussão, nos termos 
da decisão das lideranças, de nós fazermos uma pau-
ta temática de todas as medidas de reforma política. 
Precisamos contar o prazo de interstício. Embora a 
medida esteja com uma emenda, teremos que fazer 
hoje a discussão para contar prazo de interstício.

É o item nº 3, Proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 40.

Item 3:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 40, DE 2011 

(REFORMA POLÍTICA) 
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda à 

Constituição nºs 29, de 2007; e 40, de 2011)

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 40, de 2011, do Senador José Sarney 
e outros Senadores, que altera o art. 17 da 
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Constituição Federal, para permitir coligações 
eleitorais apenas nas eleições majoritárias.

Os pareceres, sob nºs 660 e 1.097, de 
2011, da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania: Senador Raupp, sobre a Proposta 
de Emenda à Constituição nº 40, favorável, com 
voto vencido e separado do Senador Inácio 
Arruda e outros Senadores; segundo pronun-
ciamento, nos termos do Requerimento em 
conjunto 919, favorável à Proposta de Emenda 
e pela prejudicialidade da Proposta de Emen-
da à Constituição nº 29, com voto vencido dos 
Senadores Inácio Arruda, Marcelo Crivella e 
Antonio Carlos Valadares.

A matéria constará da Ordem do Dia durante 
cinco sessões deliberativas ordinárias consecutivas.

Hoje decorre o primeiro dia em que constará da 
pauta para discussão.

Poderão ser oferecidas emendas até a quinta 
sessão deliberativa.

É o seguinte o item que tramita em conjunto:

Item 4:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 29, DE 2007 

(REFORMA POLÍTICA) 
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda à 

Constituição nºs 29, de 2007; e 40, de 2011)

Proposta de Emenda à Constituição nº 
29, de 2007, tendo como primeiro signatário o 
Senador Jarbas Vasconcelos, que altera o art. 
17, § 1º, da Constituição Federal, para admi-
tir coligações eleitorais apenas nas eleições 
majoritárias.

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

Sem oradores, encerro a discussão.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxi-

ma sessão.
Encerrada a Ordem do Dia.

São as seguintes as matérias não apre-
ciadas e transferidas para a próxima sessão 
deliberativa ordinária:

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 4, DE 2012 
(Proveniente da Medida Provisória nº 547, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 4, de 2012, que institui a 
Política Nacional de Proteção e Defesa Civil 

– PNPDEC; dispõe sobre o Sistema Nacional 
de Proteção e Defesa Civil – SINPDEC e o 
Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil 
– CONPDEC; autoriza a criação de sistema de 
informações e monitoramento de desastres; al-
tera as Leis nºs 12.340, de 1º de dezembro de 
2010, 10.257, de 10 de julho de 2001, 6.766, 
de 19 de de-zembro de 1979, 8.239, de 4 de 
outubro de 1991, e 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996; e dá outras providências (proveniente 
da Medida Provisória nº 547, de 2011).

2 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 5, DE 2012 
(Proveniente da Medida Provisória nº 548, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei de Conversão nº 5, de 2012, que abre 
crédito extraordinário, em favor do Ministério 
da Educação, no valor de quatrocentos e ses-
senta milhões e quinhentos e trinta mil reais, 
para o fim que especifica (proveniente da Me-
dida Provisória nº 548, de 2011).

5 
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 (apre-
sentado como conclusão do Parecer nº 99, de 
2012, da Comissão de Assuntos Econômicos, 
Relator: Senador Romero Jucá), que aprova 
a programação monetária para o 1º trimestre 
de 2012.

6 
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 (apresen-
tado como conclusão do Parecer nº 100, de 
2012, da Comissão de Assuntos Econômicos, 
Relator: Senador Romero Jucá), que aprova 
a programação monetária para o 4º trimestre 
de 2011.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Com a palavra o primeiro orador inscrito, Se-
nador Paulo Paim.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Exmº 
Sr. Presidente desta sessão, Senador José Sarney, 
Senadores e Senadoras, venho falar hoje de um tema 
que é assunto – eu diria – em todo o cenário nacional 
sobre o sucateamento da indústria brasileira, mas, 
claro, na minha ótica, olhando o fortalecimento da 
nossa indústria, mas sem abrir mão dos direitos dos 
trabalhadores, como está acontecendo, por exemplo, 
hoje da Espanha.

Milhares de espanhóis protestam contra a reforma 
trabalhista. O que as centrais sindicais da França estão 
dizendo? Com o discurso da crise por que passa o país, 
estão querendo abrir mão da maioria dos direitos dos 
trabalhadores, e, corretamente, as centrais na Espanha 
fazem manifestações que estão envolvendo aqui em 
torno de 150 mil pessoas. No próximo dia 29, haverá 
inclusive uma greve geral promovida pelas entidades.

Eu quero defender as indústrias nacionais, mas 
jamais deixarei de defender os empregos, o 13º salário, 
as férias, a carga horária limitada e a nossa previdên-
cia de forma universal, de forma que os trabalhadores 
tenham direito à aposentadoria integral de acordo com 
o teto da previdência, que hoje é R$3.960,00, sem a 
aplicação do famigerado fator previdenciário. 

Mas, enfim, Sr. Presidente, o impacto da globa-
lização nas economias domésticas em todo o mundo, 
sem dúvida, traz vantagens; porém, o desafio que se 
apresenta para o Brasil no transcorrer das próximas 
décadas é o de estancar e reverter o processo de 
sucateamento da nossa indústria. Em um ambiente 
econômico mais competitivo a cada ano, devemos vi-
rar excelência em nossa produção industrial, inspira-
dos pela própria história. De fato, no curso do século 
XX, a mais significativa transformação ocorrida em 
nosso País foi a profunda modernização que mudou 
a face de nossa economia. O Brasil, antes constituído 
por uma sociedade agrário-exportadora, com base 
em produção de matérias-primas como café, leite e 
açúcar, lentamente se converteu em uma economia 
urbano-industrial com a progressiva diversificação de 
sua produção e o fortalecimento da classe média, so-
bretudo em suas cidades.

A despeito das variadas conjunturas e da grave 
suspensão do poder civil na condução do País, o projeto 
de industrialização estava sempre presente em nossas 
escolhas históricas, inclusive no período militar, entre 
1964 e 1985. O nacionalismo de esquerda ou de direita 
convergia para a conclusão indiscutível de que nossa 
autonomia como Estado e como sociedade dependia 
muito da sofisticação de nosso atual modelo. 

Modelo de produção de riquezas em meio a 
tantos embates históricos, esse consenso nos levou 

à condição de um entre os poucos países do Terceiro 
Mundo com um parque industrial completo. Parece-
-nos óbvio que o gradual desenvolvimento do País, a 
ponto de termo-nos tornado uma sociedade de classe 
média, é o resultado necessário da nossa opção pela 
industrialização no curso do século passado. Essa 
conquista histórica do Brasil, no entanto, enfrenta, no 
presente, inegáveis riscos frente às forças invencíveis 
da globalização e do potencial de seus efeitos dano-
sos em toda parte.

Vivemos em um mundo em que uma única pro-
to-superpotência, a República Popular da China, dá 
mostras de que caminha para se transformar na fá-
brica do mundo, talvez ao custo do desemprego e da 
precarização das economias de países em todos os 
continentes, inclusive nos Estados Unidos da América. 

O Brasil, a toda evidência, não está passando 
incólume à ascensão chinesa, resultante, em grande 
medida, da política do dumping cambial do gigante 
asiático. Gigante asiático que inunda o mercado glo-
bal com quinquilharias e também com produtos de 
alto valor agregado a preços artificialmente módicos.

Nunca é demais lembrar, Sr. Presidente, ou, eu 
diria, relembrar que, desde o ano de 2009, a China 
tornou-se nosso maior parceiro comercial, tendo su-
plantado nossa histórica relação privilegiada com os 
Estados Unidos. Para além das trocas de comércio 
oficiais, o problema também reside na imensa quanti-
dade de produtos que nos chegam a preços irrisórios, 
mediante ingresso ilegal em nosso território, sem paga-
mento de qualquer tributo ao Estado. Por essas razões, 
vários setores industriais em nosso País, como o de 
brinquedos, calçados, eletroeletrônicos, entre outros, 
apresentam crescente dificuldade para competir no 
próprio mercado interno.

A título de exemplo, relembramos que a indústria 
brasileira de bens de capital caminha para se trans-
formar em mera maquiladora, em que as empresas 
irão se limitar à importação de peças para montagem 
aqui de equipamentos para o mercado nacional. A 
esse respeito, em 1º de março de 2012, foi publica-
da a notícia de que, segundo a Associação Brasileira 
da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), 
o processo de desindustrialização do setor caminha 
a passos largos mediante a destruição da cadeia de 
componentes e itens intermediários que resultam na 
construção de máquinas. 

O setor registrou déficit, em 2011, de US$17,9 
bilhões. Repito: o setor registrou déficit, em 2011, de 
US$17,9 bilhões, cifra muito superior aos US$600 mi-
lhões de prejuízo, por exemplo, em 2004.

Desde aquele ano, as importações brasileiras em 
máquinas e equipamentos aumentaram 290%, contra o 
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modesto incremento de 60% em nossas exportações. 
Importações, 290%; exportações, 60%.

Sr. Presidente Mozarildo Cavalcanti, o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelou 
que, após um recuo de 7,4% em 2009, resultante da 
crise internacional, e de sofrer a estagnação em 2010, 
a indústria brasileira apresentou pífio crescimento – de 
mero 0,3% – em 2011, quando o comércio nacional 
se elevou em 7%.

Descontado o mau desempenho de 2009, resul-
tante da crise global de então, 2011 foi o pior ano para 
a nossa produção industrial desde 2003.

O setor têxtil brasileiro, particularmente importan-
te para a economia do meu Estado, o Rio Grande do 
Sul, teve um decréscimo em sua produção de elevados 
15%, apenas no ano passado, situação que levou ao 
desemprego algo em torno de 20 mil trabalhadores, e 
o recuo na produção também se verifica nos setores 
de calçados e eletroeletrônicos.

A situação da indústria brasileira, portanto, é 
preocupante, e motivou o Governo brasileiro a adotar 
medidas de estímulo à produção nacional. 

O Banco Central vem diminuindo, desde agosto 
do ano passado, a taxa de juros, que deverá descer a 
9% ao ano, no curso dos próximos meses.

Por outro lado, a desoneração de Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) em produtos como fo-
gões e máquinas de lavar roupa, levou a um aumento 
de 7% na fabricação desses bens duráveis, em de-
zembro do ano passado.

O governo também desonerou impostos sobre a 
folha de pagamento de setores industriais que, como o 
têxtil, vêm sendo os mais atingidos pelas importações.

A competitividade de nossa indústria, todavia, 
depende do enfrentamento de várias questões funda-
mentais, como a sobrevalorização de nossa moeda e 
a necessidade permanente e frequente de o Banco 
Central caminhar na redução da taxa de juros. Ne-
cessitamos, igualmente, da efetiva solução de alguns 
gargalos, como a infraestrutura precária de nossas 
estradas, rodovias, portos e aeroportos, e a elevada 
carga tributária brasileira.

Cabe ao Brasil, ademais, definir uma vigorosa 
política industrial, no curso dos próximos anos, que 
fomente a elevação dos padrões produtivos de nossa 
economia.

Sr. Presidente Mozarildo, a preocupante situação 
enfrentada pelo setor industrial brasileiro deve con-
duzir o Poder Legislativo e, em particular, o Senado 
Federal, à ação pela defesa das opções históricas de 
nossa economia.

O sucateamento da indústria brasileira merece 
ser combatido com o auxílio de iniciativas legislativas 

como o Projeto de Resolução n° 72, de 2010, que foi 
motivo de uma ampla reunião aqui no Gabinete da 
Presidência da Casa, envolvendo todas as centrais 
dos trabalhadores, também os representantes dos 
empresários do País e os líderes de todos os parti-
dos na Casa.

Enfim, Sr. Presidente, o Projeto de Resolução 
nº 72, de 2010, que vem sendo muito bem recebido 
por importantes interlocutores, como a Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiergs, lá no 
Rio Grande, a CUT, a CGT, a Força Sindical, a Nova 
Central, a UGT. No meu entendimento, trata-se de um 
caminho que poderá melhorar a situação do nosso 
parque industrial.

O Presidente da Fiesp publicou, no dia 4 de março 
de 2012, artigo bastante esclarecedor nesse sentido. 
Diz ele: “Estados fazem guerra e o Brasil perde em-
pregos”. Na visão do Sr. Paulo Skaf:

A guerra dos portos, praticada por alguns 
Estados brasileiros, é a concessão de benefí-
cios fiscais, por meio do ICMS, para produtos 
importados.

A prática fez com que o Brasil deixasse 
de gerar 915 mil empregos na última década.

Caso não sejam tomadas providências 
urgentes, mais de um milhão de postos de tra-
balho deixarão de ser criados em nosso País 
nos próximos cinco anos. Em última análise, 
estamos exportando empregos de trabalha-
dores brasileiros. 

E isso, é claro, preocupa a todos. Continuando:

Mas existe uma solução para esse absur-
do: a Resolução 72/2010 [repito], que deverá 
estabelecer uma alíquota de ICMS de 4% a 
ser cobrada na origem – isto é, nos Estados 
onde os produtos importados desembarcam.

No entendimento da Fiesp, essa é a me-
lhor proposta para o Brasil, pois reduz a mar-
gem para a concessão do incentivo fiscal nas 
operações interestaduais com importados. [É 
uma luta fratricida entre brasileiros.]

O restante do ICMS passará a ser pago 
no Estado de destino, onde a mercadoria é 
vendida ao consumidor final.

Sr. Presidente, entendemos que, em um momento 
de grandes transformações da economia e geopolíti-
ca mundiais, o Senado Federal presta um inestimável 
serviço ao futuro de nosso País ao promover, com a 
máxima ênfase e energia, a manutenção e o desen-
volvimento de nosso parque industrial, construído gra-
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ças aos esforços de gerações de brasileiros, tanto de 
empregados como de empregadores.

No dia 29, Sr. Presidente, eu fui convidado por 
representante dos trabalhadores e dos empregadores 
para uma grande atividade pública que será realizada 
lá no meu Rio Grande, em Porto Alegre.

Nesta sexta-feira, eu estarei no Rio de Janeiro, 
no Tribunal Regional do Trabalho, onde faremos um 
debate, com a presença de centenas de líderes, sobre 
a defesa da CLT, a defesa da Previdência, a defesa 
da carteira de trabalho, que completa, neste mês de 
março, 80 anos, e também da indústria nacional, mas 
com um viés muito claro: defendemos a indústria e o 
emprego, mas não vamos aceitar que, em nome da 
crise que abarca principalmente a Europa e os Estados 
Unidos da América, a gente venha a abrir mão dos di-
reitos básicos dos trabalhadores, como antes já listei.

Sr. Presidente, quero ainda destacar, porque é na 
mesma linha, que as agências de notícias têm vincu-
lado, desde sexta-feira, a possibilidade de o Governo 
Federal ampliar a desoneração da folha de pagamento 
do setor industrial. 

Eu quero dizer, e não estou aqui inventando a 
roda, porque defendo essa tese há muito tempo e nem 
sempre fui muito bem entendido, e muitos me ques-
tionaram há algum tempo, e que bom que agora não 
me questionam mais, eu sou favorável a desonerar a 
folha em algumas situações, e podemos tratar aqui 
da Previdência, desde que se transfira, para que não 
haja um desnivelamento nesse peso da balança para 
o faturamento. Ou seja, que a Previdência não venha 
pagar conta, mais uma vez, como sempre acontece 
na história deste País. 

Vou dar um exemplo. Aqueles que contribuem 
com a Previdência com 20%, passam para 15%, pas-
sam para 10%, passam para 2%, e depois o discurso 
é sempre o mesmo: “A Previdência está falida e não 
dá para acabar com o fator e não dá para melhorar o 
beneficio dos aposentados”. 

Eu entendo que o Governo não está apontando 
nesse sentido. O Governo está dizendo: “Podemos re-
duzir a contribuição sobre a folha, mas tem de passar 
para o lucro ou para o faturamento” – isso aqui a gente 
pode aprofundar.

Esta é uma medida que seguirá as diretrizes do 
Plano Brasil Maior, cujo objetivo é traçar novas polí-
ticas na área industrial, tecnológica, de serviço e de 
comércio exterior. 

A ideia é conceder, pelo que vi aqui, a isenção 
de taxa de recolhimento ao Instituto Nacional de Se-
guro Social (INSS), que atinge 20% sobre o ganho do 
trabalhador.

Enfim, ressalto, Sr. Presidente, mais uma vez, que 
já em 2004 – eu vou direto ao tema, aproveitando o 
tempo – eu apresentei uma proposta legislativa, o cha-
mado PLS nº 205, de 2004, que propõe a substituição 
gradual da contribuição da folha salarial para a receita 
bruta, com base na contributiva para o financiamento 
da seguridade social.

Ou seja, não é como alguns tentaram passar es-
ses dias lá na Comissão de Assuntos Sociais, e nós 
pedimos inclusive uma audiência pública: simplesmente 
dizem que não contribuem mais sobre a folha e não 
fazem a contrapartida. O Senador Humberto Costa, se 
não me engano, pediu vista do projeto, e que bom que 
pediu vista. Aí eu perguntei: “Quantos bilhões a Previ-
dência vai deixar de arrecadar se vocês simplesmente 
reduzirem sobre a folha o percentual de pagamento e 
não apontarem nenhuma contrapartida?” Responde-
ram: “Ah, são alguns bilhões”. “Quanto?”, perguntei. 
“Quanto eu não sei.” Eu digo: eu também não sei. Como 
é que eu vou aceitar que deixem de pagar 20% sobre 
a folha para 14%, sem que me respondam quem vai 
pagar a aposentadoria dos nossos trabalhadores, com 
uma redução como esta, sem nenhuma contrapartida?

Enfim, Sr. Presidente, o Executivo tem feito esse 
debate, mas aponta que tem que haver um percentual 
sobre o faturamento.

Vou em frente, Sr. Presidente. Em 2011, o Brasil 
registrou uma queda na produção industrial. Enquanto 
o PIB cresceu 2,7%, a média de crescimento da pro-
dução da indústria ficou em 3%, segundo o IBGE. O 
pequeno avanço foi influenciado pela alta em 15 das 
27 atividades industriais pesquisadas. As maiores con-
tribuições para o saldo positivo vieram dos veículos 
automotores, que cresceram 2,4%, e outros equipa-
mentos de transporte, que subiram 8%.

As indústrias extrativas (com alta de 2,1%), de 
minerais não metálicos (3,2%), equipamentos de ins-
trumentação médico-hospitalares (11,4%), produtos 
de metal (2,6%) e fumo, Sr. Presidente – V. Exª que é 
médico –, (13,4%) também tiveram forte influência para 
o resultado global da indústria em 2011.

Com a intenção de evitar exatamente um cenário 
de “desindustrialização brasileira” é que apresentei, em 
2004, o PLS nº 204, de 2005.

Creio que o debate da contribuição social sobre a 
receita bruta é o primeiro passo para o aprimoramento 
de uma das principais fontes para garantir o financia-
mento da Seguridade Social, que, é bom lembrar, é 
saúde, assistência e previdência.

De acordo com o projeto que apresentei naquela 
época, nós diminuiríamos de 20% para 15%, no caso 
da contribuição incidente sobre a folha. Mas iríamos 
substituir pelo valor sobre o faturamento.
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Enfim, Sr. Presidente, eu termino esta minha fala 
só alertando para o fato de que tem de haver uma ló-
gica. Eu sempre digo que não tem Papai Noel. É que 
nem, Senador Humberto Costa, a questão da saúde. 
Eu estive em um programa nacional recentemente. Eu 
dizia: todo mundo fala que a saúde está mal, e não dá 
para dizer que é só gestão. Nós temos que apontar re-
cursos que garantam a saúde de todo brasileiro, já que 
os planos de saúde, desrespeitando o próprio Estatuto 
do Idoso... Por exemplo, eu tenho um caso real, que 
mostrei num programa nacional de televisão. Enquanto 
essa idosa recebeu um reajuste de 6,2%, o plano de 
saúde aumentou em 29,9%, ou seja, 30%. 

Se quisermos a saúde pública, teremos que apro-
fundar, com muita tranquilidade, o debate, sim, sobre 
gestão, combate a todo tipo de fraude, sonegação, 
desvio de conduta, mas também temos de apontar as 
fontes de recurso. 

Era isso, Sr. Presidente. Agradeço a V. Exª.
Já aceitei o seu convite. V. Exª considere na ín-

tegra o meu pronunciamento, para que eu presida a 
sessão, a fim de que V. Exª faça o seu pronunciamento 
e assuma os seus compromissos em outros Ministérios.

SEQUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/ PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, Senhor Presidente, as agências de notícias 
têm veiculado, desde sexta-feira (9/3), a possibilidade 
de o Governo Federal ampliar a desoneração da folha 
de pagamento do setor industrial.

Esta é uma medida que seguirá as diretrizes do 
plano “Brasil Maior”, cujo objetivo é traçar novas polí-
ticas na área industrial, tecnológica, de serviços e de 
comércio exterior.

A idéia é conceder isenção da taxa de recolhi-
mento ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 
que atinge 20% sobre o ganho do trabalhador.

Segundo o Ministro Guido Mantega a medida 
integra a iniciativa do governo de reduzir os custos 
trabalhistas da indústria para que o setor melhore seu 
desempenho no comércio internacional.

Ressalto que essa medida tem o meu apoio por 
três razões:

1°) a renúncia de receita por parte da Previdência 
Social comprova a tese de que a instituição é superavi-
tária, ao contrário do que se afirma em diversos setores;

2º) a indústria brasileira precisa ser competitiva e 
a nossa carga tributária é demasiadamente onerosa;

3º) tenho uma proposição legislativa nesse sen-
tido, o PLS 205/2004, que propõe a substituição gra-
dual da contribuição da folha salarial para a receita 

bruta, como base contributiva para o financiamento 
da seguridade social.

Pois bem, para o Executivo, o incentivo deverá ser 
compensado com uma alíquota a ser cobrada sobre 
o faturamento, cujo percentual ainda está em estudo 
na área econômica.

Em 2011, o Brasil registrou uma queda na pro-
dução industrial.

Enquanto o PIB cresceu 2,7%, a média de cresci-
mento da produção da indústria ficou em 3%, segundo 
pesquisa do IBGE.

O pequeno avanço foi influenciado pela alta em 
15 das 27 atividades indusrtriais pessquisadas.

As maiores contribuições para o saldo positivo 
vieram dos veículos automotores, que cresceram 2,4%, 
e outros equipamentos de transporte, que subiram 8%.

As indústrias extrativas (com alta de 2,1%), de 
minerais não metálicos (3,2%), equipamentos de ins-
trumentação médico-hospitalares (11,4%), produtos 
de metal (2,6%) e fumo (13,4%) também tiveram forte 
influência para o resultado global da indústria em 2011.

Com a intenção de evitar exatamente esse cená-
rio da “desindustrialização brasileira” é que apresentei 
o PLS 204/2005.

Creio que o debate da Contribuição Social sobre a 
receita bruta é o primeiro passo para o aprimoramento 
de uma das principais fontes para o financiamento da 
Seguridade Social

De acordo com o projeto, inicialmente a alíquota 
de 20% seria reduzida para 15% – no caso da contri-
buição incidente sobre a folha de salários.

Essa diferença seria substituída por uma alíquota 
de 2,5% incidente sobre a receita bruta auferida pela 
empresa.

Se implantada, a proposta permitirá caminhar 
rumo ao aumento da contribuição sobre o faturamen-
to, diminuindo proporcionalmente o encargo sobre a 
folha de salários.

Medida que desafogará a carga tributária da in-
dústria, aumentando a competitividade, gerando em-
pregos e reduzindo a informalidade.

Uma lógica mais que justa!
Quem vende mais e tem lucro maior que pague 

mais!
Esperamos que a matéria seja aprovada, em 

breve, por esta Casa Legislativa.
O projeto está na CAE aguardando parecer des-

de julho do 2011.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/ PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, o impacto da globalização nas economias 
domésticas, em todo o mundo, sem dúvidas traz vanta-
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gens, porém o desafio que se apresenta para o Brasil, 
no transcorrer das próximas décadas, é o de estancar e 
reverter o processo de sucateamento de sua indústria.

Em um ambiente econômico mais competitivo 
a cada ano, devemos mirar a excelência em nossa 
produção industrial, inspirados pela própria História.

De fato, no curso do século 20, a mais significativa 
transformação ocorrida em nosso País foi a profunda 
modernização que mudou a face de nossa economia.

O Brasil, antes constituído por uma sociedade 
agrário-exportadora, baseada na produção de matérias-
-primas como o café, o leite e o açúcar, lentamente se 
converteu em uma economia urbano-industrial, com a 
progressiva diversificação de sua produção e o fortale-
cimento da classe média, sobretudo nas suas cidades.

A despeito das variadas conjunturas e da gra-
dativa suspensão do poder civil na condução do País, 
o projeto de industrialização esteve sempre presente 
em nossas escolhas históricas, inclusive no período 
militar, entre 1964 e 1985

O nacionalismo, de esquerda ou de direita, con-
vergia para a conclusão indiscutível de que nossa au-
tonomia como Estado e como sociedade dependia, 
muito, da sofisticação de nosso modelo de produção 
de riquezas, e em meio a tantos embates históricos, 
esse consenso nos levou à condição de um entre os 
poucos países do terceiro mundo com um parque in-
dustrial completo.

Srªs e Srs. Senadores, parece-nos óbvio que o 
gradual desenvolvimento do País, a ponto de termos 
nos tornado uma sociedade de classe média, é o resul-
tado necessário de nossa opção pela industrialização, 
no curso do século passado.

Essa conquista histórica do Brasil, no entanto, 
enfrenta, no presente, inegáveis riscos, frente as for-
ças invencíveis da globalização e do potencial de seus 
efeitos danosos, em toda parte.

Vivemos em um mundo em que uma única pro-
to-superpotência, a República Popular da China, dá 
mostras de que caminha para se transformar na fá-
brica do mundo, talvez ao custo do desemprego e da 
precarização das economias de países em todos os 
continentes, inclusive os Estados Unidos.

O Brasil, a toda evidência, não está passando 
incólume à ascensão chinesa, resultante, em grande 
medida, da política de dumping cambial do gigante 
asiático, que inunda o mercado global com quinquilha-
rias e também com produtos de alto valor agregado, a 
preços artificialmente módicos.

Nunca é demais relembrar que, desde o ano de 
2009, a China tornou-se nosso maior parceiro comer-
cial, tendo suplantado nossa histórica relação privile-
giada com os Estados Unidos.

Para além das trocas de comércio oficiais, o pro-
blema também reside na imensa quantidade de pro-
dutos que nos chegam a preços irrisórios, mediante 
ingresso ilegal em nosso território, sem o pagamen-
to de qualquer tributo ao Estado. Por essas razões, 
vários setores industriais em nosso País, como o de 
brinquedos, calçados e eletroeletrônicos, entre outros, 
apresentam crescentes dificuldades para competir no 
mercado interno. 

A título de exemplo, relembramos que a indústria 
brasileira de bens de capital caminha para se transfor-
mar em mera “maquiladora”, em que as empresas irão 
se limitar à importação de peças para a montagem de 
equipamentos para o mercado nacional. A esse respei-
to, em 1o de março de 2012, o periódico Folha de São 
Paulo publicou a notícia de que, segundo a Associação 
Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos 
(Abimaq), o processo de desindustrialização do setor 
caminha a passos largos, mediante a destruição da 
cadeia de componentes e itens intermediários que 
resultam na construção de máquinas.

O setor registrou déficit, em 2011, de US$ 17,9 
bilhões, cifra muito superior aos US$ 600 milhões de 
prejuízo em 2004.

Desde aquele ano, as importações brasileiras em 
máquinas e equipamentos aumentaram 290%, contra o 
modesto incremento de 60% em nossas exportações.

Srªs e Srs. Senadores, o Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE) revelou que, após um recuo 
de 7,4% em 2009, resultante da crise internacional, e 
de sofrer estagnação em 2010, a indústria brasileira 
apresentou pífio crescimento – de mero 0,3% – em 
2011, quando o comércio nacional se elevou em 7%.

Descontado o mau desempenho de 2009, resul-
tante da crise global de então, 2011 foi o pior ano para 
a nossa produção industrial desde 2003.

O setor têxtil brasileiro, particularmente importante 
para a economia do Rio Grande do Sul, teve um de-
créscimo em sua produção de elevados 15%, apenas 
no ano passado, situação que levou ao desemprego 
algo em torno de vinte mil trabalhadores, e o recuo na 
produção também se verifica nos setores de calçados 
e eletroeletrônicos.

A situação da indústria brasileira, portanto, é 
bastante preocupante, e motivou o governo brasileiro 
a adotar medidas de estímulo à produção nacional.

O Banco Central vem diminuindo, desde agosto 
do ano passado, a taxa de juros, que deverá descer a 
9% ao ano, no curso dos próximos meses.

Por outro lado, a desoneração de Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) em produtos como fo-
gões e máquinas de lavar roupa, levou a um aumento 
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de 7% na fabricação desses bens duráveis, em de-
zembro do ano passado.

O governo também desonerou impostos sobre a 
folha de pagamento de setores industriais que, como 
o têxtil, vêm sendo mais atingidos pelas importações.

A competitividade de nossa indústria, todavia, 
depende do enfrentamento de várias questões funda-
mentais, como a sobrevalorização de nossa moeda e 
a necessidade de redução da taxa de juros.

Necessitamos, igualmente, da efetiva solução 
de alguns gargalos, como a infraestrutura precária de 
nossas estradas, rodovias, portos e aeroportos, e a 
elevada carga tributária brasileira.

Cabe ao Brasil, ademais, definir uma vigorosa 
política industrial, no curso dos próximos anos, que 
fomente a elevação dos padrões produtivos de nossa 
economia.

Sr. Presidente, a preocupante situação enfrentada 
pelo setor industrial brasileiro deve conduzir o Poder 
Legislativo e, em particular, o Senado Federal, à ação 
pela defesa das opções históricas de nossa economia.

O sucateamento da indústria brasileira merece 
ser combatido com o auxílio de iniciativas legislativas 
como o Projeto de Resolução nº 72, de 2010, que vem 
sendo muito bem recebido por importantes interlocu-
tores, como a Federação das Indústrias do Estado de 
São Paulo (Fiesp).

A respeito desse Projeto, o Presidente da Fiesp 
publicou, no dia 4 de março de 2012, o artigo bastante 
esclarecedor “Estados fazem guerra e o Brasil perde 
empregos”. Na visão do Sr. Paulo Skaf: 

“A guerra dos portos, praticada por al-
guns Estados brasileiros, é a concessão de 
benefícios fiscais, por meio do ICMS, para 
produtos importados. 

A prática fez com que o Brasil deixasse 
de gerar 915 mil empregos na última década. 

Caso não sejam tomadas providências 
urgentes, mais 1 milhão de postos de traba-
lho deixarão de ser criados em nosso País 
nos próximos cinco anos. Em última análise, 
estamos exportando empregos de trabalha-
dores brasileiros. 

Mas existe uma solução para esse ab-
surdo: a resolução 72/2010, que deverá es-
tabelecer uma alíquota de ICMS de 4% a ser 
cobrada na origem – isto é, nos Estados onde 
os produtos importados desembarcam. 

No entendimento da Fiesp, essa é a me-
lhor proposta para o Brasil, pois reduz a mar-
gem para a concessão do incentivo fiscal nas 
operações interestaduais com importados.

O restante do ICMS passará a ser pago 
no Estado de destino, onde a mercadoria é 
vendida ao consumidor final” 

Srªs e Srs. Senadores, entendemos que, em um 
momento de grandes transformações da economia 
e geopolítica mundiais, o Senado Federal presta um 
inestimável serviço ao futuro de nosso País ao promo-
ver, com máxima ênfase e energia, a manutenção e 
o desenvolvimento de nosso parque industrial, cons-
truído graças aos esforços de gerações de brasileiros.

Era o que tinha a dizer.

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

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, o 
Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mo-
zarildo Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Convido o Senador Paulo Paim para assumir 
a Presidência.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Concedo a palavra a V. Exª pela ordem.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é para 
inscrever-me como Líder, por favor. 

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Concedo, neste instante, ao Senador Pedro 
Taques e, em seguida, a V. Exª.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – OK.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 

– RR) – Então, V. Exª tem a palavra.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sr. 

Presidente, eu não pedi a palavra. (Pausa.)

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) – Concedo a palavra ao Senador Humberto Costa 
pelo tempo regimental de 20 minutos, com a tolerân-
cia necessária.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje, o Senado 
Federal prestou uma importante homenagem a todas 
as mulheres brasileiras responsáveis pela construção 
de um país mais justo, humano; mulheres que fazem 
grande diferença na vida pública, nas empresas e em 
todos os lares.

Como parte das comemorações do Dia Inter-
nacional da Mulher, celebrado no dia 08 de março, o 
Senado Federal agraciou personalidades femininas 
que contribuíram de forma decisiva para a ampliação 
dos direitos e dos espaços das mulheres na socieda-
de, com a entrega do Prêmio Bertha Lutz, 11ª edição.

Foi com grande prazer que tivemos, nesta Casa, 
a Presidenta da República Dilma Roussef, primeira mu-
lher eleita do País, para receber o prêmio. Já no seu 
primeiro ano de Governo, o trabalho e o empenho da 
Presidenta foram reconhecidos no Brasil e no exterior. 
Agora, recentemente, a revista americana Newsweek 
incluiu a Presidenta na lista das mulheres que mobili-
zaram o mundo, entre governantes, atletas, jornalistas 
e ativistas. Segundo a publicação, elas foram escolhi-

das porque, “De Detroit (EUA) até Cabul (Afeganistão), 
estão fazendo com que suas vozes sejam escutadas”.

Em novembro do ano passado, a revista The 
New Yorker, uma das mais conceituadas publicações 
norte-americanas, editou um perfil de 14 páginas so-
bre a Presidenta Dilma, com elogios à condução do 
governo. A Foreign Policy, por sua vez, incluiu a Pre-
sidenta entre os 100 pensadores mais influentes do 
mundo, no momento. Enfim, esses exemplos mostram 
um pouco como a nossa Presidenta é vista no Brasil e 
no mundo com a marca da competência e da firmeza 
nas suas ações.

A sua eleição foi um marco para a história polí-
tica deste País. Até 1932, o Brasil sequer permitia o 
voto das mulheres, muito menos a eleição para cargos 
do Executivo e do Legislativo. Outras tantas mulheres 
batalhadoras participaram dessa luta, a própria Bertha 
Lutz, que dá nome ao prêmio, foi Deputada Federal 
ainda em 1936, e uma das pioneiras do movimento 
feminista do Brasil.

Justa homenagem também prestada às Srªs Maria 
do Carmo Prestes, pernambucana, militante do Partido 
Comunista, viúva do dirigente comunista Luiz Carlos 
Prestes; a primeira Senadora da história do Brasil, 
Eunice Michiles; a representante da Comissão Pasto-
ral da Terra, Rosali Scalabrin; a professora associada 
do Departamento de Ciência Política da Universidade 
Federal da Bahia, Ana Alice Alcântara da Costa, do 
Programa de Pós-Graduação em Estudos Interdisci-
plinares sobre as Mulheres. Essas homenagens são 
estendidas a todas as mulheres brasileiras.

Mas eu gostaria de aproveitar esta oportunidade 
para lembrar ainda de outras fortes mulheres que mu-
daram a história de Pernambuco, e do Brasil também, 
como Adalgisa Rodrigues Cavalcanti, primeira Deputa-
da Estadual de Pernambuco; a jornalista, professora, 
Deputada Federal Cristina Tavares, figura que lutou pela 
redemocratização do País; as feministas Maria Amélia 
de Queirós e Edwiges de Sá Pereira; a primeira Minis-
tra do Tribunal de Contas da União, a pernambucana 
Ana Arraes, dentre tantas outras mulheres guerreiras 
do nosso Estado.

Aqui, no Senado Federal, as nossas colegas mu-
lheres merecem as nossas homenagens. São elas: a 
Vice-Presidente Marta Suplicy, as Senadoras Vanessa 
Grazziotin, Ana Rita, Angela Portela, Ana Amélia, Lídi-
ce da Mata, Kátia Abreu, Lúcia Vânia, Maria do Carmo 
Alves e Ivonete Dantas, bem como a todas as funcioná-
rias mulheres desta Casa. Vocês todas muito engran-
decem e enriquecem o trabalho do Senado Federal!

Junto com o Governo Federal, temos trabalha-
do incansavelmente na discussão e na apreciação de 
matérias que vêm consolidar e ampliar os direitos das 
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mulheres no País. Apresentei recentemente projeto 
de lei que aperfeiçoa a Lei Maria da Penha, para as-
segurar o pagamento de benefício social às mulheres 
vítimas de violência doméstica para que, assim, elas 
possam reconstruir suas vidas e não fiquem à mercê 
do agressor. Semana passada, as comissões desta 
Casa votaram várias propostas de melhoria às condi-
ções de vida da mulher.

Sabemos que estamos no caminho certo, ainda 
que muitas transformações sejam necessárias para que 
todas as mulheres deste Brasil tenham condições de 
igualdade e de acesso aos espaços políticos, e também 
ao mercado de trabalho. E todas elas – como diria a 
Presidenta Dilma, “as anônimas” – estão presentes na 
silenciosa luta diária que movimenta este País!

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

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

RS) – O Senador Humberto Costa destaca a cami-
nhada vitoriosa da Presidenta Dilma, que fez um belo 
pronunciamento hoje pela manhã, aqui, na sessão de 
homenagem.

Passamos a palavra, de imediato, ao Senador 
Eduardo Lopes.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela 
ordem. Posso permutar? Estou aguardando a chega-
da do discurso.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – OK. Eduardo Lopes pede para que se aguarde.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Qual é a chance 
que tenho ainda de falar? Já houve Ordem do Dia, Sr. 
Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – V. Exª tem toda chance de falar. Já houve Or-
dem do Dia. O Senador Pedro Taques abriu mão. O 
Senador Humberto Costa já falou. Eduardo Lopes 
pediu para adiar.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Tão 
logo eu tenha a chance, V. Exª pode...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – OK.

Eu chamo agora, se assim concordar, o Senador 
Pedro Taques, que apenas permutou com Humberto 
Costa. Em seguida, seria V. Exª.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Senador Pedro Taques, pelo prazo de 20 minutos, 
tem a palavra como orador inscrito.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, 
na semana passada tive a oportunidade de presidir 
a reunião conjunta da Subcomissão Permanente de 
Segurança Pública, da Comissão de Constituição e 
Justiça, com o Colégio Nacional dos Secretários de 
Segurança Pública, juntamente com a Comissão de 
Juristas criada para elaborar o projeto do Novo Có-
digo Penal. Não só Senadores, juristas e secretários 
de segurança pública, mas também representantes 
de outros órgãos do Poder Público, como advogados 
e a sociedade civil organizada, se fizeram presentes.

A reunião foi bastante produtiva, e os debates 
mostraram que o trabalho conjunto é o caminho mais 
eficaz para alcançar bons resultados. Assim, tenho cer-
teza de que o Senado Federal apresentará à sociedade 
propostas que possam efetivamente contribuir para a 
solução do problema da segurança pública no País.

Nesse contexto, Sr. Presidente, destaco a im-
portância da Comissão de Juristas, encarregada de 
atualizar, sistematizar e uniformizar a legislação penal, 
adequando-a aos preceitos da Constituição de 1988 e 
às novas exigências da sociedade. Essa comissão é 
presidida pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça, 
Ministro Gilson Dipp. A Comissão é de ordem técnica, 
autônoma, de caráter misto e composta majoritariamen-
te por indicação das lideranças partidárias, representa-
tivas das principais forças políticas do Senado Federal.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, atenta a 
essas demandas, a Comissão já apresentou importan-
tes inovações. Faço, então, um resumo das principais 
mudanças até agora debatidas por essa comissão 
especial de juristas. Aumentou a pena do homicídio 
culposo, que passa a ser de um a quatro anos, e cria 
a figura do homicídio culposo grave, aplicável às situ-
ações em que o agente não quis nem assumiu o risco 
do resultado, mas, pela sua atitude, causou vítimas 
fatais. Esse novo tipo resolve vários problemas dou-
trinários e jurisprudenciais em relação aos acidentes 
de trânsito, Sr. Presidente, problemas esses que têm 
deixado brechas e permitido que verdadeiros assas-
sinos, homicidas ao volante, escapem dos rigores da 
lei. Aqui, eu citaria os chamados e famigerados rachas 
pelas ruas e avenidas das cidades.

Ainda em relação a homicídio, a proposta sugere 
que não há mais que se falar em homicídio simples, em 
razão da gravidade do delito. Há o homicídio e homicí-
dio qualificado. A retirada de uma vida, Sr. Presidente, 
não pode ser simples.
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Mais ainda: foram contempladas novas hipóteses 
que qualificam e aumentam as penas desse crime, 
dentre elas: homicídio cometido em razão de violên-
cia doméstica; de preconceito em razão de raça, cor 
e orientação sexual; homicídio qualificado pelo con-
curso de agentes. Hoje, apenas recebe a pena maior 
quem pratica o crime mediante pagamento. Na nova 
proposta, quem pagar ou mandar pagar também terá 
sua pena aumentada.

Terceiro ponto importante, Sr. Presidente, que eu 
gostaria de aqui ressaltar. Quanto ao infanticídio, hoje, 
o partícipe desse crime responde da mesma maneira 
que a mulher grávida, que pratica esse crime envolta 
pelo chamado estado puerperal. Com a modificação 
da Comissão, aquele que participa do infanticídio res-
ponderá pelo crime de homicídio;

Quanto aos crimes sexuais, Sr. Presidente, ado-
tou-se uma nova sistemática, com a divisão do estupro 
em estupro vaginal, oral e anal, aumentando a pena 
em 2/3, caso eles sejam cometidos no mesmo contex-
to. Isso para resolver a questão do chamado atentado 
violento ao pudor.

E continuo.
A repressão se tornou, então, bem mais severa 

para esse crime que macula a liberdade sexual do 
indivíduo.

A importunação ofensiva ao pudor deixou de ser 
mera contravenção e foi prevista como crime de mo-
lestamento sexual, tendo sua pena aumentada quando 
cometido com violência, Sr. Presidente.

No caso de crimes contra a honra, foram promo-
vidos aperfeiçoamentos e aumentadas as penas, isso 
em razão dos crimes praticados via rede mundial de 
computadores.

O crime de terrorismo também será regulamenta-
do, tendo em vista as condições e exigências das so-
ciedades democráticas. Assim, será sepultada de vez a 
Lei de Segurança Nacional, que veio ao mundo jurídico 
num período escuro da nossa História. Vale ressaltar, 
Srs. Senadores, que a tipificação do terrorismo é de 
extrema importância para a nossa legislação, já que, 
nos próximos anos, o Brasil será palco de importantes 
eventos mundiais, como a Rio+20, a Copa das Confe-
derações, a Copa do Mundo e as Olimpíadas de 2016.

Em meio às inúmeras discussões, recebem desta-
que alguns pontos específicos que envolvem aspirações 
sociais e religiosas, dentre os quais cito o abortamento.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em relação 
ao aborto, entendo que o momento requer cautela, con-
siderando que é necessária a proteção suficiente do 
direito à vida e também do direito à vida do nascituro. 
O tema é juridicamente complexo, e a constitucionali-
dade ainda merece debate. Por isso, é preciso tomar 

uma posição, mas, acima de tudo, uma posição ética 
e política. Defendo, Sr. Presidente, o direito fundamen-
tal à vida e defendo que a Constituição da República 
proteja inclusive o direito fundamental do nascituro.

Parafraseando Konrad Hesse, grande doutrina-
dor alemão, “se a Constituição da República é consi-
derada o estatuto jurídico do político”, defendo que o 
nascituro possui o mesmo status constitucional que a 
pessoa nascida, de modo que seu direito de proteção 
à vida implica a necessidade de regras – inclusive as 
de índole penal –, reprimindo esse tipo de conduta. 
Tal como da proteção do direito à vida derivam regras 
que criminalizam o homicídio, a proteção do nascituro 
impõe a manutenção da criminalização do aborto, sal-
vo exceções como as já previstas na atual legislação.

Essa é a minha posição. A Comissão de Juristas 
elaborará um anteprojeto que será debatido nesta Casa 
e também com a sociedade em audiências públicas.

Enfim, é preciso deixar expresso que muitos avan-
ços se mostram visíveis, mas que também o debate 
está apenas no começo. A Comissão de Juristas não 
tem poderes normativos e apenas faz uma sugestão 
legislativa na forma de anteprojeto de lei. Com o en-
caminhamento do Presidente do Senado, a proposta 
deve ser estudada primeiramente por uma Comissão 
de Senadores, a ser constituída com o objetivo espe-
cífico de analisar a reforma do Código.

Posteriormente, o projeto de lei dela resultante 
deve ser enviado para aprovação do Plenário desta 
Casa. Após sua aprovação, como sabemos, ele segue 
para a Câmara dos Deputados, onde passa pelo crivo 
democrático de seus membros. Não havendo emen-
das, é finalmente enviado para sanção presidencial.

Isso significa que, entre a indicação da comissão 
de especialistas e a aprovação do Novo Código, há um 
longo caminho a ser percorrido. Caminho que permite 
o pleno exercício democrático por parte da população 
e de seus representantes, mas, acima de tudo, im-
põe a necessidade de vontade política dos membros 
desta Casa para que as mudanças se concretizem e 
ganhem efetividade.

Uma boa lei, Sr. Presidente, se faz com a ponde-
ração entre as razões técnicas e jurídicas e os anseios 
políticos da população. Daí resulta a importância da 
constituição da comissão, independente de especialis-
tas, dotada de plena garantia e liberdade para trabalhar 
da maneira que melhor lhe convenha. De outro lado, 
caso o resultado do trabalho não atenda às aspirações 
sociais, cumpre aos parlamentares, nesta Casa e na 
Casa onde se encontram os representantes do povo, 
promover os devidos aperfeiçoamentos, dando forma 
ao projeto de lei a ser apreciado pela Presidência da 
República.
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Assim, em que pese a possibilidade de que a 
Comissão possa debater e apresentar suas propostas 
em relação a temas polêmicos – e é bom que assim 
ocorra –, o resultado dependerá da análise dos repre-
sentantes da sociedade, que, certamente, atenderão 
aos anseios da população.

Nesse contexto, Sr. Presidente, o fomento das 
discussões e a manifestação das diferenças ideoló-
gicas e religiosas são muito importantes para que se 
delimitem os rumos do país que queremos.

A democracia se constrói diariamente na tensão 
entre forças e opiniões diversas, onde todos devem 
agir com a máxima tolerância e respeito ao próximo.

Sr. Presidente, a cada audiência pública da comis-
são especial de juristas que está a pensar e trabalhar 
nesse anteprojeto de um novo Código Penal, a esta 
tribuna eu virei para trazer à sociedade brasileira os 
debates dessa comissão especial, que é importante 
para o exercício da democracia.

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

RS) – Senador Pedro Taques, meus cumprimentos 
pelo pronunciamento.

Passamos a palavra ao nobre Senador Eduar-
do Lopes.

Como Líder do PRB, passamos a palavra ao 
Senador Eduardo Lopes e, em seguida, ao Senador 
Mário Couto, como orador inscrito.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Senador 
Paulo Paim, obrigado pela compreensão.

Srªs Senadoras e Srs. Senadores, telespectado-
res da TV Senado, senhoras e senhores servidores e 
visitantes que nos honram com a sua presença neste 
plenário, quero, uma vez que na última quinta-feira 
não pude prestar aqui a minha homenagem ao Dia 
Internacional da Mulher – tive que atender a um com-
promisso, juntamente com o Ministro Marcelo Crivella, 
e tive que viajar ao Rio, juntamente com ele –, quero 
hoje render as minhas homenagens às mulheres e o 
faço na figura da minha mãe. Na figura da minha mãe, 
quero homenagear todas as mulheres.

Hoje posso dizer que são três as mulheres da 
minha vida: a minha esposa, Rosana; a minha filha, 
Ainoã; e a primeira de todas, a minha mãe. Então, 
na figura dela, eu rendo esta homenagem a todas 
as mulheres, porque, como comentei no discurso de 
posse, nós passamos muitas dificuldades. O meu pai, 
um alcoólatra, homem que lutou muito para vencer o 
vício do álcool e graças a minha mãe isso aconteceu. 
Mas ela, na sua luta com crianças pequenas; eu sou 
o primogênito, eu sou o mais velho dessa família e a 
diferença entre nós é de pouco tempo. Eu para o meu 

segundo irmão a diferença é de 10 meses e alguns 
dias, não chega a 11 meses de diferença. E assim su-
cessivamente, um ano no máximo a diferença de um 
filho para o outro.

E ao longo desse período do alcoolismo e filhos 
nascendo um atrás do outro, então, a minha mãe teve 
que trabalhar fora. Eu ficava com os meus irmãos mais 
novos e me lembro dessa luta. Por isso que na figura 
dela eu homenageio as outras mulheres, porque eu 
sei que as mulheres têm essa capacidade de, como 
mãe, quantas vezes, deixar de comer para que nós 
pudéssemos comer. E interessante que ela servia o 
nosso prato e era a última a se alimentar. E dizia o se-
guinte: “Como eu gosto de comer a comida que vocês 
deixam no prato, parece que fica mais gostosa!”, dizia. 
Só que tinha ocasião em que nós comíamos tudo que 
era colocado em nossos pratos e aí, quando não so-
brava nada, ela com muita sabedoria dizia: “Não tem 
problema, não. Hoje eu não estou com fome mesmo”. 
E ela, então, deixava de comer para que nós pudés-
semos comer. 

E essa guerra contra o álcool do meu pai, essa luta 
toda ela venceu, nós vencemos. Então eu quero, por 
meio da figura dela, homenagear a todas as mulheres. 

O dia 8 de março, em que se comemorou o Dia 
Internacional da Mulher, deve servir a todos como 
uma data de reflexão, um dia em que as mulheres e 
homens possam se unir no enfrentamento das desi-
gualdades entre gêneros que ainda persistem em to-
das as sociedades. 

No Brasil o art. 5º, inciso I da Constituição da Re-
pública estabelece que “homens e mulheres são iguais 
em direitos e obrigações, nos termos da Constituição”. 
A norma vige desde 5 de outubro de 1988, porém ainda 
há muito que fazer no Brasil para que as mulheres e os 
homens vivam, de fato, em uma sociedade totalmente 
igualitária, capaz de oferecer tratamento equânime a 
ambos os gêneros.

No curso das últimas décadas, o papel das mu-
lheres no âmbito internacional tem aumentado signi-
ficativamente. Entre nós, a mulher brasileira, a quem 
incumbe os cuidados com os filhos desde a gestação, 
deixou a antiga posição do lar, primeiro sob a tutela 
dos pais e, depois, do marido, para se afirmar como 
estudante e como trabalhadora.

A antiga mulher superou a estreiteza de seus 
horizontes, em que pouco lhe cabia aspirar, além do 
cansativo exercício do papel de mãe, esposa e dona 
de casa, dando surgimento a uma nova mulher, uma 
mulher renovada em seus objetivos, aspirações e 
perspectivas.

Essa nova mulher, que, não raramente, assume 
as rédeas da família, sobretudo em lares abandonados 
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por pais desertores, segue a luta pelo pão de cada dia, 
garante atenção e cuidados aos filhos, enquanto aspira 
um melhor futuro para si e para sua família. Esse é o 
retrato da nova mulher.

Essa nova mulher ocupa os bancos escolares, 
na busca da qualificação que lhe possa garantir me-
lhores condições, enquanto saboreia esse direito de 
merecida conquista, como nunca antes na história da 
Humanidade.

Senhoras e Senhores Senadores, as evidências 
históricas apontam para a consolidação do século 21 
como o século da ascensão definitiva das mulheres 
nas posições de poder. No mês de janeiro de 2011, 
em que assumiu a Presidência da República, Dilma 
Rousseff tornou-se a décima oitava mulher a exercer 
posição de destaque político de um país, como Presi-
dente ou primeira-ministra.

A eleição presidencial no Brasil, de maneira iné-
dita, posicionou, a um só tempo, duas mulheres – Dil-
ma Rousseff e a Senadora Marina Silva – entre as três 
principais candidaturas.

Desde o ano corrente, o Brasil, ainda mais moder-
no, de Dilma Rousseff uniu-se à Alemanha de Angela 
Merkel, à Argentina de Cristina Kirchner, à Austrália 
de Julia Gillard e ao Chile de Michelle Bachelet, entre 
tantos outros exemplos. Na Libéria, a atual Presidente, 
Ellen Johnson-Sirleaf obteve doutorado em Harvard e 
trabalhou no Banco Mundial, até se tornar a primeira 
mulher a presidir um país no Continente Africano.

Nos Estados Unidos, que inovaram ao eleger para 
Presidente o primeiro afroamericano de sua História, 
Barack Obama teve a sensibilidade de indicar, para a 
chancelaria, ninguém menos que Hillary Clinton, bri-
lhante advogada, que por muito pouco não foi apontada 
pelo Partido Democrata à Presidência da República, 
nas últimas eleições.

Vê-se, portanto, que a ascensão feminina na po-
lítica se credencia pela própria biografia das mulheres 
no poder, que há muito não vivem à sombra de seus 
maridos, e definem suas trajetórias no espaço público 
a partir do mérito obtido em suas carreiras e também 
graças ao mérito acadêmico.

Vale relembrar que a presença de mulheres em 
posições de comando, em vários países no mundo, 
certamente influencia nas políticas públicas, na medi-
da em que elas trazem de novo, para a arena política, 
o olhar especialmente voltado às questões de justiça 
social, de políticas compensatórias de auxílio aos hi-
possuficientes, além de uma forte preocupação com 
os destinos da educação nacional.

Por isso, toda a sociedade acaba por se beneficiar 
da presença feminina na política, já que a mulher tem 
na própria anatomia – em sua generosa casa uterina 

e em sua própria via láctea para a alimentação dos 
bebês – a marca viva do dever imperativo de cuidado, 
do qual se desincumbem com rara grandeza.

Senhoras e Senhores Senadores, nunca é demais 
sublinhar que, com vistas a melhorar a representação 
feminina em todas as instâncias de poder no Brasil, 
a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, a Lei das 
Eleições, estabeleceu que os partidos políticos devem 
garantir um patamar mínimo de 30% e 70% de candi-
datos, para cada um dos gêneros.

Claro está, portanto, que, passados treze anos 
da edição da lei, os partidos políticos ainda têm muito 
avançar para atingir um mínimo de 30% de candidaturas 
femininas, nas disputas eleitorais. Eis, portanto, uma 
luta concreta a ser abraçada por mulheres e homens: 
o reforço da representatividade feminina nos quadros 
dos partidos políticos em todas as regiões do País.

Ainda no que diz respeito à participação da mulher 
na política, a atual legislatura do Senado da Repúbli-
ca conta com as presenças de Ana Amélia, Ana Rita, 
Angela Portela, Ivonete Dantas, Kátia Abreu, Lídice da 
Mata, Lúcia Vânia, Maria do Carmo Alves, Marta Suplicy 
e Vanessa Grazziotin, todas legítimas representantes 
de seus respectivos Estados federativos.

Pela primeira vez na história do Parlamento bra-
sileiro, Senado Federal e Câmara dos Deputados têm 
mulheres na Vice-Presidência das Casas: a Deputada 
Federal Rose de Freitas e a nossa colega Senadora 
Marta Suplicy.

Temos orgulho de nossas parlamentares no Se-
nado, na certeza de que a representação feminina 
nesta Casa também merece ser ampliada, no curso 
dos próximos anos. Mas não posso deixar de home-
nagear Cláudia Lyra Nascimento, Secretária Geral da 
Mesa, e Doris Marize Romariz Peixoto, Diretora-Geral 
do Senado, na pessoa das quais congratulo todas as 
mulheres que ornam e labutam nesta Casa.

Muito nos honra a ascensão da briosa mulher 
brasileira às instâncias decisórias, em todo o País, e 
eu não terminaria este pronunciamento sem lhes pedir 
uma calorosa salva de palmas a todas as Senadoras 
da República, que fazem do Parlamento um espaço 
de convívio mais feliz e altivo, e porque não dizer, mais 
humano e transparente.

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

Eu registro aqui a minha salva de palmas a todas 
as mulheres. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Cumprimento o Líder Eduardo Lopes, do PRB, 
que faz aqui o seu pronunciamento, homenageando 
todas as mulheres do Brasil e do mundo.
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O SR. VICENTINHO ALVES (PR – TO) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Passamos a palavra, neste momento, ao orador 
inscrito Mário Couto, sem prejuízo do pedido pela or-
dem do nobre Senador Vicentinho, autor de inúmeras 
iniciativas brilhantes aqui na Casa.

O SR. VICENTINHO ALVES (PR – TO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Presidente.

Sr. Presidente, faleceu hoje e está sendo sepul-
tada neste instante minha tia Imelda Pereira Pedreira. 
Faleceu aos 83 anos na nossa cidade de Porto Nacio-
nal, em Tocantins.

Apresento aqui requerimento de voto de pesar, 
aproveitando a oportunidade para justificar minha au-
sência em nossa comunidade de Porto Nacional devido 
a inúmeras atividades no dia de hoje, mas no sábado 
estarei lá. Portanto, apresento o requerimento de voto 
de pesar à Mesa, encaminhado à família Pedreira, Pe-
reira, família tradicional da nossa cidade.

Tia Imelda era grande matriarca. Conseguiu for-
mar todos os filhos: Baylon Pedreira, ex-Prefeito de 
Silvanópolis, aviador, meu colega, ex-Deputado Esta-
dual; Irene Pedreira, Ruth e Julia, todas professoras; 
José Humberto, comerciante da nossa cidade; o Padre 
Jones, Monsenhor Jones, pároco da nossa cidade de 
Porto Nacional; Ademar Pedreira, zootecnista; Raimun-
do Célio Pedreira, médico; Paulinho, médico também, 
renomados; Silvia, advogada e funcionária de carreira 
do Ministério do Trabalho; Manoel Pedreira, empresá-
rio, construtor; Maria do Socorro, funcionária pública; 
Elias, administrador. Enfim, a todos os filhos e filhas 
da nossa agora saudosa tia Imelda fica aqui o nosso 
voto de pesar, nossa solidariedade. Em breve, no sá-
bado, estarei na nossa comunidade abraçando todos.

Era esse o encaminhamento que eu gostaria de 
fazer neste momento à Mesa, por intermédio de V. Exª, 
Presidente Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS 
) – A Presidência recebe seu voto de pesar e dará o 
encaminhamento regimental.

Meus cumprimentos a V. Exª.
V. Exª havia comentado já na Comissão de Direi-

tos Humanos esse seu procedimento.
Passamos a palavra, como orador inscrito, ao no-

bre Senador Mário Couto, pelo tempo de 20 minutos, 
com a tolerância desta Presidência. 

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Obrigado, Presidente.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, cheguei hoje a 
este plenário por volta das 16h50, fato que não é nor-
mal; sempre chego às 14 horas. 

O motivo desse atraso no plenário foi minha par-
ticipação na visita à Comissão de Infraestrutura para 
ouvir o Ministro Mantega.

Vou comentar alguns pontos da arguição, do de-
bate, que tivemos com o Ministro.

Brasileiros e brasileiras, afirma o Ministro Mante-
ga que este País tem a inflação controlada. 

Como se deve e se pode acreditar que em nosso 
País a inflação está controlada? 

O Ministro nos perdoe. A inflação é visível a olho 
nu. O País caminha a passos longos para problemas 
sérios a curto prazo. A dona de casa hoje compra a 
carne com 52% a mais do que comprava. A dona de 
casa hoje compra o feijão a 63% a mais do que com-
prava, meus nobres Senadores; o leite, a 18% a mais 
do que comprava.

E na área de serviços? Na área de serviços, a 
coisa disparou: uma consulta médica está 14% a mais 
do que no ano passado; um corte de cabelo está 18% 
a mais do que no ano passado. 

E o Ministro Mantega fez uma explanação hoje 
em que parecia que este país era uma Suíça: “Está 
tudo bem neste País: não temos violência nas ruas; 
temos uma boa qualidade nos hospitais; não morre 
ninguém por infecção hospitalar nos hospitais públicos; 
não morre ninguém nas filas dos hospitais públicos; o 
atendimento é de alta qualidade”.

Mentira! Estamos virando uma Argentina men-
tirosa, que mentiu tanto para o seu povo e hoje está 
sofrendo a falta de credibilidade. Estamos virando uma 
Argentina, Brasil!

A violência é galopante. Nós não temos saúde, 
a educação vai de mal a pior, não temos portos, não 
temos aeroportos. O TCU, Tribunal de Contas da União, 
denuncia que, para as obras da Copa do Mundo, o 
Governo está fazendo as licitações com o preço de 
um bilhão a mais do que manda o Tribunal de Contas 
da União. A corrupção nunca se viu igual. E quando 
eu falei em corrupção para o Ministro Mantega, ele 
me disse: “Ah, mas nos outros governos não aparecia 
porque colocavam debaixo do tapete”. Olhe, Brasil, a 
resposta do Ministro a este Senador!

E quando eu disse a ele que respeitasse o go-
verno do PSDB, que no governo do PSDB não houve 
corrupção desenfreada como está havendo, ele disse 
que não tinha se referido ao governo do PSDB. Go-
verno passado, se não foi do PSDB, de quem foi? Do 
Lula! Será que o Ministro Mantega está apontando o 
governo Lula por ter colocado corrupção debaixo do 
tapete, Ministro?

E quando eu perguntei a ele se ele foi contem-
porâneo daquele que pegou propina na Casa da Moe-
da... Onde nós chegamos, Brasil! Até a casa que faz o 
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nosso dinheiro! Até na casa que faz o nosso dinheiro, 
Brasil, tem corrupção. O Presidente da Casa da Mo-
eda pegando propina! E, meu nobre ex-Governador 
da Paraíba, afirma o Ministro que jamais o conheceu. 
Agora, o Presidente da Casa da Moeda não era ami-
go de ninguém. O Mantega não conhecia o cara, não 
era contemporâneo do cara. Ninguém sabe de onde 
veio esse homem, ninguém conhecia esse homem. 
Como é que ele foi parar lá, Brasil? Como ele entrou 
ali, Brasil, para presidir um órgão tão importante, a 
Casa da Moeda? E o homem roubou, o homem pegou 
propina. E o Ministro demorou... Eu perguntei para ele 
por que ele demorou tanto a tirar. Ele me respondeu 
que não podia tirar antes de investigar. Eu disse a ele: 
“Afastava, Ministro! Afaste alguém que é denunciado 
e apure a irregularidade. Se não houver, volte com ele; 
se houver, mande puni-lo.” Eu me decepcionei com o 
Ministro Mantega. 

Cadê a explosão do crescimento deste País, tão 
propalada pelo Governo petista? O que se vê hoje, 
Brasil, é uma explosão de corrupção neste País. Os 
petistas se melaram todos. Os petistas, quando viram 
dinheiro, começaram a meter a mão desenfreadamente. 
A Dilma teve que tirar mais de seis Ministros. 

E até o Presidente da CBF. Se fica o Ricardo 
Teixeira, Brasil, a Copa estava perdida, porque tiraram 
dali um dos maiores ladrões deste País. Até que en-
fim! Até que enfim! Eu me sinto satisfeito com a saída 
dele, porque vim aqui denunciar, por várias vezes, esse 
senhor. Vim aqui pedir CPI para apurar irregularidade 
desse senhor. Esta Casa, como sempre, defendendo 
os interesses do Governo, defendendo os interesses 
dos apadrinhados – e a maioria aqui é governista –, 
não deixou implantar a CPI da CBF.

Ora, Brasil querido, não deixaram implantar a 
CPI do Dnit! Eu briguei, briguei, briguei aqui nesta tri-
buna, minha mão ficava vermelha de tanto bater, para 
mostrar a corrupção clara, cristalina daquele órgão. 
Bilhões e bilhões de reais foram tirados do bolso do 
povo brasileiro. Eu tentei a primeira vez. Lutei, conse-
gui as assinaturas. A uma hora da manhã, no calar da 
noite, chamaram os Senadores, meu caro Paim, no 
Palácio do Planalto e mandaram retirar as assinatu-
ras que estavam na CPI. Abrem outra CPI, e esta não 
saiu da gaveta.

E aí, Paim, o que dói mais é quando se fala em 
aposentado. O que dói mais, Paim, é que nunca tem 
dinheiro para os aposentados.

Ora, Brasil, quanto custa a corrupção neste País? 
Por que não se combate a corrupção neste País? Por 
que a imprensa brasileira é que está combatendo a 
corrupção neste País? Acabei de dizer ao Ministro que 
quem mais colabora no combate à corrupção neste 

País é a imprensa brasileira. Eu sugeri ao Ministro, 
Paim, ainda há pouco, que se pudesse criar mais um 
ministério neste País – já são 39 –, que se criasse 
mais um: o ministério para combate à corrupção. Mas 
depois eu fiquei raciocinando e arrependi-me, porque, 
se criarem esse ministério, Paim, eu não tenho dúvida 
de que, daqui a um ano, vão tirar o ministro por cor-
rupção também.

Em relação aos aposentados brasileiros, nós 
temos que tomar novamente, Paim, as rédeas desse 
comando. Tenho conversado com muitos aposentados. 
O Governo concedeu 14% de aumento no salário mí-
nimo. Sabe quanto deu aos aposentados, Brasil? Sabe 
quanto deu, meu querido Pará, de Nossa Senhora de 
Nazaré, nossa grande padroeira? Sabe quanto deu 
aos velhinhos a Dilma, essa Dilma que diziam que era 
mulher – quer dizer, diziam, não, ela é mulher – e que 
tem um bom coração? Diziam: “A Dilma tem um bom 
coração, a Dilma vai ajeitar, a Dilma vai fazer, a Dilma 
não é igual ao Lula. O Lula é um carrasco. O Lula não 
tem um bom coração. Mas a Dilma! A Dilma, quando 
verificar a situação dos aposentados, vai resolver de-
finitivamente o sofrimento dos velhinhos do Brasil”. 
Mentira, Brasil. Massacrou mais, Brasil. Usou do poder 
para dizer assim: “Achata, pisa, mata os aposentados 
deste País, dá só 6% de aumento, deixa eles levarem 
a breca, deixa sem comida, deixa sem remédio, dei-
xa eles morrerem, eles já serviram, não servem mais, 
não prestam mais, joga fora, mata!” Essa é a Dilma. 

E quanto sofre o aposentado nesta Pátria!
E a corrupção chega a R$70 bilhões por ano. Eu 

me lembro de que, quando eu falava em corrupção 
aqui nesta tribuna, eu ia à Fundação Getúlio Vargas, 
meu querido Paim, olhar os números, logo no início do 
Governo Luiz Inácio Lula da Silva. Era de R$3 bilhões. 
Olha, Brasil, o quanto cresceram os camundongos, os 
ratos deste País! De R$3 bilhões para hoje, 2012... De 
2005 para hoje, foi de R$3 bilhões para R$70 bilhões 
por ano! É quanto custa a corrupção neste País, é 
quanto paga o brasileiro.

O que o Governo vai tirar do povo brasileiro este 
ano é mais de R$1 trilhão! Quase chega a um trilhão e 
meio! É um dos países que mais cobram imposto dos 
seus filhos, e não retribui na educação, não dá escola 
de qualidade, não dá saúde, não dá segurança, não 
trata o aposentado com respeito. Quase um trilhão e 
meio, Brasil! É muito dinheiro que você paga. Você não 
sente quando paga. É esse que vem naquele selo do 
supermercado. É aquele selinho, Cassol, meu nobre 
Senador, é aquele selinho do sabonete, da pasta que 
você pega no supermercado. Está lá o imposto. Tire 
aquele imposto dali e veja como baixa o preço da-
quele produto. Mas ele custa caro porque você paga 
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o imposto, que está lá somado. Esse imposto vai para 
o Governo fazer benefício para você, povo brasileiro.

Mas os camundongos, os ratos roubam esse di-
nheiro, roubam R$70 bilhões do que você dá para o 
Governo fazer alguma coisa para você. Recorde em 
toda a história brasileira. Não se pode esconder, não 
se pode mentir mais do que já se mentiu. A economia 
brasileira não vai bem. Quem disser isso é mentiroso! 
A Argentina enganou, enganou, enganou, enganou, 
enganou, e agora o povo argentino sai às ruas, pe-
dindo que o governo fale a verdade. A mesma coisa 
está acontecendo aqui. Estão abusando demais, estão 
mentindo demais. Não sou covarde, não sou hipócrita, 
disse na cara do Ministro o que ele devia saber para 
respeitar o povo brasileiro. Mostrei a ele que a infla-
ção que o Governo diz que é real não é real, é men-
tirosa. Chamem. Chamem aqui dez donas de casa e 
lhes perguntem quanto aumentou o custo mensal de 
cada família brasileira. Vejam se o Governo não está 
mentindo! Vejam se o Governo não está enganando, 
se o Governo não esconde o que é real!

Tudo tem o seu preço, Brasil. Estamos pagando 
o preço do erro, de pensar que estávamos certos. Ain-
da há tempo, Brasil. Ainda é tempo de desmascarar 
aqueles que vivem enganando.

Pobres aposentados, como eu tenho pena de 
vocês! Sei que eu e toda a oposição aqui nesta Casa 
não temos força suficiente para mudar o quadro. Sei 
das minhas limitações, mas ninguém vai calar a minha 
voz, ninguém vai calar o meu pensamento. Enquanto 
eu falar, o povo brasileiro vai saber a verdade. (Fora 
do microfone.)

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Mário Couto, o 
Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Cássio Cunha Lima.

O SR. PRESIDENTE (Cássio Cunha Lima. Bloco/
PSDB – PB) – Nobre Senador Mário Couto, cumprimen-
to V. Exª pelo pronunciamento, sempre altivo, corajoso.

Concedo a palavra ao ilustre Senador Ivo Cassol.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obri-
gado, Sr. Presidente.

Srªs e Srs. Senadores, é com alegria e satisfa-
ção que, mais uma vez, ocupo a tribuna desta Casa. 
É também uma alegria cumprimentar as pessoas que 
nos assistem, especialmente do nosso Estado de Ron-
dônia e dos quatro cantos deste País, e uma grande 
satisfação ter aqui, neste plenário, a presença de Ve-
readores do Município de São Miguel do Guaporé, do 
Vale do Guaporé, da 429, do Vereador Vagner Reis, 
aqui junto conosco. 

Também quero cumprimentar o Toninho e deixar 
o nosso abraço para o Vereador Darcy – quando se 
fala do nome Darcy, ninguém conhece; mas, quando 
se fala do Cabeção, todo mundo conhece. Também 
está presente – esteve no nosso Gabinete hoje – o 
nosso Prefeito, da cidade de São Miguel do Guaporé, 
Ângelo Fenali. Também recebi no meu gabinete hoje, 
com imensa alegria, o Prefeito Anedino, de Colorado 
do Oeste. 

Leve o nosso abraço para toda a população da 
429 e do Cone Sul do Estado de Rondônia. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ontem, 
com imensa alegria, participei de um evento, de uma 
homenagem, na Câmara dos Deputados. Esta home-
nagem foi feita pelo Deputado Federal José Olimpio, 
Deputado Francisco Floriano, Deputado Lincoln Por-
tela, Deputado Silas Câmara e também esse grande 
parceiro nosso, que é o Deputado Carlos Magno. 

Trata-se de uma homenagem, Sr. Presidente, à 
Igreja Mundial do Poder de Deus, no seu 14º aniversá-
rio. São 14 anos de história. Essa igreja começou no 
Estado de São Paulo, mais precisamente no Município 
de Sorocaba, em 1998.

À frente dela, há um homem humilde, simples; 
há uma família arrojada, juntamente com a sua espo-
sa, que, nestes 14 anos, soube ser admirada pela sua 
população não só do Brasil, não só do Estado de Ron-
dônia, mas mundo afora. Falo deste grande amigo do 
povo brasileiro, que conheci quando ainda era Gover-
nador do Estado de Rondônia, dele e de sua esposa. 

Quero aqui deixar o meu abraço de gratidão a 
essa pessoa humilde e simples, que é o apóstolo Val-
demiro Santiago, e também a sua esposa a bispa Fran-
ciléia. Esse casal tem-se colocado à disposição das 
pessoas humildes, das pessoas sofridas, das pessoas 
que buscam, na fé, a esperança; que buscam, na fé, a 
cura; que buscam, na fé, o milagre.

Eu posso dizer que, desde o primeiro dia, da 
primeira vez em que eu participei, em Porto Velho, no 
interior do Estado de Rondônia, no Rio de Janeiro, 
em São Paulo, este homem é usado por Deus; este 
homem, o apóstolo Valdemiro Santiago, ele é o trem, 
ele é o avião, ele é o condutor de Deus para aquelas 
pessoas que buscam, na esperança e na fé do Nosso 
Senhor Jesus Cristo, a cura, o milagre.

Eu sou um homem público. Fui governador, fui 
prefeito, hoje, Senador. Muitas das pessoas, muitas 
vezes, costumam duvidar que muitas coisas aconte-
cem no meio do caminho. Mas você duvidar do que 
você está assistindo, você duvidar do que você está 
vendo, vereadores do meu Estado, Vereador Vagner, 
Cabeção, Toninho, Prefeito, você duvidar daquilo que 
você está presenciando, não tem como duvidar. Você 
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pode duvidar quando alguém quer se promover e de 
repente quer armar. Mas é o contrário desta família 
que hoje, com 14 anos, já tem mais de 3.500 igrejas, 
já tem mais de 5 milhões de fiéis. Isso falo fiéis que 
fazem parte da igreja, sem contar milhões de membros 
de outras denominações religiosas que acompanham, 
que participam dos cultos e que pedem oração e pe-
dem benção divina. São milhões, e de várias religiões. 

E uma das pregações que muito chama a atenção 
e fica marcada, Sr. Presidente, é quando você vê uma 
pessoa usada por Deus, e a pregação diz o seguin-
te: “O homem inventou as igrejas mas a fé é única, o 
nosso Pai celestial é um só”.

Então, isso vem fortalecer ainda mais o trabalho 
dessa família.

Mas há algo que me deixa triste, não pelo tra-
balho que essa família faz, junto com o apóstolo, com 
a bispa Franciléia e os demais bispos e pastores de 
todo o Brasil afora. O que me deixa triste e pasmo é 
quando vejo em alguma cidade, em algum Estado fe-
charem uma casa, fecharem uma igreja, fecharem um 
templo de Deus. 

Não consigo entender, com tantos botecos que 
existem por aí, com tantos locais de prostituição que 
há pelo Brasil afora, mas têm alguns que, infelizmen-
te, preferem fechar a casa de Deus. Independente de 
denominações religiosas, isso tem acontecido cons-
tantemente. Isso nos entristece porque cada igreja que 
é aberta é menos pinguço andando por aí com carro 
na mão. Cada igreja que é aberta, com certeza, esse, 
quando está pegando o seu carro, a sua moto, está 
dirigindo com responsabilidade. 

Mas, infelizmente, temos ainda autoridades que 
mandam fechar igreja, a exemplo da Cidade Mundial, 
construída, inaugurada no dia 1º de janeiro deste ano. 
Praticamente meio milhão de pessoas fez parte da-
quele evento, daquele culto no dia 1º de janeiro. Mas 
porque deu congestionamento, simplesmente, fecha-
ram a igreja.

Não consigo entender, pasmem, Srªs Senadoras 
e Srs. Senadores, como Senador, ex-governador, ex-
-prefeito, como se somente um culto ou evento fosse 
o único acontecimento que desse congestionamento. 
Engraçado, em São Paulo, Sr. Presidente, não pode 
chover que para o trânsito. Não pode fazer um evento 
de futebol, Senador Magno Malta, que infelizmente 
está lá o trânsito trancado. Fazem um evento de show 
de rock – com droga, crack, tudo isso – tem conges-
tionamento, está tudo trancado, e ninguém fala nada. 

Senador Magno Malta, mas aí é um evento reli-
gioso. São pessoas que vão, na fé, buscar esperança 
de cura ou de milagre.

O Sr. Magno Malta (PR – ES) – V. Exª me con-
cede um aparte?

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Vemos, 
com tristeza, autoridades, políticos, vereadores, igual 
ao de São Paulo, pedindo o fechamento da igreja. Es-
ses vereadores, essas pessoas deveriam fazer o con-
trário – já cedo o aparte a V. Exª, Senador – deveriam 
fazer o contrário, deveriam pedir para que as pessoas 
que são usadas por Deus, que abrissem o dobro de 
igreja, porque quanto menos pessoas alcoolizadas, 
drogadas, com certeza, teremos menos criminalidade.

Um aparte ao Senador Magno Malta.
O Sr. Magno Malta (PR – ES) – Senador Ivo Cas-

sol, quero parabenizá-lo pela iniciativa de colocar esse 
tema à baila, esse tema que versa sobre essa iniciativa, 
primeiro da Superintendente da Polícia Rodoviária Fe-
deral, de ter entrado no Ministério Público para pedir o 
fechamento da igreja porque congestionou o trânsito. É 
interessante que essa cidadã, essa senhora, enquanto 
Superintendente da Polícia Rodoviária Federal – disse 
bem V. Exª – nunca pediu que fosse extinta a torcida 
organizada do Corinthians, ou que não se permitisse 
jogo do Corinthians e do Palmeiras ou que a Parada 
Gay fosse abolida de São Paulo porque congestiona 
o trânsito; o Carnaval. Ela poderia pedir até que não 
tivesse feriado prolongado em São Paulo, que se abo-
lisse de fato o feriado prolongado, e nós gostaríamos de 
ver qual seria a reverberação disso, dessas supostas 
autoridades, porque ninguém tem coragem de fazer 
uma lei pedindo para fechar boteco. Por que ela não se 
rebelou contra a lei seca quando proibiu a ingestão de 
bebida alcoólica nas estradas alegando que era muito 
bom para o País e que seria bom continuar? Alguém 
quando toma uma atitude como essa que ela quis tomar 
contra o templo, contra o Ministério do Valdemiro... E 
graças a Deus pelo Valdemiro, porque quem cura não 
é ele, quem cura é Jesus, quem cura é Jesus através 
da fé de quem acredita. Na verdade, quem assiste aos 
cultos, vê esse homem de Bíblia aberta pregando sal-
vação em Cristo, e não pregando cura. A cura aconte-
ce porque a Bíblia diz que se há alguém doente entre 
vós, orem para que o doente fique curado. Ora, quem 
tem fé... E a fé, alguém já escreveu que a fé é crer no 
absurdo, a fé é o fundamento das coisas que não se 
veem e das coisas que se espera. Ora, Deus separou 
algumas pessoas e ele recebeu esse dom, recebeu 
unção de cura. Então, essa Superintendente, que me-
rece... Se V. Exª quiser, posso oferecer uma denúncia 
contra ela e V. Exª também junto comigo...

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Com 
certeza.

O Sr. Magno Malta (PR – ES) – ... na Correge-
doria da Polícia Rodoviária Federal. Ela quer aparecer 
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em cima de quem? Ou, então, ela tome a coragem de 
pedir o fechamento dos clubes de futebol, de fechar 
rodovia em época de Carnaval, porque está atrapalhan-
do, em época da Parada Gay; ela que tome todas as 
providências para que o trânsito flua normalmente. É a 
primeira pessoa que tem uma iniciativa tão inteligente 
para o trânsito tão caótico de São Paulo, para a saída 
e a entrada de São Paulo fluírem normalmente. Agora, 
ter reverberação de supostos homens públicos!... Eu 
nunca vi nenhum ter coragem de fazer lei para tentar 
fechar boteco, para fechar casa de bebida, até porque 
isso interessa a todo mundo, até porque ninguém tem 
autoridade neste País, que é um país de bêbados, de 
hipócritas, de fumantes. E quando veem a violência 
que ocorre, ao invés de darem bons exemplos, eles 
fazem muito pior. Este é um País em que a autoridade 
se recusa a usar bafômetro, aí V. Exª espera o quê? 
Que se dê coice do outro lado, criando um biombo 
para esconder o problema? Então, que os vereadores 
façam uma lei no código de postura, fechando os es-
tabelecimentos às 10 horas, proibindo vender bebida 
para adulto, proibindo vender bebida para menor, por-
que os acidentes de trânsito, o problema do trânsito é 
a bebida alcoólica; a violência no trânsito é a bebida 
alcoólica, é a droga. Agora, quando alguém leva espe-
rança e leva Deus para o coração das pessoas, num 
País tão violento como o nosso, sem perspectiva de 
que a violência arrefeça, eles deveriam estar aplaudin-
do. Ela devia propor um voto de louvor. Aliás, vamos 
propor nós dois aqui um voto de louvor ao Valdemiro 
Santiago, porque tem muito mais gente aplaudindo 
do que atirando pedra. E como ele, tantos outros. Por 
isso eu quero lhe parabenizar por trazer o tema de 
forma corajosa. Há muito pouco tempo eu fui a essa 
tribuna aí responder para um que diz que evangélico 
é mente pequena, gente atrofiada, e que a única visão 
de mundo que tem é dada por pastores de televisão. 
Debochava de um povo que não se alcooliza, que não 
constrói motel, que não é dono de tráfico de droga, que 
não é dono de “boca”, que não compra arma, que não 
atira na rua, que não dirige bêbado. Devia estar dando 
graças a Deus! E aí vem com uma pérola dessas. É o 
cúmulo da ignorância, do desrespeito. V. Exª está abso-
lutamente de parabéns! Receba afetuosamente o meu 
abraço pelo seu pronunciamento e pela sua coragem.

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Obrigado, 
Senador Magno Malta, pelo aparte. Quando digo pas-
mem com tudo isso, Senador, eu que fui Governador 
do Estado de Rondônia, eu que fui Prefeito, eu ficava 
feliz, eu ficava tranquilo quando via abrir uma nova 
igreja, porque lá estava a paz, lá estava a esperança.

Eu não sou contra o comércio dos bares, das lan-
chonetes, eu não sou contra o futebol, mas eu não vejo 

ninguém, como essa policial rodoviária federal que o 
senhor citou, fazer algo a respeito disso. São pessoas 
que, infelizmente, só pegam um evento individual e co-
locam como proibição. Quantas pessoas já morreram 
em estádio de futebol? Quem se lembra do Rock in 
Rio? Quem se lembra não sei do quê? Nesses even-
tos das igrejas, meus amigos, minhas amigas, meus 
caros colegas Senadores, não tem bebida de álcool. 
Nesses eventos das igrejas evangélicas, a exemplo do 
apóstolo Valdemiro Santiago, não têm drogas, não tem 
crack. O que eles fazem é retirar as pessoas da droga, 
é retirar as pessoas do crack, é retirar os alcoólatras 
que estão andando por aí.

Pasmem com o que vejo: nós temos autoridades 
constituídas por este País que dão guarida para uma 
afronta como essa que tem acontecido. É inaceitável! 
É inadmissível!

Felizes os homens públicos, felizes os prefeitos, 
os governadores e a Presidente do Brasil, quando têm 
pessoas usadas por Deus para, na fé, levar a espe-
rança... Porque não é o apóstolo Valdemiro Santiago, 
nem a bispa Francileia que cura. Quem cura é Deus! 
É Jesus que cura!

Então, é isso que a gente tem buscado, é na fé 
dos seres humanos e das pessoas, como Senador 
da República, um dos 81 representantes deste País.

É inadmissível ver pessoas com a mente e com 
a cabeça tão pequenininhas, tão medíocres. Pode até 
ser ateu, mas pelo menos faça a diferença. Vá lá, pelo 
menos um dia, nesses eventos, presencie, acompanhe 
e, com certeza, verificará o que Deus mandará para 
vocês. É o inverso do que muitos às vezes pensam. 
Com certeza, vem em busca de continuar entre nós 
com saúde.

Por falar em saúde, isso é o que mais as pessoas 
humildes e simples buscam nesses eventos, porque 
infelizmente o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, 
está um desastre. Os Municípios recebem por uma con-
sulta, talvez, R$10,00; pelo valor do parto, R$100,00, 
quando custa, no mínimo, R$500,00, e é o Município 
e o Estado que têm que aguentar. É na fé que as pes-
soas se recuperam.

Esta semana eu disse para um amigo meu que 
estava com câncer, que foi operado – e ele falou que 
não conseguiu sair de Porto Velho para ir a Ji-Paraná, 
mas que tinha esperança de se curar –, mas eu disse 
para ele: vá a São Paulo, visite o apóstolo Valdemiro 
Santiago que, com certeza, ele vai orar e se o senhor 
tiver muita fé, como tantas outras pessoas, espero que 
você possa se curar desse câncer.

Ao mesmo tempo, esse trabalho que pessoas 
iguais ao que o apóstolo Valdemiro Santiago faz, nós 
só temos que aplaudir, nós só temos que parabenizar. 
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Nós temos, sim, que ajudar para ampliar o número de 
igrejas, que não fique em 3.500 igrejas, missionário 
José Olímpio, apóstolo Valdemiro Santiago, mas que 
se construa sete mil, oito mil, dez mil igrejas, a fim de 
que possamos tirar muitas das pessoas que estão nas 
drogas, na prostituição, na vagabundagem e na malan-
dragem. Infelizmente, mente vazia é oficina do diabo.

Por isso ocupo esta tribuna para parabenizar a 
Igreja Mundial do Poder de Deus pelo 14º aniversário, 
que festeja este mês, este ano.

Hoje, após esse trabalho todo, com a continuação 
que o apóstolo Valdemiro Santiago tem pela frente,...

(Interrupção do som.)

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Mais dois 
minutos, Sr. Presidente? Obrigado... com certeza Deus 
iluminará essa família e tantas outras que têm por aí. 
Que continue persistindo com esse trabalho, porque 
quando falo: continue persistindo com esse trabalho 
é porque até para orar, até para ser usado por Deus, 
até para pregar dá trabalho. Imaginem nós, como po-
líticos, também dá trabalho porque, volta e meia, tem 
alguém querendo ver a gente crucificado.

Ao mesmo tempo, quero aproveitar a oportuni-
dade para pedir ao apóstolo Valdemiro Santiago que, 
no primeiro culto que for fazer, na primeira oração que 
for fazer, ore também pela minha esposa, que está em 
casa se recuperando de uma cirurgia feita esta semana.

Com certeza e com fé em Deus, agradeço a cada 
um dos brasileiros que têm me acompanhado nessa 
caminhada.

Por isso, Sr. Presidente, agradeço o aparte do no-
bre Colega, Senador Magno Malta, que tem sentido na 
pele, que tem defendido nos quatro cantos do Brasil, 
especialmente há pouco tempo quando nas escolas 
estavam querendo instruir os nossos filhos algo que 
nenhum pai, que ninguém quer.

Eu sei que nessa caminhada, cada um tem que 
dar de si para respeitar o próximo, ao mesmo tempo, 
o que temos de fazer é tentar o melhor de nós perante 
a sociedade. É por isso que agradeço a cada uma das 
pessoas, especialmente às senhoras e aos senhores, 
no círculo de orações, quando vão à igreja ou mesmo 
em casa, porque sempre tem colocado o meu nome, o 
nome da minha família, o nome das nossas autorida-
des. É com o poder das orações que nós conseguimos 
ter saúde e paz. E, certamente, com saúde e paz, do 
restante, nós corremos atrás.

Um abraço e obrigado. Que Deus abençoe todo 
mundo!

O SR. PRESIDENTE (Cássio Cunha Lima. Blo-
co/PSDB – PB) – Meus cumprimentos ao Senador 
Ivo Cassol.

Em nome da Liderança do PR, usando os termos 
regimentais, concedo a palavra ao Senador Magno 
Malta, que terá o tempo de vinte minutos.

O SR. MAGNO MALTA (PR – ES. Pela Lideran-
ça. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Cássio 
Cunha Lima, Srs. Senadores, aqueles que nos veem e 
nos ouvem pelos meios de comunicação desta Casa; 
cumprimento o Deputado Audifax, que está conosco 
no Senado, e é Deputado Federal do meu Estado, o 
Espírito Santo.

Sr. Presidente, há instituída, pelo Presidente Sar-
ney, uma Comissão de Juristas para elaborar o ante-
projeto do novo Código Penal, que tem na sua dire-
ção, Senador Agripino, o nobre colega Pedro Taques, 
procurador experimentado, combatente e combativo.

O ponto que trago a esta tribuna está relaciona-
do à questão do aborto, Deputado Audifax, Senador 
Cássio Cunha Lima. O relator dessa matéria tem dado 
algumas entrevistas absolutamente equivocadas. Há 
uma matéria que quero ler e diz o seguinte:

A comissão de juristas instituída pelo 
Presidente (...) Sarney para elaborar o an-
teprojeto do novo Código Penal aprovou, na 
sexta-feira (...), propostas de mudanças nos 
artigos que tratam do aborto e dos crimes con-
tra a dignidade sexual. As sugestões(...) [vão 
virar] projeto de lei.

Depois de quase seis horas de debates, 
os especialistas [especialistas em vida eles 
são, especialistas em Deus] decidiram manter 
como crime a interrupção intencional da gravi-
dez, mas com a ampliação dos casos em que 
a prática não é punida. As mudanças propostas 
foram criticadas por um grupo de manifestantes 
que se postou ao fundo da sala da comissão 
protestando contra o aborto.

Atualmente o aborto é permitido apenas 
em gravidez resultante de estupro e no caso 
de não haver outro meio para salvar a vida da 
mulher. [Com a vida do bebê ninguém está pre-
ocupado.] O anteprojeto passa a prever cinco 
possibilidades: quando a mulher for vítima de 
inseminação artificial com a qual não tenha 
concordância; (...)

Dificilmente alguém vai sofrer inseminação arti-
ficial amarrado e algemado, por força, um troço abso-
lutamente grosseiro.

Vamos ao segundo ponto:

(...) quando o feto estiver irremediavel-
mente condenado por anencefalia e outras 
doenças físicas e mentais graves;(...)
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Ora, quem dá a vida é Deus. Se aprouve a Deus 
dar um feto com problemas físicos... Porque filho é 
dádiva de Deus, para ser criado por um casal, para 
ser bênção. Até porque, quando se diz: essa criança é 
especial ou portadora de deficiência; coitada, nasceu 
cega. Ora, nunca enxergou! Qual o problema disso? 
Eu acho que deficiência não é ter um problema físico 
ou mental. A deficiência está no caráter: ou você tem 
ou não tem. Ora, porque aquele que parece anormal 
por conta de um defeito físico é absolutamente nor-
mal na sua normalidade, conforme a visão daquele 
que quer ver.

Aí vai:

(...) quando houver risco à vida ou à saú-
de da gestante [sem se preocupar com o feto], 
por vontade da gestante, até (...) o terceiro mês, 
quando o médico ou psicólogo (...)

O médico constatar que ele precisa cortar um 
fio de vida que Deus estabeleceu, ou o psicólogo, que 
passou cinco anos na faculdade estudando Freud, es-
tudando Jung – teoria de homens, meramente teoria 
de homens...

Prossigo:

(...) constatar que a mulher não apresenta 
condição de arcar com a maternidade.

Ora, me acuda! Presidente Cássio Cunha Lima, 
me acuda! V. Exª é contra o aborto. V. Exª disse a mim 
que é contra o aborto. O povo da Paraíba sabe, as fa-
mílias sabem que V. Exª é a favor da vida.

E eu perguntava a Pedro Taques, que é o presi-
dente da Comissão: “Sou contra o aborto”. Perguntei 
para o Demóstenes, agora, no corredor: “Eu sou contra 
o aborto.” A Paulo Paim, ali no café: Paulo Paim, você 
é a favor ou contra o aborto? “Sou contra o aborto”.

Eu quero dizer ao relator desta matéria que qual-
quer esforço que o senhor fizer... porque quando há 
fecundação já existe vida, e vida quem dá é Deus. Ne-
nhum psicólogo, por mais laureado que seja e mesmo 
que o seu diploma tenha carimbo de Harvard, ainda 
não está habilitado para discutir a vida com quem deu 
a vida. Ainda que seja o melhor médico – “Ah, porque 
essa criança vai nascer com deficiência, não vale a 
pena viver” –, quem é você para interromper a vida 
e decidir o que vale a pena e o que não vale a pena, 
quando o Criador é que deu a vida?

Então, eu quero dizer, como presidente da Fren-
te da Família, que tem 70 Senadores, ao relator da 
matéria que qualquer esforço do senhor vai esbarrar 
no Plenário. Aqui não passa nada. Simplesmente dis-
seram que o movimento de pessoas contra o aborto 
é muito grande: quase 100% da população brasileira, 
dizem as pesquisas, Deputado Audifax. E nós somos a 

favor da vida. Nós somos contra o aborto. Nós somos 
a favor do Criador.

Olha, eu tenho um sobrinho com quatro anos de 
idade, e ele é uma criança especial mesmo, porque é 
muito inteligente. Ele tem características muito diferen-
tes. Ele, com quatro anos de idade, tem uma tendên-
cia forte para ser um grande jogador de futebol, para 
cantar, para a música, para instrumento. Sabe, é uma 
criança que nasceu com síndrome de Down! Uma dá-
diva de Deus para o casal, uma dádiva de Deus para 
meu irmão, para sua esposa.

“Não, porque o menino está com problema físico 
constatado pelo médico está condenado por anence-
falia”. Mas o feto respira? O coração bate? Bate.

Quando alguém anuncia uma medida como essa 
num pré-projeto, está anunciando assassinato em sé-
rie. Sr. Relator, o senhor está anunciando assassinato 
em série. O senhor será o serial killer do novo Código 
Penal Brasileiro. O senhor vai esbarrar em nós, cam-
peão. Campeão, vai esbarrar em nós, não é, Cássio?

Aqui não vai passar. Nós não afrontaremos o 
Criador. Aqui não vai passar. Não tem futuro.

Hoje eu tive o cuidado, sabe Cássio, sabe, De-
putado Audifax, de perguntar Senador por Senador, 
mesmo sabendo, para que eu pudesse ouvir e não 
cometesse a bobagem de citar nome aqui de gente a 
quem não falei nada, a quem não perguntei. Eu estava 
ali no meu partido: Ô Blairo, você é contra o aborto? 
“Sou sim. Sou católico, sou cristão convicto, creio em 
Deus e na vida.” E você, Alfredo? E você, Vicentinho? 
“Sou contra o aborto.” E você, Clésio Andrade? “Sou 
contra o aborto.” Encontrei o Renan: E você, Renan? 
“Sou contra o aborto.” E você, Raupp? “Sou católico, 
Magno. Sou contra o aborto!”

Ei, relator, não tem futuro, não!. Baixe a sua bola 
e deixe a vida com o Criador, porque nós estamos de 
olhos abertos, estamos a postos, e a matéria aborto, 
certamente... 

Estou muito feliz porque, quando o Sr. Gilberto 
Carvalho foi à Câmara reunir-se com a bancada evan-
gélica e pedir desculpas, porque falou pelos cotovelos 
e foi obrigado a desmentir pela boca, já chegou dizen-
do: “Trago um recado da Senhora Presidente” – foi até 
uma notícia boa. “Ela mandou dizer que aborto não 
será matéria do seu Governo.

Parabéns à Presidente Dilma, porque dá garantia 
a um documento que assinou com os cristãos do Bra-
sil, não tão somente com evangélicos, mas também 
com católicos, colocando essa posição no segundo 
turno das eleições.

Por isso, falo em nome da Frente da Família e 
mando um recado ao relator dessa matéria, até porque, 
na próxima reunião, estaremos lá para debater. Mas 
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o meu recado é o seguinte: Campeão, não perde seu 
tempo com isso, não. Não tem futuro, não.

Meu Presidente, você ficou até bem nesta cadeira 
aí, ouviu? Jovem, foi prefeito da sua cidade. Eu estive 
lá numa época em que você foi prefeito. Eu fui lá fa-
zer uma palestra sobre drogas, levado pelo Deputado 
Damião, na época meu colega. Depois, acompanhei 
seus dois mandatos de governador. Foi prefeito muito 
novo ainda. Por isso, continua muito jovem e tem mui-
to ainda a oferecer ao povo da sua querida Paraíba.

Eu quero fazer, Deputado Audifax, uma referência 
ao Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do nos-
so Estado, o Desembargador Sérgio Bizzotto, porque 
– nunca faço isso – ele colocou uma posição muito 
corajosa quando tomou posse lá no TRE, Senador 
Flexa Ribeiro. Dificilmente, alguém tem coragem de 
expor sua verdadeira posição, principalmente quando 
está sendo sabatinado ou quando, publicamente, está 
sendo ouvido pela mídia.

A gente sabe disso porque a gente vê ali, na Co-
missão de Justiça, que o sujeito, para ser aprovado, 
fala qualquer negócio. É por isso que eu não pergunto 
nada para o cara que vai ali, não pergunto nada. Eu 
examino o passado dele, porque ali ele fala qualquer 
negócio. Responder ou não ao que eu vou perguntar não 
muda nada. Então, é saber a vida pregressa do sujeito.

Esse desembargador deu uma entrevista após 
assumir o TRE e disse que a Ficha Limpa pode ser 
uma violência ao candidato, ao cidadão. E eu trago 
isso à discussão muito mais para elogiá-lo, porque é 
uma posição corajosa, em que eu também acredito. 
Se a condenação não é transitada em julgado... Ora, 
quando a Lei Maior diz que todo cidadão é honesto 
até que se prove o contrário, como alguém que está 
sendo julgado – ainda existe recurso, a sentença não 
foi transitada em julgado – é exposto na mídia, para a 
opinião pública, como bandido?

Eu gosto sempre de usar uma figura, por exem-
plo, de uma cidade do interior, Senador Flexa: tem lá 
um farmacêutico, gente boa – o povo não quer saber 
de médico –, que tomou conta do filho de todo mun-
do, era o pediatra de todo mundo. A pessoa cresceu 
e casou ali: “Não, vou à farmácia de seu Fulano”. Todo 
mundo acredita nele, é um homem de bem. E alguém 
o incentiva a ser candidato a prefeito. E ele: “Não, não 
quero”. E o povo: “Não, tem de ser o senhor mesmo, 
porque é um homem direito”. Aí o homem aceita. Vai 
lá e vira prefeito. Entrou como um homem limpo.

No primeiro mês de mandato dele, chove, e cai 
o muro da creche. Aí o promotorzinho, valente, o Mi-
nistério Público, ressalvando aqueles que são vocacio-
nados e que vão para lá por sacerdócio, para o Minis-
tério Público... Não quero ressalvar os concurseiros: 

fez concurso para a Caixa, fez para os Correios, e não 
passou. Passou para o Ministério Público, e aí fica todo 
valente; mas valente no interior, falando na Rádio AM.

Quer ser valente? Vira um Cembranelli, vira um 
Blat, vira um José Reinaldo, vira um André Ubaldino. 
Agora, você vê aquele promotor partir para cima do Ti-
ririca! O Tiririca, a quem a vida negou tudo! Partir para 
cima do Tiririca é fácil. Vá prender os Nardoni, promotor!

Aí, parte para cima do farmacêutico, que agora 
é prefeito: “O senhor tem 24 horas para fazer esse 
muro, ou, então, abro um procedimento”. Como é que 
se faz um muro em 24 horas? Aí o homem não faz, e 
ele manda um alerta. E aí o homem, com medo, faz. 
O muro sai ruim. Ele abre um procedimento, porque 
o homem fez sem licitação, e toma dois processos.

Aí é ele quem marca reunião com o secretaria-
do, convoca secretário para ir à promotoria. Vira bra-
bo. Quando termina o mandato, o homem é ficha suja. 
Era um homem de bem, que tomou conta do filho de 
todo mundo, termina o mandato como bandido, porque 
o cara entra no site do Ministério público, e ele está 
respondendo por isso, respondendo por aquilo. Aí os 
adversários botam na rua tudo, como se o cara esti-
vesse pronto para ir para a cadeia.

É como essa ideia de 0800 para o processo elei-
toral. É uma temeridade. Como é que você cria 0800 
para o processo eleitoral? O cara vai para o orelhão, 
Flexa, e diz o que ele quer. Entra para lá uma denúncia 
que o Ministério Público, depois, não tem como investi-
gar, porque nem pessoal tem, e fica você encalacrado 
lá com uma denúncia nas suas costas que você nem 
viu. Você nem sabe o que é. Isso é uma temeridade.

Então, ficha limpa, de fato, deve ser um crime 
transitado em julgado, transitado em julgado. Ora, a 
nossa lei diz que todo cidadão é honesto até que se 
prove o contrário. Então, por que o Sérgio Bizzotto teve 
essa coragem, coragem de ir a público e dizer “olha, 
ela pode pegar alguém e cometer uma violência con-
tra alguém que não tem nada transitado em julgado”?

E o que estou falando aqui estou acostumado a 
falar com o Ministério Público. Eu acho o seguinte: é uma 
instituição de muito respeito, muito respeito. É preciso 
tomar muito cuidado. Eu disse ao nosso Procurador 
Gurgel quando ele foi sabatinado, e V. Exª estava lá, 
Senador Flexa. É preciso ter muito cuidado com isso, 
muito cuidado com isso, porque isso depõe contra a 
instituição, enfraquece a instituição. Quando você pega 
um promotor que vai para o Município achando que o 
Prefeito é ele. É ele quem manda e desmanda. Mas 
isso não acontece com aquele que é vocacionado e 
é sacerdote no Ministério Público para defender o di-
reito e gritar quando provocado for pelo interesse da 
coletividade, pelo interesse da coletividade.
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Há muita gente com a honra no esgoto, viu, Au-
difax? Há muita gente, Cássio, com a honra dentro 
da vala. Simplesmente o promotor foi transferido de 
comarca, foi embora, já está em outro lugar, e aquele 
cidadão, pai de família, que nenhum crime cometeu, 
hoje é um homem sujo, sem crédito no seu Município. 
Tudo o que amealhou na vida pagou para advogado, 
o que não vai reconstruir depois da desmoralização 
pública que recebeu por conta disso.

Por isso, eu quero parabenizar publicamente a 
coragem do Presidente do TRE do meu Estado por 
esta frase aqui, Audifax: “ficha limpa pode ser uma 
violência ao candidato. A Lei Maior”... Quando existe 
uma lei menor e outra maior, qual prevalece, diz a lei? 
A maior. A menor se submete à maior. Pois bem, todo 
cidadão é honesto até que se prove o contrário.

E criou-se uma cultura, depois de 88, em que 
tudo o que é Prefeito tem medo do Ministério Público. 
O cara fala “vou denunciar”, ele já amarela, começa 
a tremer. Para com o negócio, para com isso, gente, 
pelo amor de Deus.

Você é um homem de bem? Você é um homem 
honesto? Promotor chamou, falou: “Vou te processar.” 
Você fala: “Você sabe que eu não errei. Se tu me pro-
cessar, eu te processo, eu te levo para o Conselho do 
Ministério Púbico. Tu constitui um advogado que eu 
vou constituir um meu, e tu constitui o teu. Se eu ficar 
sem dormir, tu vai ficar sem dormir também, promotor, 
porque eu vou te levar para o Conselho do Ministério 
Público.” 

Não precisa ter medo! Você foi eleito para poder 
gerir dignamente a coisa pública. E tem muita gente de 
bem sendo esfacelada moralmente porque os concur-
seiros vão para o interior e viram bicho, são valentes, 
o mandato é deles. Entendeu?

Aí o cara vem, não porque o promotor está não 
sei o quê. Ora, venha cá, meu prefeito. Você cometeu 
crime? Não! Você está tremendo por causa de quê? 
Chega lá para o promotor e diga: “Promotor, constitua 
um advogado porque eu vou te levar para o Conselho 
do Ministério Público. Eu vou ficar sem dormir, mas 
você também! Eu vou pagar advogado, mas você vai 
também! Porque você está cometendo um crime con-
tra mim”.

Então, é isso. A figura do promotor é alguém que 
tem que ajudar a cidade, ajudar a coletividade. Quem 
sabe! Uma amizade diz “olha, não vamos por esse 
caminho não, prefeito, pode ocorrer um problema lá 
na frente tanto para o povo quanto para você mesmo.” 
Orientar, virar um orientador, sabe, e não um valentão 
que bota uma gravata. Porque quem quer ganhar visi-
bilidade tem que virar Blatt, tem que virar Zé Reinaldo, 

alguém que enfrenta criminoso e os leva à barra da 
Justiça – sabe? – e os leva à barra da Justiça.

Agora, as pessoas se escamoteiam dessa posi-
ção, e os caras falam “não, porque a mídia está falando 
isso e ninguém tem coragem de se posicionar.”

A minha posição é esta, acho que preciso haver 
transitado em julgado para que você possa dizer que 
alguém é bandido e está incapaz.

Senador.
O Sr. Ivo Cassol (Bloco/PP – RO) – Obrigado, 

pelo aparte, Senador Magno Malta. Eu estava em meu 
gabinete ouvindo V. Exª. Fiz questão de vir aqui e pedir 
este aparte porque vivi isso na pele. Hoje, infelizmente, 
o que estamos assistindo no Brasil é que a maioria das 
pessoas que tem competência, tem gestão, não quer 
disputar cargo de prefeito nas cidades porque hoje – 
todo mundo tem acompanhado –, hoje quem está ditan-
do as regras e as normas, infelizmente, na maioria das 
cidades são os promotores. É TAC de um lado, TAC de 
outro, ameaçando os prefeitos. E, como o senhor falou, 
esse projeto da ficha limpa é importante, foi importante 
para o Brasil, mas também tinha que ter, junto, nesse 
projeto, Sr. Presidente, que aqueles que denunciam 
sem provas, aqueles que denunciam no acho, aque-
les que denunciam no talvez, aqueles que denunciam 
por causa disso, por causa daquilo... Estou fazendo 
um levantamento, Senador Magno Malta, em âmbito 
de Brasil. Pasmem pelo que já ouvi, e por depoimento 
que tenho documentado. Há prefeito de cidade do Rio 
Grande do Sul que teve 71 ações, processos contra ele. 
Foi absolvido em 71. Houve um caso no Estado de São 
Paulo em que o prefeito era de um time e o promotor, 
de outro. Porque um time ganhou e ou outro perdeu, 
processo na cabeça do cara. Hoje, infelizmente, nós 
temos leis para punir os políticos. Nós vivemos apa-
nhando todo dia, toda hora. Aquele que denuncia sem 
ter prova, sem ter nada, hoje está inibindo as pessoas 
de participarem dos pleitos políticos. Isso é verdadeiro. 
Parabéns pela sua coragem, pela sua determinação! 
A maioria da classe política está com processo, está 
com problemas, a maioria é absolvida. Eu já tive ene 
processos contra minha pessoa e, graças a Deus, até 
agora fui absolvido em todos. Não cometi erro nenhum. 
Na época em que fui prefeito e governador, o intuito foi 
um só: fazer a melhor gestão. Vou dar aqui um exem-
plo: eu recebi uma ação de improbidade administrati-
va do Ministério Público na cidade de Ariquemes, de 
uma promotora, porque o prefeito da cidade, que hoje 
é governador do Estado de Rondônia criou a Guarda 
Municipal e não deu nem uma bicicleta, não deu nem 
um carro, nem uma moto. Pediram-me cinco carros. 
Eu arrumei dois carros usados da Polícia para dar à 
Guarda Municipal porque eles estavam a pé. A promo-
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tora me denunciou, dizendo que era promoção pesso-
al minha porque eu arrumei dois carros usados para 
fazer a segurança pública nas escolas. Fazer isso era 
obrigação do governador. Essa é uma ação de impro-
bidade a que respondo. Infelizmente são várias ações; 
em torno de 70% a 80% das ações contra os homens 
públicos não têm procedência. São denúncias vazias 
que os promotores fazem. Teria de ser melhor. Seria 
bom que esses mesmos promotores... Há promotores 
bons, há promotores sérios. Há promotor que senta, 
discute, para que possa ser feito o melhor. Essa é uma 
situação que existe: vem um promotor, entra com uma 
ação, ameaça para comprar isso, fazer aquilo, depois 
o Tribunal de Contas e mete a taca porque não fez o 
procedimento licitatório, e vice-versa. Aí nós, a clas-
se política, somos, simplesmente, punidos toda vez. 
O que se deveria fazer: os promotores que querem 
mandar na prefeitura se candidatem a prefeito. Que se 
candidatem a políticos! Não há problema nenhum. E a 
bandidagem, quando há, a ladroagem, quando há, o 
desvio quando há, peia naqueles que entram na política 
para ajeitar a vida! Não poupa, não! Por isso que vim 
aqui, fiz questão de fazer esse aparte para manifestar 
a minha indignação contra os maus profissionais que 
estão por aí em nome da moralidade.

O SR. MAGNO MALTA (PR – ES) – Só um minuto 
para encerrar, Presidente. Um minuto, para encerrar.

Obrigado.
Conselho Nacional do Ministério Público neles! 

Porque a maioria absoluta é de abnegados, a maioria 
não é de concurseiros, a maioria foi para lá por vo-
cação, e os que vão por vocação não se comportam 
dessa forma. 

Há um projeto, na Câmara, que põe um freio no 
Ministério Público. Sabe por que ele não foi aprovado até 
hoje? Porque esse projeto é de Paulo Maluf. Se fosse 
de outro Parlamentar qualquer já teria sido aprovado, 
teria sido votado, tal a indignação das pessoas. Uma 
minoria é de concurseiros que fazem dez concursos e 
não passam e fazem do Ministério Público e passam. 
Então, ele não é dali, a alma dele não está ali. A maio-
ria absoluta faz do Ministério Público um sacerdócio, 
por ser vocacionada para a carreira.

Mas o que eu estou dizendo é isto: eles pegam 
um homem de bem e fazem dele um homem do mal. 
Então, essa história de ficha limpa sem ser transitado 
em julgado é o fim do mundo. É o que diz o Desem-
bargador Sérgio Bizzotto e por isto vim para a tribuna 
parabenizá-lo. 

O SR. PRESIDENTE (Cássio Cunha Lima. Bloco/
PSDB – PB) – Senador Magno, esta Presidência apela 
a V. Exª para que o seu pronunciamento seja concluído. 

Há outros oradores ainda inscritos. Concederei a V. Exª 
mais um minuto para conclusão de sua fala.

O Sr. Ivo Cassol (Bloco/PP – RO) – Eu queria, 
se me permite, Senador Magno, só para concluir, dizer 
que fiz uma denúncia contra um Procurador Federal 
que autorizou a tirar madeira de área indígena, com 
documento da Funai. Sabem o que o Ministério Público 
respondeu para mim? Que o fez em nome da lei. Está 
lá, documentado, escrito – denúncia. Está no Conselho 
Nacional. Mas para eles é tudo em nome da lei e para 
nós sempre, infelizmente, é o contrário.

O SR. MAGNO MALTA (PR – ES) – Eu já encer-
rei meu pronunciamento, mas faço uma pergunta a V. 
Exª. Não sei se V. Exª ouviu a primeira parte do meu 
pronunciamento, que foi sobre o aborto. Não é para V. 
Exª comentar nada, apenas para responder: V. Exª é 
a favor ou contra o aborto?

O Sr. Ivo Cassol (Bloco/PP – RO) – Sou religio-
so, sou contra o aborto.

O SR. MAGNO MALTA (PR – ES) – Então, Rela-
tor da nova Comissão do Código Penal, esquece essa 
história porque aqui não passa!

Obrigado, Sr. Presidente.
A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Pela 

ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cássio Cunha Lima. Bloco/

PSDB – PB) – Com a palavra a Senadora Marta Suplicy.
A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – Presidente, eu não 
poderia deixar de vir ao plenário pedir a palavra pela 
ordem em virtude de uma notícia muito importante que 
saiu no jornal El País, o maior jornal espanhol, dizendo 
que as mulheres devem ganhar peso na tomada de 
decisões políticas e empresariais, mas a via voluntária 
se mostrou insuficiente. 

Com essa convicção, a Eurocâmara pediu hoje à 
Comissão Europeia que se decida a impor, este ano, 
cotas femininas nos conselhos de administração das 
empresas. E aos países comunitários os Deputados 
estão exigindo uma diminuição de 10% na brecha sa-
larial entre homens e mulheres.

Achei isso muito importante, depois da homena-
gem que fizemos hoje às mulheres, com o discurso da 
Presidenta tão incisivo sobre o protagonismo feminino 
e sua vontade de que se aumentem as oportunidades e 
diminuam as desigualdades não só regionais ou sociais 
no Brasil, mas de gênero e raça. É muito interessante 
que, hoje, neste dia, a Eurocâmara tenha também to-
mado posição tão incisiva a favor da questão da mulher.

Muito obrigada, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Cássio Cunha Lima. Bloco/

PSDB – PB) – Aproveito o instante para somar minha 
palavra a de todos que me sucederam durante as ses-
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sões em homenagem à mulher no dia de hoje, com a 
presença ilustre de Sua Excelência a Presidente Dil-
ma, para que eu possa também homenagear todas as 
mulheres brasileiras.

O SR. PRESIDENTE (Cássio Cunha Lima. Bloco/
PSDB – PB) – Antes de passar a palavra ao próximo 
orador inscrito, o Senador Flexa Ribeiro, há requeri-
mento sobre a mesa, que passo a ler. 

Nos termos regimentais, requeiro que o 
Projeto de Lei da Câmara nº 130, de 2011, que 
acrescenta o §3º ao art. 401 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a fim de 
estabelecer multa para combater a diferença 
de remuneração verificada entre homens e mu-
lheres no Brasil, seja apreciada pela Comissão 
de Assuntos Econômicos – CAE.

É o seguinte o Requerimento na íntegra:

REQUERIMENTO Nº 138, DE 2012

Nos termos regimentais, requeiro que o Projeto 
de Lei da Câmara nº 130, de 2011, que “acrescenta § 
3º ao art. 401 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio 
de 1943, a fim de estabelecer multa para combater a 
diferença de remuneração verificada entre homens e 
mulheres no Brasil”. seja apreciado pela Comissão de 
Assuntos Econômicos – CAE. – Senador Romero Jucá

O SR. PRESIDENTE (Cássio Cunha Lima. Bloco/
PSDB – PB) – O requerimento lido será oportunamente 
incluso em Ordem do Dia, nos termos do disposto no 
art. 255, inciso II, alínea “c”, item XII, do Regimento 
Interno do Senado Federal.

Com a palavra o Senador Flexa Ribeiro. 
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Senador Cássio Cunha Lima, Srªs Senadoras, Srs. 
Senadores, reiniciamos, na semana passada, os tra-
balhos da Subcomissão de Acompanhamento das 
Obras de Belo Monte. Essa subcomissão foi criada 
em 2010, no âmbito de Comissão de Meio Ambiente, 
Fiscalização e Defesa do Consumidor. 

Reiniciamos de forma extremamente produtiva, 
pois estivemos com os Senadores Ivo Cassol, do PP 
de Rondônia, Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São 
Paulo, e Delcídio do Amaral, do PT de Mato Grosso 
do Sul, que é o relator da Subcomissão, em Altamira, 
no canteiro de obras da futura usina hidrelétrica de 
Belo Monte. 

Na quinta-feira, dia 8, iniciamos, às 17 horas, 
uma audiência no Centro de Convenções de Altamira, 
que ocorreu durante quase cinco horas. Participaram 

da audiência, e aqui quero reafirmar meu agradeci-
mento pela presença e colaboração ao debate das 
seguintes autoridades: primeiro, os Senadores Ivo 
Cassol, vice-Presidente da Subcomissão, Delcídio 
do Amaral, Relator da Subcomissão, e Aloysio Nunes 
Ferreira, membro da Subcomissão; Deputado Federal 
Wandenkolk Gonçalves, do PSDB do Pará, que pre-
side também uma subcomissão de acompanhamento 
das obras de implantação da usina de Belo Monte na 
Câmara Federal; Dr. Johannes Eck, Subchefe da Casa 
Civil e Coordenador do Comitê Gestor do Plano de De-
senvolvimento Regional Sustentável do Xingu/ PDRS; 
Sr. Nicias Ribeiro, ex-Deputado Federal, meu primeiro 
suplente no Senado Federal, o que muito me honra, 
e Secretário Extraordinário para Assuntos de Energia 
do Governo do Estado do Pará; Srª Odileida Sampaio, 
Prefeita de Altamira; Sr. Eraldo Pimenta, Presidente do 
Consórcio Belo Monte dos Municípios do Entorno e Pre-
feito de Uruará; Sr. Erivando Oliveira Amaral, Prefeito 
de Vitória do Xingu; Sr. Carlos Nascimento, Presidente 
do Consórcio Norte Energia, consórcio empreendedor 
da usina hidrelétrica de Belo Monte; Sr. Antônio Rai-
mundo Coimbra, Diretor Socioambiental do Consórcio 
Norte Energia; Sr. Valdir Narzetti, Coordenador Geral 
do Fórum Regional de Desenvolvimento Econômico e 
Socioambiental da Transamazônica e Xingu (Fort Xin-
gu); Dr. Cláudio Amaral, Procurador do Ministério Públi-
co Federal no Estado do Pará; e Drª Cláudia Vitorino, 
Procuradora do Ministério Público do Estado do Pará.

Também quero agradecer o apoio da Aeronáu-
tica à nossa diligência, e faço este agradecimento 
em nome do Tenente-Coronel Décio Augusto Maruci. 
Também esteve conosco na diligência o consultor do 
Senado e assessor da Subcomissão de Belo Monte, 
Sr. Ivan Dutra Faria.

Por fim, agradeço à Secretária da Comissão de 
Meio Ambiente, Leany Barreiro, e ao Assessor Este-
vão Ledur, que tanto trabalharam para que a diligência 
pudesse ocorrer com sucesso.

Na audiência, que afirmei ter ocorrido na quinta-
-feira, dia 8, no Centro de Convenções em Altamira, 
ouvimos diversas lideranças de movimento sociais, 
moradores de Altamira e dos Municípios vizinhos im-
pactados pelo projeto de Belo Monte. Os Senadores da 
Subcomissão puderam então ter, nos relatos da atual 
situação das obras, conhecimento das condicionantes 
ao projeto da usina de Belo Monte. 

Já na audiência, verificamos que existem posições 
da sociedade, dos habitantes da região impactada a 
favor e contra a implantação do projeto da usina, que é, 
sem sombra de dúvida, Senador Cássio Cunha Lima, 
que preside a sessão, a maior obra em andamento 
hoje no País. A maior obra do PAC é, sem sombra de 
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dúvida, a obra de implantação da usina hidrelétrica de 
Belo Monte, uma obra que tem orçamento inicial da 
ordem de R$20 bilhões, mas se cogita que, ao final, 
vá atingir cifras em torno de R$30 bilhões – o que se 
tem como certo que irá acontecer.

As condicionantes a que me referi há pouco e que 
foram pontuadas com clareza – o Senador Ivo Cas-
sol é vice-Presidente da Comissão e esteve conosco 
na diligência que fizemos na quinta e na sexta-feira, 
dias 8 e 9 passados, sabe disso –, é que preocupam 
a todos nós não só da Subcomissão, mas, eu diria, a 
todos nós Parlamentares, porque não temos dúvida 
com relação ao andamento das obras da barragem, 
que irão acontecer, pelo que pudemos verificar in loco. 

Senador Ivo Cassol, nós visitamos os três sítios, 
sobrevoamos os três sítios. As obras da usina, Senador 
Cyro Miranda, são grandiosas. Fizemos sobrevoos nos 
três sítios: o sítio Belo Monte, que é o maior de todos, 
o sítio Pimental e o sítio do Canal, um canal de 20 qui-
lômetros de comprimento, com um fundo de 200 me-
tros de largura. No pico das obras, final de 2013/2014, 
trabalharão nesse empreendimento algo em torno de 
23 a 24 mil trabalhadores, entre homens e mulheres. 
Não tivemos qualquer dúvida de que a obra vai seguir 
seu curso normal.

O Dr. Carlos Nascimento, Presidente da Norte 
Energia, nos informou que, hoje, a obra tem seu crono-
grama com um atraso em torno de 2%, mas o que nos 
preocupa é que as condicionantes, ou seja, aqueles 
compromissos assumidos pelo consórcio empreen-
dedor para que fosse dada a licença de implantação, 
envolvendo obras que devem somar algo em torno de 
R$3,2 bilhões, mais R$500 milhões pelo PDRS, que 
tem como coordenador o Subchefe da Casa Civil, Dr. 
Johannes Eck, essas condicionantes não têm o mes-
mo ritmo que as obras da barragem.

Concedo um aparte ao Senador Ivo Cassol.
O Sr. Ivo Cassol (Bloco/PP – RO) – Obrigado, 

Senador Flexa. É com imensa alegria que faço parte 
dessa subcomissão liderada por V. Exª, especialmente 
porque estivemos, semana passada, sob a sua coor-
denação, em Altamira, no Pará, para acompanhar a 
construção da usina de Belo Monte. Deu para verificar, 
no local das obras, que aquela celeuma que criaram de 
que a usina de Belo Monte estava alargando qualquer 
quantidade de terra é o contrário. É uma obra gran-
de, mas compacta. Ela vai ter esse canal das primei-
ras turbinas do rio até onde vai ser, na verdade, Belo 
Monte, onde é o sítio. Além disso, são 504 mil metros 
quadrados, mas a metade desses...

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Qui-
lômetros. Quinhentos e quatro quilômetros quadrados.

O Sr. Ivo Cassol (Bloco/PP – RO) – Metade 
disso é leito do rio. O Brasil precisa de energia, mas 
o Governo Federal, além de autorizar, dar a licença, 
como a das obras, por exemplo, na cidade de Altami-
ra – mando um abraço para a prefeita – e em cidades 
vizinhas – cujos prefeitos também nos receberam –, 
precisa ter mais rapidez em suas ações com as obras 
locais. O Governo Federal não pode simplesmente 
repassar ao consórcio construtor todas as demandas 
existentes, primeiro porque isso não foi colocado no 
momento do leilão. Segundo ponto: pela experiência 
que tenho como ex-governador do Estado de Ron-
dônia, onde hoje estamos construindo duas grandes 
usinas hidrelétricas, a de Santo Antônio e a do Jirau, 
não queremos que se repita o mesmo erro ocorrido 
em Belo Monte. Mas está se repetindo. Infelizmente, o 
Ibama vem agindo a passo de tartaruga. O Ibama não 
é diferente nos demais lugares do Brasil. A empresa 
está fazendo a supressão nos canteiros de obra, num 
canal que tem de ser feito, as madeiras já estão amon-
toadas, a maioria das madeiras nobres já saiu de lá 
há muito tempo, pois se trata de uma área aberta, não 
é área indígena, não é parque estadual, nem parque 
nacional. As madeiras estão lá em muitos locais, há 
seis, sete, oito meses, mas o Ibama ainda não libe-
rou, e essas madeiras, daqui a pouco, vão estar todas 
estragadas. Portanto, é preciso, urgentemente, que o 
Presidente do Ibama, sob o comando da Ministra do 
Meio Ambiente, Izabella, não permita que se repita 
o que aconteceu e está acontecendo em Rondônia, 
onda a maioria da madeira das usinas apodreceu ou 
foi queimada. Depois, vem alguém do Governo, como 
fizeram em Rondônia, dizer: “Agora vamos criar um 
parque, vamos criar uma estrutura de móveis”. Não 
é assim que funciona. Então, há um setor madeireiro 
falido, quebrado no Pará. Isso, infelizmente, aconteceu 
no Governo passado. Hoje, com o que há de madeira 
nos canteiros de obra, dá para colocar, no mínimo, dez 
serrarias para trabalhar por um ano, empregando mil 
pessoas só nesses locais. Como Vice-Presidente des-
sa Comissão, vou voltar a acompanhar essas obras, 
e V. Exª pode contar comigo, para que não deixemos 
acontecer nessa obra o que está acontecendo com 
a usina de Jirau, no Estado de Rondônia. Na minha 
época, havia o compromisso de liberação de R$90 
milhões de compensação, mas só liberaram R$67 
milhões. Quanto ao restante, estão fazendo de conta 
que não acontece. E esse é um compromisso que há 
com o Governo do Estado – o Ivo Cassol saiu, mas 
tem o atual –, para construir presídios. Enquanto isso, 
o Governo do Estado tem de financiar para construir 
presídio. Portanto, essas compensações são fundamen-
tais para criar infraestrutura para a cidade de Altamira, 
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para a cidade de Vitória do Xingu, para outras cidades 
vizinhas, para que aquelas famílias, aquelas pessoas 
que vão ficar após as obras pelo menos possam viver 
depois com dignidade. Obrigado.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Agradeço, Senador Ivo Cassol. V. Exª, além de enri-
quecer o pronunciamento que faço, tem a experiência 
de quem vivenciou – e vivencia – a implantação de um 
projeto também de hidrelétrica no Estado que V. Exª 
governou com competência. 

V. Exª disse que, quando da instalação da Jirau e 
da Santo Antônio, a Jirau, ou a Santo Antônio, colocou 
em funcionamento a primeira turbina, e as condicio-
nantes não estavam prontas.

Pois não, Senador Ivo Cassol.
O Sr. Ivo Cassol (Bloco/PP – RO) – Quero retifi-

car aí, nobre Colega. A Santo Antônio está cumprindo 
as condicionantes, está fazendo o seu papel, a não 
ser a saída das máquinas da margem esquerda, que 
estão pegando aquele material de solo mole, do tipo 
dos manguezais que existem por aí, e jogando no lei-
to dos rios. Isso é um crime ambiental. O Ibama é que 
deu autorização para isso. Eu sou contra isso, porque 
é necessário que se retire do local, pois se vai passar 
água das turbinas para aquele local. As primeiras má-
quinas da Santo Antônio já estão prontas para entrar 
em funcionamento; já na Jirau não se está cumprindo 
a compensação das condicionantes que ficou acer-
tada com o Governo do Estado na época em que eu 
era Governador.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Então, é a Jirau que não cumpre as condicionantes?

O Sr. Ivo Cassol (Bloco/PP – RO) – Não está 
cumprindo. 

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Exatamente. Então, V. Exª já tinha feito referência. Ape-
nas cometi a falha de trocar a usina. Jirau é que não 
cumpre as condicionantes. V. Exª é que fez esse alerta.

Nós estamos atentos exatamente para que não 
ocorra isso lá na Usina de Belo Monte. Precisamos 
acompanhar, pela Subcomissão, que as condicionantes 
sejam implantadas na mesma velocidade da usina, até 
porque, Senador Ivo, elas deveriam ter sido executadas 
antecipadamente à implantação da usina, para que os 
municípios impactados estivessem preparados, para 
que recebessem essa migração que estão sofrendo. 
Ora, como não foram preparados, estão sofrendo essa 
migração ao mesmo tempo da execução das obras 
de Belo Monte. Então, pelo menos que as obras das 
condicionantes sejam executadas no mesmo ritmo das 
obras da barragem. A isso vamos ficar atentos.

Quero dizer a V. Exª, Senador Ivo Cassol, que 
vamos ter, na próxima quinta-feira, depois de amanhã, 

uma audiência na Comissão de Meio Ambiente, pela 
Subcomissão de Acompanhamento da Implantação de 
Belo Monte, para que possamos fazer uma avaliação 
da diligência que fizemos e termos, com a presença 
do Ibama, do consórcio empreendedor e do Ministério 
Público, uma avaliação e cobrarmos do Ibama, que não 
esteve nessa diligência, exatamente aquelas condições 
necessárias para que, como V. Exª colocou, o consór-
cio Norte Energia, que é o consórcio empreendedor, 
possa vir a dar as condições de que as condicionantes 
possam vir a ser executadas.

Eu quero alertar aqui, para dizer ao Brasil que 
essa obra de Belo Monte, eu já disse no início do pro-
nunciamento, é a maior obra em execução do nosso 
País. Os números da obra são números gigantescos, 
impressionam a qualquer brasileiro que tome conhe-
cimento. Mas não são só os números que impressio-
nam. Qualquer um que for até lá... E eu espero e quero 
aqui fazer o convite a todos os Senadores que possam 
ter a oportunidade de nos acompanhar em outras di-
ligências que fizermos. Já agendamos uma segunda 
ida nossa em julho. Antes do recesso do meio do ano, 
iremos novamente para que possamos acompanhar, 
verificar o avanço que tivemos dessa primeira visita de 
março para a segunda visita em julho. E espero ter os 
que estiveram lá agora em março e outros Senadores 
que queiram ir até lá, a Altamira e região, não só em 
Altamira, mas Vitória do Xingu e a região, para que 
possamos efetivamente fazer esse acompanhamento.

Belo Monte vai gerar 11.000 MW de energia para 
o Brasil; não é para o Pará. O Pará hoje já exporta ener-
gia. Esse é um outro ponto importante a que venho me 
referindo aqui há muito tempo. Agora mesmo estamos 
discutindo a questão dos royalties do petróleo. O ICMS 
na geração de energia não é cobrado pelo Estado pro-
dutor. Ele é cobrado no consumo, ou seja, na ponta. O 
Estado produtor de energia exporta energia e não cobra 
na geração o ICMS; é cobrado no consumo, ou seja, 
nem a geração de energia o Estado que gera energia, 
como é o caso do Estado do Pará, que vai gerar mais 
11 mil MW com Belo Monte, é beneficiado com isso.

Senador Ivo Cassol, por favor.
O Sr. Ivo Cassol (Bloco/PP – RO) – Para poder 

concluir, Sr. Presidente, e ajudar. Na verdade, é o caso 
que tenho discursado e falado. Por exemplo, no Estado 
de Rondônia, hoje os empreendimentos já começaram 
a demitir servidores. No mercado de trabalho de Por-
to Velho, há gente sobrando. O setor imobiliário caiu. 
E aí as pessoas falam: “Mas depois tem o ICMS da 
energia”. Mas o ICMS é pago onde consome! Sabe o 
que fica para o Estado produtor? Desculpem-me, mas 
fica só uma bananeira depois. “Mas e os royalties?” 
Os royalties são muito pequenos comparados aos do 
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petróleo. Portanto, precisamos aqui, nesta Casa, ur-
gentemente criar o ICMS Verde para os Estados da 
região Norte, que estão dando para o Brasil a ener-
gia de que precisa. Então, sou a favor disso. Assim, o 
Estado de Rondônia vai ser contemplado, o Pará vai 
ser contemplado, Mato Grosso vai ser contemplado. 
Todos os Estados que têm a riqueza natural podem 
ser aproveitados. E, pelo menos, deixam um legado 
positivo, que é a diferença de ICMS.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Se-
nador Ivo Cassol, iniciamos na quarta-feira passada, 
na véspera da nossa ida a Altamira, uma reunião com 
a Senadora Kátia Abreu, o Senador Blairo Maggi, que 
nos escuta, e o Senador Sérgio Souza, exatamente 
para discutir essa alteração da cobrança do ICMS da 
energia na produção, e não no consumo. 

Vamos ter outras reuniões e renovamos o convite 
aos Senadores que têm interesse em discutir o tema, 
para que possamos trazer essa discussão às comis-
sões e também ao plenário. Isso é constitucional. Te-
mos que alterar a Constituição através de uma PEC, 
que tramita no Senado Federal.

Quero, Senador Cássio Cunha Lima, agradecer 
a V. Exª. 

Eram essas as informações que queria fazer, 
nesta tarde-noite, sobre a viagem da subcomissão de 
acompanhamento da implantação da usina de Belo 
Monte, no Estado do Pará, nos Municípios de Altamira 
e Vitória do Xingu.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Cássio Cunha Lima. Bloco/

PSDB – PB) – Senador Flexa, esta Presidência cum-
primenta V. Exª pela prestação de contas, pelo pronun-
ciamento, sempre muito sensato, lúcido, que traz um 
tema extremamente relevante para o desenvolvimento 
do Brasil, que é a energia.

E concedo a palavra ao próximo orador inscrito, 
Senador Cristovam Buarque, anunciando que, na se-
quência, temos a inscrição do Senador Blairo Maggi; 
após o Senador Cristovam, o Senador Blairo.

Com o tempo regimental de vinte minutos, tenho 
a honra de conceder a palavra a esse extraordinário 
brasileiro o Senador Cristovam Buarque.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Muito obrigado, Senador, mas creio que não vai ser 
necessário um discurso longo para fazer um pequeno 
comentário sobre a vinda, esta manhã até o avançar 
da tarde, no Senado, do Ministro Mantega.

O Ministro Mantega fez uma bela apresentação, 
mas, como tenho sempre falado da área econômica 
do Governo, um discurso concentrado no presente, um 
discurso sem uma visão de longo prazo, um discurso, 

Senador Taques, conjuntural, sem a visão estrutural 
que o Brasil precisa. 

Quando a gente analisa, por exemplo, os impe-
dimentos que ele coloca hoje e os perigos e riscos da 
economia brasileira, todos são comprometidos com o 
presente: é a taxa de câmbio, é a redução da deman-
da internacional por nossos produtos, é a política, a 
guerra cambial. Ele não coloca o principal problema da 
economia brasileira, Senador Acir, e que temos con-
versado sempre. No médio prazo, o nosso problema 
é só um: chama-se competitividade.

A economia brasileira está bem, mas ela vai 
mal. Ela vai mal se a gente analisa a competitivida-
de crescente dos outros países e a competitividade 
estagnada do Brasil, a produtividade estagnada do 
Brasil, que é a base da competitividade, enquanto 
a produtividade cresce em outros países. Na Coreia 
do Sul, nos últimos 20 anos, a produtividade cresceu 
50%; na China, a produtividade, em 20 anos, cresceu 
60%. O que quer dizer esse crescimento? Quer dizer 
que, há 20 anos, se um trabalhador sul-coreano pro-
duzia o valor de 100, agora ele produz o valor de 150, 
o mesmo trabalhador; quer dizer que, se na China um 
trabalhador produzia o valor de 100, agora ele produz 
160. No Brasil, um trabalhador que, há 20 anos, pro-
duzia 100, hoje continua produzindo 100. Eu falei que 
o crescimento da produtividade no Brasil era zero em 
20 anos. O Senador Armando Monteiro, que é um ho-
mem da indústria, usou uma palavra muito melhor: a 
produtividade está estagnada. 

Este é o grande problema do futuro: a incapaci-
dade da nossa produtividade de dar saltos, de produ-
zir mais, cada pessoa, de um ano para o outro, para 
poder justificar ganhar mais de um ano para o outro.

Mas a competitividade não vem só da produtivi-
dade. Essa é uma visão antiga, tradicional, do tempo 
em que produzíamos dois, três, quatro produtos. A 
competitividade hoje vem de duas coisas: a produtivi-
dade do processo de produção, quanto um trabalhador 
produz graças às novas máquinas, e a criatividade de 
inventar novos produtos. 

O Brasil está pecando nesses dois aspectos da 
competitividade internacional. Nós não inventamos 
novos produtos e nós não conseguimos aumentar a 
capacidade de produção de cada trabalhador. 

Qual é o resultado? Cada trabalhador vai continuar 
produzindo a mesma quantidade e nós vamos conti-
nuar produzindo os mesmos produtos. Aí a demanda 
não cresce. Ou cresce por reação lá de fora. Lá de fora 
começam a comprar mais, como hoje acontece com 
alguns setores. O setor da soja, por exemplo. E está 
aqui o Senador Blairo, que o conhece bem. Lá de fora 
a demanda aumenta. E aqui dentro a produtividade 
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também, nesse setor, sobretudo pelo fato de mais de 
uma cultura ao longo de um ano apenas. Essa é uma 
invenção brasileira. 

Mas são produtos que não geram a demanda 
por si, como o caso de um iPad, de um iPod, de um 
computador, de um equipamento da inovação científica 
e tecnológica, que é criado e, ao entrar no mercado, 
cria a demanda. Não é preciso esperar que a deman-
da venha de fora. Nós, que inventamos o produto, 
induzimos a demanda. Então, nesses dois aspectos 
da competitividade, o aspecto da invenção de novos 
produtos e o aspecto de produção maior por pessoa, 
produtividade, nós estamos falhando. 

Isso ele não falou. E a pergunta que fiz a ele foi se 
o Ministério da Fazenda estava prestando atenção ao 
novo Plano Nacional de Educação que vai chegar aqui. 
E o Plano Nacional de Educação é a mãe da competi-
tividade, porque ali, no Plano Nacional de Educação, é 
que vamos não apenas ter capacidade de inventar no-
vos produtos, como também capacidade de aumentar a 
produtividade de cada trabalhador, pela sua formação 
e pelas máquinas que podemos inventar para produ-
zir mais. É ali que está a mãe da própria economia do 
futuro, porque essa economia do futuro terá que ser a 
economia baseada no conhecimento. O capital, daqui 
para frente, não é mais a máquina. É quem inventa a 
máquina. É quem sabe operar a máquina inteligente, 
como as máquinas do futuro serão a partir de agora. 
Nós estamos ficando para trás.

Por isso, tenho dito e insistido que a economia 
está bem, mas não vai bem. É claro que há outros 
problemas: a infraestrutura deficiente, o custo Brasil 
elevado, a própria taxa de cambio, que dificulta a nos-
sa exportação e termina desindustrializando o Brasil, 
enquanto industrializa a China, industrializa a Índia, e 
passamos a ser importadores dos bens industriais. São 
muitos problemas. São 15 problemas que identifica-
mos nesse trabalho chamado “A economia está bem, 
mas não vai bem”. Mas, desses todos, talvez o mais 
importante seja a perda da capacidade de competiti-
vidade no exterior, no conjunto da economia, embora, 
em setores como o da soja e em setores como o do 
ferro, a gente consiga aumentar a produtividade gra-
ças a técnicas novas, e técnicas que surgiram graças 
a conhecimento produzido, por exemplo, na Embrapa, 
no caso da soja; produzido no Instituto Tecnológico da 
Aeronáutica, no caso da Aeronáutica e da Embraer. 

Lamentavelmente, a resposta do Ministro Man-
tega, quando perguntei se o Ministério da Fazenda 
estava considerando o segundo Plano Nacional de 
Educação como um vetor, como um instrumento, um 
motor para a nossa economia, foi de que nós vamos 
colocar mais dinheiro na educação. Mais dinheiro é 

necessário, mas mais dinheiro não é suficiente. Hoje, 
se chover dinheiro no quintal de uma escola, vira lama 
na primeira chuva. Temos que saber como o dinheiro 
que a gente coloca chega à cabeça dos alunos, chega 
à consciência dos alunos. Isso exige uma mudança no 
sistema educacional brasileiro. Temos que revolucionar, 
e não apenas melhorar a educação no Brasil. 

Essa revolução exige a criação de um sistema 
novo, com professores altamente bem remunerados, 
selecionados com muito rigor, com dedicação absolu-
tamente exclusiva, usando equipamentos da mais nova 
geração pedagógica, em edifícios bonitos e confortáveis 
e em horário integral. Não dá para você transformar 
as escolas de hoje nessa nova escola. Nós vamos ter 
que fazê-las. Esse é um professor novo que a gente vai 
ter que buscar no mercado, pagando bem e exigindo 
muito, inclusive mudando o conceito de estabilidade. 
Estabilidade em relação ao governador, ao prefeito, em 
relação ao presidente, em relação ao Estado, mas não 
estabilidade em relação aos colegas, aos pais, ao povo. 
Nós temos a obrigação de avaliar os professores no 
momento em que nós dermos importância à educação, 
no momento em que pagarmos bem aos professores. 
Esse novo sistema tem que ser montado, enquanto 
vamos deixando que o atual sistema, o sistema das 
escolas ruins, sem horário integral, com professores 
mal remunerados, sem motivação, escolhidos local-
mente, esse sistema tem que ir definhando, enquanto 
a gente vai construindo um novo sistema. Esse é que 
deveria ser o PNE.

Lamentavelmente, Senador Cássio, o segundo 
PNE, Senador Taques, e eu coloquei isso para o Mi-
nistro Mantega, é uma repetição do primeiro PNE. Daí 
eu pergunto, vamos avaliar o primeiro PNE: quanto au-
mentou a produtividade? Quanto aumentou o grau de 
consciência da população brasileira? Nada. Nesses dez 
anos do primeiro PNE, nada mudou substancialmente 
na educação. O segundo PNE pouco vai mudar, salvo 
jogar muito dinheiro. Cheguei e disse até ao Ministro: 
Ministro, o senhor, que é Ministro da Fazenda, tome 
cuidado, não vale a pena jogar dinheiro sem ver como 
ele vai ser gasto.

Mas o que mais me preocupa é essa falta de visão 
entre o setor educacional e o conjunto da sociedade 
brasileira. Achamos que a educação é uma questão 
lá, da educação, que a economia é uma questão cá, 
dos empresários. Ou a gente casa essas duas coisas 
ou a educação não vai dar o resultado. Nós achamos 
que educação é uma coisa lá, da educação, e que a 
corrupção é uma coisa cá, da justiça. Sem educação 
combinada com consciência a gente não vai dar o salto 
para uma sociedade honesta. A gente acha que a vio-
lência é uma questão cá, dos policiais, e a educação lá, 
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dos professores. Sem casar professores, educação e 
uma consciência pacífica das nossas crianças no pro-
cesso de crescimento, a educação não trará o efeito 
necessário para mudar o quadro violento do País e a 
luta contra a violência não será a mesma que a luta 
pela paz. É uma pena que a gente se conforme com 
tão pouco. A gente se conforma em ter mais vigilantes, 
em ter toda a vida da gente coberta de vídeos para sa-
ber quem é e quem não é ladrão, a gente aceita viver 
cercado de cercas, em condomínios, comprando em 
shopping centers, porque não pode ir à rua; entrando 
em restaurante com vigilantes privados, vendo quem 
entra e quem não entra. Nós nos conformamos como 
se isso fosse paz. Isso é segurança; isso não é paz. 
Paz é quando não se precisar de barreiras; quando a 
gente puder passear no centro da cidade sem medo. 
Aí é paz. Mas a gente não quer a paz, a gente quer 
a segurança. Até precisa da segurança momentane-
amente, mas tem de olhar para a paz; até precisa de 
uma economia que esteja bem, mas a gente tem de 
olhar uma economia que vá bem no futuro, e essa de-
pende de uma visão integrada.

Mas, lamentavelmente, nós temos um Governo 
hoje que não consegue casar longo e curto prazo. Não 
há um diálogo, Senador Taques, entre o que se faz hoje 
e o que se espera para amanhã. Às vezes, a gente faz 
hoje sem olhar para o amanhã; a gente faz, às vezes, 
para amanhã, sem ver a base hoje.

Vou dar um exemplo: o imenso, grande, bonito 
projeto de Suape, em Pernambuco. Todos sabem hoje 
que o projeto de Suape, em Pernambuco, é um pro-
jeto olhando lá na frente, que vem do Senador Jarbas 
Vasconcelos. Esse projeto, olhando lá na frente, está 
fracassando porque não criou uma base educacional. 
Não tem mão de obra para fazer funcionar as coisas. 
Um imenso navio, construído em Pernambuco, que or-
gulhou Pernambuco, lançado ao mar pelo Presidente 
Lula, está no estaleiro, voltou ao estaleiro, segundo 
dizem, por deficiência na mão de obra que fez as sol-
das dentro do navio.

O Ministro Mantega falou muito bem, mas falou 
muito bem do momento. Ele não tocou no projeto de 
Brasil. É como se o problema dele fossem os próximos 
anos, e não as próximas décadas. Isso é que deixa 
preocupação em quem não se contenta apenas de ter 
o Brasil estando bem e quer o Brasil indo bem para o 
futuro. Não satisfez, portanto, a fala do Ministro numa 
perspectiva mais longa.

Acho que a gente deveria chamá-los aqui juntos, 
o Ministro Mantega, o Ministro da Ciência e Tecnolo-
gia, o Ministro da Educação, e ter um debate sobre o 
Brasil, porque nos acostumamos a debater em cada 
comissão o aspecto específico daquela comissão e 

estamos deixando de discutir o aspecto amplo da Na-
ção brasileira, na sua complexidade, na necessidade 
de interação entre seus diversos setores. Cada um 
está trabalhando por um lado e cada um olhando só 
o seu presente. E aí a gente não pode colocar a culpa 
apenas nos Ministros, na Presidenta. Os sindicatos só 
pensam no curto prazo; eu diria que o sistema judiciário 
está comprometido com o curto prazo; nós, políticos, 
estamos comprometidos com o curto prazo. O nosso 
horizonte mais longo é a próxima eleição, em vez de ser 
a próxima geração. Nós estamos prisioneiros de estar 
bem, e não de ir bem. Isso é extremamente preocu-
pante, mesmo quando os indicadores atuais são bons.

Era isso, Senador Cássio, que eu queria colocar, 
dizendo: bela apresentação do imediato, triste apre-
sentação, olhando o futuro do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Cássio Cunha Lima. Blo-
co/PSDB – PB) – Cumprimento V. Exª, Senador Cris-
tovam, por mais um pronunciamento extremamente 
lúcido, de alguém quem tem uma folha de serviços 
prestados a este País e uma preocupação permanen-
te com o seu próprio futuro, com o arrimo, a base da 
educação brasileira.

O Senado e os telespectadores da TV Senado 
são brindados, mais uma vez, com a palavra sempre 
lúcida e cidadã de V. Exª.

Cumprimento-o pelo seu pronunciamento.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 

DF) – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Cássio Cunha Lima. Bloco/

PSDB – PB) – A Presidência designa o Senador Gim 
Argello (PTB/DF), como membro suplente, em subs-
tituição ao Senador João Vicente Claudino (PTB/PI), 
para integrar a Comissão Parlamentar Mista de Inqué-
rito destinada a “Investigar a situação de violência con-
tra 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 mu-
lheres em situação de violência”, conforme Ofício nº 
050, de 13 de março de 2012, da Liderança do PTB, 
no Senado Federal.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 50/2011/GLPTB

Brasília, 13 de março de 2012

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente e nos termos 

regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência a fim de 
indicar, pelo Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, o 
meu nome Senador Gim Argello, para compor como 
membro suplente a Comissão Parlamentar Mista de 
Inquérito – CPMI, destinada a “Investigar a situação 
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de violência contra a mulher no Brasil e apurar de-
núncias 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 substituição ao Excelentíssimo Senador João Vi-
cente Claudino.

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

Atenciosamente, – Senador Gim Argello, Líder 
do PTB. 

O SR. PRESIDENTE (Cássio Cunha Lima. Blo-
co/PSDB – PB) – O ofício que acaba de ser lido vai 
à publicação.

Será feita a substituição solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Cássio Cunha Lima. Blo-

co/PSDB – PB) – A Presidência designa os Senado-
res Fernando Collor e Gim Argello para integrarem, 
respectivamente, como titular e suplente, a Comissão 
Temporária Externa, criada nos termos do Requeri-
mento nº 39, de 2012, destinada a representar o Se-
nado Federal, no âmbito das Nações Unidas, sobre o 
desenvolvimento sustentável, a Rio+20, conforme o 
Ofício nº 56, de 2012, da Liderança do PTB.

É o seguinte o Ofício na íntegra:

Of. nº 56/2012/GLPTB

Brasília, 13 de março de 2012

Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos 

regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar, 
pelo Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, os Senado-
res Fernando Collor e Gim Argello para integrarem, 
como membros titular e suplente respectivamente, a 
Comissão Temporária Externa destinada a representar 
o Senado Federal na Conferência das Nações Unidas 
sobre o Desenvolvimento Sustentável – “Rio + 20.”

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

Atenciosamente, – Senador Gim Argello, Líder 
do PTB. 

O SR. PRESIDENTE (Cássio Cunha Lima. Bloco/
PSDB – PB) – Com a palavra, pelo tempo regimental 
de 20 minutos, o nobre Senador Blairo Maggi.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Sr. 
Presidente, peço para me inscrever para falar em nome 
da Liderança do PDT, por gentileza.

O SR. PRESIDENTE (Cássio Cunha Lima. Blo-
co/PSDB – PB) – Está inscrito V. Exª, que falará após 
o Senador Blairo.

O SR. BLAIRO MAGGI (PR – MT. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, a exemplo do 

Senador Cristovam, que me antecedeu nesta tribuna 
para falar da reunião de hoje à tarde, da visita para 
uma audiência pública, com o Ministro Guido Mantega, 
eu também uso da tribuna, neste momento, para fazer 
algumas considerações a respeito da participação do 
Ministro, na tarde de hoje, aqui no Senado Federal.

Quanto aos questionamentos que a Oposição fez, 
que alguns órgãos de imprensa vinham fazendo, sobre 
as questões do Presidente da Casa da Moeda, sobre 
as questões do Banco do Brasil, para mim, o Ministro 
Guido Mantega se saiu muito bem ao responder todos 
os questionamentos da Oposição sem mudar de rumo, 
sem procurar enrolar. Ele foi claro, simples, direto ao 
ponto com respostas claras, e acho que isso retirou 
ou tirou do ambiente qualquer tipo de “nuvem negra”, 
a respeito de qualquer pensamento que tinham por aí 
a respeito desse assunto.

Acho que o Ministro Guido Mantega respondeu 
hoje com toda nitidez sobre aquilo que estava faltan-
do responder, com um posicionamento claro, direto, 
do Governo a respeito desses assuntos. Então para 
mim é um assunto encerrado, é um assunto enterrado 
e vida para frente, bola para frente.

Outro assunto que hoje me chamou a atenção, 
na parte da tarde, foi quando o Ministro fez as suas 
colocações a respeito da economia. E aí o querido Se-
nador Cristovam fez algumas considerações das quais 
eu compartilho com S. Exª: que nós estamos indo bem, 
mas que não poderemos estar bem no futuro.

Eu acho que essa é uma preocupação, Senador 
Cristovam, muito pertinente, oportuna e correta porque 
nós não podemos olhar simplesmente este momento, 
nós temos que olhar para frente; como nós seremos, 
o nosso País, daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos. E 
para quem pensa no futuro é preciso pensar um pouco 
diferente, talvez mais ousadamente, na proteção das 
empresas nacionais para que elas simplesmente não 
passem por esse momento, que sobrevivam a esse 
momento. Mas, como é que nós vamos sobreviver no 
futuro, num momento de competição muito maior, num 
momento diferente do que o que nós vivemos hoje? 
Como disse o Ministro, e isso é real, com excessos 
de crédito, com oferta de dinheiro abundante, fazendo 
com que as empresas acabem não tendo condições 
de crescer e se desenvolver?

Então o Governo, no caso o Ministério da Fazen-
da, tem juntamente com o Banco Central a obrigação 
de fazer a proteção da moeda brasileira; ele tem como 
obrigação de fazer a defesa da indústria nacional, do 
agronegócio nacional, da agricultura e da pecuária, 
além dos serviços brasileiros. E como fazer isso? De-
fendendo realmente a moeda brasileira e criando bar-
reiras ou dificultando a entrada desses recursos que 
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são recursos especulativos, Sr. Presidente, que vêm 
para o Brasil nadar nos juros altos que nós temos; juros 
que, até poucos dias atrás, estavam em mais de 10%, 
agora 9,75%, se não me falha a memória.

É claro que nos países europeus em que os ju-
ros, neste momento, não chegam a 2% ao ano, é muito 
mais tranquilo vir ao Brasil, pernoitar com o dinheiro 
aqui e sair com juros de 10% ao ano.

Então, o Governo brasileiro precisa, de fato, se 
preocupar com isso, caso contrário a moeda brasileira 
será supervalorizada e nós perderemos a competitivi-
dade no mercado internacional, não só dos produtos 
in natura que nós produzimos, mas também dos ma-
nufaturados e semi-faturados.

Mas, eu gostaria de relembrar uma das preocu-
pações que os empresários me passaram, no dia de 
hoje, quando fiz uma pergunta, depois de vários telefo-
nemas. Perguntei-lhes se as proteções que o Governo 
estava fazendo, neste momento, eram boas ou não para 
as exportações. E a resposta de alguns empresários 
com quem conversei foi muito clara: “...que para a ex-
portação as medidas tomadas são ruins”. Mas é um 
paradoxo, como que é ruim se ao mesmo tempo fez 
com o dólar saísse de 1,68, 1,70, para 1,80? E é tudo 
o que o empresário quer? Mas ela é ruim porque os 
6% de IOF que o Governo coloca, quando o dinheiro 
entra para o País, para a permanência com menos de 
cinco anos, significa um deságio no dólar, Senador Pe-
dro Taques; significa que R$1,80 para cada dólar cai 
para R$1,69, quando você aplicar a taxa de 6%. Então, 
você está penalizando o setor exportador.

É claro o Governo faz a proteção, ele segura 
um pouco a entrada dos dólares, faz com que o real 
seja desvalorizado e chegue a 1,80, 1,81 ou 1,82. 
Aparentemente é um bom negócio, mas como disse, 
você acaba penalizando o exportador. E mais, como a 
grande maioria das empresas exportadoras brasileiras 
não tem acesso a crédito de tão longo prazo, de cinco 
anos, todas elas acabam tendo que vir buscar dinhei-
ro de curtíssimo prazo nas operações, nas antigas e 
velhas e boas operações chamadas de ACC, que é o 
dinheiro de 180 dias, 365 dias que o exportador pode 
ir buscar. É o juro mais barato, é bom para o exporta-
dor, mas, mais uma vez, ela pode se transformar em 
uma armadilha para o exportador. Quando ele deixa 
de ter um crédito de dois, de três anos, porque está 
com taxas de 6% ao ano para entrada no Brasil, ele 
busca recursos de 180 dias ou 365 dias para financiar 
suas exportações.

E por que, Sr. Presidente, isso se transforma 
numa coisa ruim? Porque nós vivemos numa crise 
mundial, neste momento, que nós ainda não sabemos 
qual será sua saída. Nós não sabemos se essa crise 

está debelada com os acordos, os acertos feitos na 
economia, principalmente na economia grega, ou se 
essa crise ainda vai recrudescer, vai ficar mais compli-
cada e mais difícil. Então, se nós temos um dinheiro de 
curto prazo para exportação, Senador Pedro Taques, 
o que acontece? Se a minha operação vence amanhã 
e nós temos uma crise no horizonte, o banco é mui-
to mais tranquilo, e o banqueiro fala assim: “Olha, eu 
não vou emprestar dinheiro neste momento, porque a 
situação está meio nebulosa”. E banco, a gente sabe 
como é, ele é igual a cardume de peixes, igual a bando 
de aves: quando vem um, vêm todos; mas, quando um 
vai embora, todos vão embora também, não sabem por 
que vieram e não sabem por que estão indo embora. 
Então o cidadão fica sem crédito.

Hoje, na parte da tarde, pedi ao Ministro Guido 
Mantega, e venho à tribuna para relembrá-lo e avisar 
ao Ministério da Fazenda que o Ministro Guido Mantega 
concordou com a minha tese e de alguns Senadores de 
que nós devemos procurar uma saída, uma alternativa, 
ou seja, quando o Governo cobrar os 6% de juros do 
IOF na entrada, que ele possa, imediatamente, após 
a comprovação da mercadoria em cima do navio, quer 
dizer, exportação efetivamente realizada, devolvê-lo, 
Senadora Ana Amélia, mas devolver em dinheiro; não 
é crédito, porque isso é custo da operação, custo da 
exportação.

Então, o Ministro Guido Mantega concordou com 
a tese, ficou de acionar os seus técnicos, e nós vamos 
direcionar e indicar técnicos nossos. Vamos chamar 
o pessoal da área de exportação, da Abiove e de ou-
tras entidades para, junto com o Ministério da Fazen-
da, tentar – não significa que haja uma concordância 
em fazer –, mas tentar buscar uma saída em que o 
exportador brasileiro possa aproveitar esse momento 
da valorização do dólar, bem como o grande fluxo de 
capital que está por aí no mundo, sobrando.

Então, acho eu que o Ministro Guido Mantega 
hoje foi sensível às colocações feitas pelos Senadores, 
concordou e disse: “Olha, quando nós fizemos uma le-
gislação nova ou colocamos uma imposição nova, nós 
a colocamos sabendo que vai haver um efeito x, mas 
não sabemos os efeitos colaterais”. Portanto, a socie-
dade, o empresariado, todos aqueles que trabalham 
nos setores de exportação, ou mesmo na economia 
interna, precisam manifestar-se. Os efeitos colaterais 
dessa medida que foi tomada talvez sejam mais gra-
ves do que o defeito que se quis corrigir.

Então, ficou claro hoje que o Ministério da Fazen-
da está pronto, aberto a fazer as discussões necessá-
rias, para que possamos equilibrar essa questão da 
regulação, de fazer com que o dólar seja valorizado e 
o real desvalorizado, sem que isso traga à economia 
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brasileira mais uma penalidade, num país onde temos 
uma alta carga tributária, onde, infelizmente, ainda ex-
portamos impostos, onde ainda temos uma competiti-
vidade bastante inferior a determinados locais.

Para os senhores terem uma ideia, a China co-
loca aqui no Brasil equipamentos, como, por exemplo 
uma pá carregadeira ou uma patrol, um equipamento 
qualquer, por um terço do custo produzido aqui no Bra-
sil – um terço! Uma pá carregadeira, Presidente Cás-
sio, que custa R$350 mil aqui no Brasil, você compra, 
colocada, em qualquer lugar do Brasil, com imposto 
recolhido, a R$95 mil, R$100 mil, na sua propriedade 
ou no seu empreendimento.

E mais: o empresário chinês, quando carrega o 
equipamento no navio para mandar para o Brasil, re-
cebe um cheque do governo de 16% de bonificação, 
porque ele está fazendo uma exportação.

Então, nós, as empresas e as indústrias brasi-
leiras, estamos ouvindo muito falar de desnacionali-
zação, de empresas que têm fechado, da importação 
que tem aumentado, dos equipamentos vindos todos 
de fora. Isso é porque temos uma alta carga tributária 
e principalmente trabalhista, um dólar subvalorizado 
e um real valorizado.

Portanto, venho a esta tribuna já nesta tarde/noi-
te dizer que nós enxergamos uma pequena luz no fim 
do túnel, e cabe agora aos técnicos da Fazenda, das 
exportadoras e das associações buscarem o enten-

dimento para fazer com que o Brasil possa ser mais 
competitivo, possa gerar mais emprego e proteger 
sua indústria nacional sem ter de criar antagonismos 
e complicações dentro da OMC e tantos outros orga-
nismos que regulam o mercado internacional.

Então, Sr. Presidente, a minha fala nesta tarde é 
neste sentido de dizer que vamos procurar esse cami-
nho e vamos procurar mudar a situação atual.

Boa noite e muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cássio Cunha Lima. Bloco/

PSDB – PB) – Indago do Senador Acir se mantém a 
inscrição pela liderança do PDT? (Pausa.)

Antes de V. Exª ocupar a tribuna, quero comunicar 
ao Plenário que, em sessão anterior, foi lido o Reque-
rimento nº 69, de 2012, do Senador Ricardo Ferraço 
e outros Senadores, solicitando a realização de ses-
são especial destinada a homenagear o lançamento 
da Campanha da Fraternidade de 2012, com o tema 
Fraternidade e Saúde Pública, pela CNBB, em data a 
ser oportunamente marcada.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler:
Requeremos, em aditamento ao Requerimento 

nº 69, de 2012, que a sessão especial em homena-
gem ao lançamento da Campanha da Fraternidade de 
2012, com o tema Fraternidade e Saúde Pública, seja 
realizada no dia 19 de março do corrente ano.

É o seguinte o Requerimento na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Cássio Cunha Lima. Bloco/
PSDB – PB) – Em votação o requerimento. (Pausa.)

As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o 
aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Cássio Cunha Lima. Bloco/

PSDB – PB) – Com o tempo regimental de 20 minutos, 
concedo a V. Exª a palavra.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Boa tarde, Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, nossos amigos que nos 
acompanham pela TV Senado e pela Rádio Senado. 
Venho a esta tribuna hoje à tarde para falar um pouco 
sobre o meu Estado de Rondônia.

Na sexta feita última, estivemos junto com a co-
mitiva do Governador Confúcio Moura nas cidades de 
Nova Brasilândia e Novo Horizonte.

Em Nova Brasilândia, estivemos também junto 
com o prefeito municipal, com o Senador Raupp, com 
a Deputada Marinha, com os demais secretários de 
Estado, e o Governador lançou, naquele momento, a 
execução de 20 quilômetros de asfalto para acidade 
de Nova Brasilândia.

Quero aqui cumprimentar o nosso Governador e 
toda sua equipe pelo belo trabalho que faz à frente do 
governo do Estado, um trabalho planejado, com estru-
tura, um trabalho que foi pensado no ano passado e 
começa a dar os primeiros frutos agora no começo de 
2012, um ano que nós esperamos que seja decisivo 
para o nosso Estado de Rondônia, não só com rela-
ção a asfaltamento urbano nos Municípios do Estado 
de Rondônia, mas também nas rodovias.

O Governador anunciou a compra de dez usinas 
de asfalto para o DER, para que esse órgão possa 
executar essas obras, que são da maior importância 
para o Estado, diretamente, contratando as empresas 
para fazer a base e a sub-base, mas o DER fazendo 
a usinagem e, dessa forma, acelerando o ritmo de 
crescimento, de desenvolvimento e investimento em 
infraestrutura no Estado de Rondônia. Não foi diferente 
em Novo Horizonte, como não é diferente nos demais 
50 Municípios do Estado de Rondônia. O Governo do 
Estado investe em todos os Municípios: nos pequenos, 
nos médios e nos grandes Municípios. É o que espe-
rávamos do nosso Governador Confúcio Moura. É o 
que esperávamos do nosso Vice-Governador, Airton 
Gurgacz, que está lá representando o PDT, juntamente 
com o Governador Confúcio.

Aproveito esta tribuna também para cobrar mais 
atenção do Governo Federal para com o nosso 
Estado de Rondônia. Eu poderia elencar uma série 
de carências que o nosso Estado enfrenta, pois é um 

Estado jovem, a última fronteira agrícola do País, mas 
vou me ater a três necessidades mais urgentes, que, de 
uma forma ou de outra, afetam a toda a população do 
nosso Estado de Rondônia.

A primeira delas é a transposição dos servidores 
do ex-Território Federal de Rondônia para os quadros da 
União; uma novela que já se arrasta por muito tempo, 
resultado de uma proposta de emenda constitucional 
apresentada pela nossa colega, a ex-Senadora Fátima 
Cleide, que acompanha o desenrolar dessa novela com 
muita atenção e muita preocupação também.

Foi aprovada no Congresso Nacional em dois 
turnos, cujo decreto já foi assinado pela Presidente 
Dilma Rousseff, e agora só falta ser colocada em 
prática. Portanto, em respeito aos servidores do ex-
-Território de Rondônia, e em homenagem ao saudoso 
amigo Duvanier Ferreira, ex-secretário de recursos 
humanos do Ministério do Planejamento, que acom-
panhou desde o início as tratativas em torno da trans-
posição, e que nos deixou de forma inesperada,

Fazemos um apelo à Ministra Miriam Belchior, 
do Planejamento, para que publique com urgência a 
normativa que possibilitará o início, de fato, da trans-
posição dos ex-servidores para o quadro da União, o 
que, além de fazer justiça com esses servidores, trará 
uma economia considerável para o Estado de recursos 
que, certamente, poderão ser aplicados em educação, 
saúde e também em aumento de salário para aqueles 
servidores que continuarão fazendo parte dos quadros 
do Estado de Rondônia.

Em segundo lugar, um tema que nos preocupa é 
a regularização fundiária, que é um problema crônico 
em nosso Estado de Rondônia e em toda a Amazô-
nia Legal.

Há um atraso de, pelo menos, trinta anos no tra-
balho de regularização fundiária das vastas terras da 
região amazônica, que, temos que reconhecer, pas-
sou a caminhar a passos mais rápidos com a atuação 
do Ministério do Desenvolvimento Agrário, comanda-
do, até esta semana, pelo Ministro Afonso Florence, 
que fez um grande trabalho à frente desse Ministério. 
Principalmente com o Programa Terra Legal, avançou, 
não com a rapidez que nós queremos no Estado de 
Rondônia, mas avançou muito com relação à regula-
rização fundiária da Amazônia.

O Programa Terra Legal, que iniciou seus tra-
balhos há dois anos, é o primeiro grande esforço do 
Governo Federal em realizar a regularização fundiária 
na Amazônia.

Nesse período, o Programa Terra Legal já cadas-
trou 22 mil famílias nos 52 Municípios de Rondônia, o 
que possibilitará a regularização de uma área em torno 



06166 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012

de 2,9 milhões de hectares, com georreferenciamento. 
Entretanto, isso é apenas 30% da demanda lá existente. 

Em Rondônia, o Incra tem 195 projetos de as-
sentamento, com 37.108 famílias assentadas em área 
aproximada de seis milhões de hectares.

O Estado possui cerca de trinta acampamentos 
de agricultores que ainda não são considerados as-
sentamentos pelo Incra. 

A situação mais grave e os conflitos estão nos 
acampamentos. 

Este é o cenário da região de Ariquemes, da bacia 
do rio Jamari, onde estão os principais acampamentos 
de agricultores que lutam por um pedaço de terra para 
plantar no nosso Estado de Rondônia.

Só no Município de Buritis são 16 acampamentos, 
alguns já transformados em assentamentos pelo Incra.

Temos, portanto, uma demanda reprimida muito 
grande aguardando a regularização fundiária. Espero 
que o que foi iniciado pelo Ministro Afonso Florence 
tenha sequência com o novo Ministro, que toma posse 
amanhã, com uma resposta positiva para a sociedade. 

Estamos confiantes nesse trabalho. É disso que 
precisamos para continuar produzindo com inclusão 
social, desenvolvimento econômico e proteção am-
biental. É através do documento das suas terras que 
podemos cobrar da população rural um cuidado maior 
com o meio ambiente. É através da regularização fun-
diária que isso poderá ser possível. A diminuição do 
desmatamento e a diminuição das queimadas só acon-
tecerão após a regularização fundiária. 

Outra necessidade urgente é a restauração da 
BR-364, rodovia que liga Acre, Rondônia e Mato Grosso 
ao centro do País, cuja situação está crítica, oferecen-
do constantes riscos de morte para os motoristas. Já 
debatemos esse assunto por várias vezes aqui, nesta 
tribuna, neste ano, no ano passado, em reuniões com 
Ministros do Transportes, em reuniões com o Diretor-
-Geral do Dnit, com o Diretor Setorial de Rondônia e 
Acre, em Porto Velho. A situação se agravou há seis 
dias, com o rompimento da pista e das manilhas que 
escoam a água de um igarapé que passa por baixo 
da rodovia no trecho já duplicado, próximo a Porto 
Velho. Agora, o trânsito da rodovia está literalmente 
interrompido. E o Exército brasileiro, por meio do 5º 
BEC, juntamente com o Dnit e o Governo do Estado 
trabalham na recuperação da pista e na construção de 
uma ponte provisória para dar regularidade ao trânsito 
naquela região. 

Na manutenção da rodovia, três empresas come-
çaram, nesta semana, a operação tapa-buracos. São 
15 equipes para cumprir sete contratos, trabalhando ao 
longo da BR-364, para recuperação da pista em cará-
ter emergencial. A população que depende da rodovia 

para transitar tem sofrido muito. Nós esperamos que 
realmente aconteça essa operação emergencial tapa-
-buracos, de maneira bastante acelerada, para que se 
possa dar mais segurança à população que transita 
na BR-364, em Rondônia.

Pois não, Senador Petecão. É um prazer conce-
der-lhe um aparte. 

O Sr. Sérgio Petecão (PSD – AC) – Senador 
Acir, acompanhando o seu pronunciamento, percebo 
que o senhor demonstra preocupação com a situação 
da BR-364, que corta todo o Estado de Rondônia e 
também atende o nosso Estado, o Acre. Na semana 
retrasada, participei de um evento em que tomou posse 
o Presidente da Associação Comercial do meu Estado. 
Ali os empresários já pediam que nós, que a Bancada 
do Acre se juntasse à Bancada de Rondônia para que 
pudéssemos fazer uma frente para ver se melhora a 
situação da BR-364, que corta o Estado de Rondônia, 
como eu já disse, mas que também atende o nosso 
Estado. A precária situação em que se encontra essa 
BR aumenta o preço do transporte, atrasa a chegada 
de mercadoria ao nosso Estado. Então, eu queria aqui 
me somar ao seu pronunciamento e dizer que nós es-
tamos juntos. Esse é um problema de Rondônia, mas 
que atinge diretamente o meu Estado, que é o Estado 
do Acre. Obrigado, Senador.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Muito 
obrigado, Senador Petecão, pelo seu aparte.

De fato, a 364 atende o Estado do Mato Grosso, 
o Estado de Rondônia e também o Estado de V. Exª, 
o Acre. Todos nós precisamos dessa rodovia. Ela é a 
única ligação que nós temos com os demais Estados 
brasileiros.

O Sr. Sérgio Petecão (PSD – AC) – E com o 
Pacífico também. (Fora do microfone.)

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – E 
também uma ligação nossa com o Pacífico. É uma 
nova fronteira de escoamento da produção, uma nova 
fronteira que o Brasil está começando a explorar para 
levar o nosso produto a competir nos países asiáticos.

Sr. Presidente, caros amigos de Rondônia que 
nos ouvem e nos acompanham pela TV Senado e 
pela Rádio Senado, no dia 1º de março, tivemos uma 
audiência pública na Comissão de Agricultura, com a 
participação do Diretor-Geral do Dnit, o General Jorge 
Fraxe, exatamente para pedir, para cobrar uma solução 
imediata para a BR-364. Depois disso, tivemos uma au-
diência com o Ministro dos Transportes, Ministro Paulo 
Passos, a quem agradecemos pelo pronto atendimen-
to e reforçamos a cobrança. Aliás, o Ministro Paulo 
Passos sempre foi muito cordial conosco, atendendo 
os nossos pedidos e tomando providências imediatas 
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com relação às demandas que fizemos ao Ministério 
dos Transportes.

A audiência na Comissão de Agricultura foi muito 
positiva, pois pressionamos em bloco o Dnit por uma 
solução imediata para a rodovia. Esperamos que esse 
reforço na manutenção da rodovia consiga melhorar de 
pronto as condições da pista e oferecer mais segurança 
aos motoristas até a restauração completa da rodovia.

Rondônia pode oferecer energia, soja, carne, 
alimento e riquezas para o Brasil, mas precisa ter ao 
menos infraestrutura de transporte para escoar essa 
produção e para dar segurança ao nosso povo.

Ao contrário do que muita gente pensa, Rondô-
nia está, sim, na rota do desenvolvimento, como uma 
das principais locomotivas deste País. O PIB de 
Rondônia cresce na média do PIB chinês. Ano pas-
sado, o crescimento do PIB de Rondônia foi de 7,3%. 
O isolamento de Rondônia, com rodovias na situação 
atual, pode representar um prejuízo enorme para o 
País, com atraso na construção das usinas do Madei-
ra, o que contribuiu para deixar a rodovia neste estado, 
com o transporte de peças pesadas para as turbinas, 
além do aumento do custo Brasil para o escoamento 
da safra da região Norte e Centro-Oeste. Em breve, 
teremos em Rondônia um dos maiores centros logís-
ticos do Mercosul, principalmente para o escoamento 
do agronegócio brasileiro.

Aproveito, Sras e Srs. Senadores, para enaltecer e 
cumprimentar a nossa Presidenta Dilma pelo pronun-
ciamento que fez hoje nesta Casa ao ser homenageada 
pelo Dia da Mulher. 

Quero relembrar duas questões que ela abordou 
que entendo da maior importância para todos nós bra-
sileiros. Eliminar as diferenças regionais no nosso País 
é investir no País e nos seus Estados em iguais condi-
ções para fazer com que o Brasil cresça com igualda-
de, sem diferenças regionais. Quero cumprimentar a 
Presidenta e sei que não é apenas um discurso, mas é 
a sua vontade, pois, através das suas ações que estão 
sendo colocadas em prática, essas diferenças regionais 
vão acabar por se eliminar.

Segundo, o ensino integral para os nossos jovens, 
que a Presidente colocou como sua preocupação. En-
tendo que é a solução para o futuro do nosso País. Nós 
precisamos ter as nossas crianças, os nossos adoles-
centes, os nossos jovens em tempo integral na escola, 
que o ensino público tenha essa preocupação. Os nos-
sos jovens precisam estar sob o cuidado dos professo-
res, de profissionais qualificados para fazer com que o 
Brasil possa ser no futuro um País entre as três maiores 
economias do mundo.

Eu ouvi aqui o Senador Cristovam Buarque falar 
sobre esse assunto, assim como o Senador Blairo Ma-

ggi, fazendo um link forte entre a economia brasileira e 
o fortalecimento do ensino no nosso País. Eu quero me 
somar a todos eles, principalmente ao Senador Cristo-
vam Buarque, nosso colega do PDT, por quem temos 
uma estima muito grande, pelo trabalho que faz, pelo que 
representa o Senador para nós à frente dessa luta com 
relação ao ensino público, à fidelização do ensino e ao 
ensino integral para as escolas, para os nossos alunos.

Nós temos duas obras importantes no Estado de 
Rondônia com relação ao ensino: uma em Porto Ve-
lho e uma em Ji-Paraná. Escolas que estão em fase 
de licitação e estarão à disposição da população com 
o ensino integral para as nossas crianças. Entendo 
que é esse o caminho para o desenvolvimento, para 
o crescimento do nosso País.

Eram esses os temas. Muito obrigado, Sr. Pre-
sidente. Estamos defendendo os interesses do nosso 
Estado de Rondônia, dos rondonienses e da popula-
ção brasileira.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Cássio Cunha Lima. Bloco/

PSDB – PB) – Cumprimento V. Exª, Senador Acir, pelo 
pronunciamento, pelo tema que trata dos interesses do 
seu Estado e da região Norte do nosso País.

Antes de conceder a palavra ao próximo orador, 
comunico à Casa que a Presidência recebeu a Mensa-
gem nº 75, de 2012, na origem, da Senhora Presiden-
te da República, indicando o Senador Eduardo Braga 
para exercer a função de Líder do Governo no Senado.

É a seguinte a Mensagem na íntegra:

MENSAGEM Nº 75

Senhores Membros do Senado Federal,
Nos termos do art. 66-A, do Regimento Interno 

dessa Casa do Congresso Nacional, indico o Senhor 
Senador Eduardo Braga, para exercer a função de Lí-
der do Governo no Senado Federal.

Brasília, 13 de março de 2012. – Dilma Rousseff.
O SR. PRESIDENTE (Cássio Cunha Lima. Bloco/

PSDB – PB) – Esta Presidência aproveita para cum-
primentar o Senador Romero Jucá, que durante tantos 
anos exerceu essa, por que não dizer, espinhosa, di-
fícil e desafiadora função, e desejar êxito ao Senador 
Eduardo Braga, agora indicado Líder do Governo no 
Senado da República.

Com a palavra, pela liderança do PSD, pelo tempo 
regimental de 20 minutos, o Senador Sérgio Petecão.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC. Pela Lide-
rança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, eu queria aproveitar a oportunidade, 
até porque V. Exª fez o registro agora, para também 
saudar o Senador Romero Jucá, pessoa com a qual, 
em tão pouco tempo aqui na Casa, tive a oportunidade 



06168 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012

de fazer uma boa amizade. É uma pessoa por quem 
tenho um respeito muito grande. Estava aqui à frente 
da Liderança do Governo, cargo que agora será exer-
cido pelo Senador Eduardo Braga, do Estado vizinho 
ao nosso Estado do Acre, Senador por quem também 
tenho carinho e um respeito muito grande. Eu queria 
desejar todo sucesso ao nobre Senador Eduardo Bra-
ga, do Estado do Amazonas.

Tenho um discurso que gostaria de pronunciar de 
forma muito rápida, porque teremos agora uma audiên-
cia com o Ministro Fernando Bezerra, em que tratare-
mos da liberação de recursos para o Estado do Acre, 
com toda a bancada do meu Estado. Graças a Deus, 
o Estado já foi atendido com parte desses recursos. 
Vamos, agora, ao Ministro Fernando Bezerra discutir 
a possibilidade de mais recursos para o nosso Estado. 

Na semana passada, tive aqui a oportunidade de 
pedir à Eletrobrás – por entender justo – que verifique 
a possibilidade de anistiar todas aquelas pessoas que 
tiveram, por conta da cheia do rio Acre, da alagação – 
da alagação, como dizemos em nosso Estado –, sua 
energia cortada. Bairros inteiros tiveram a energia 
cortada, e agora, ao acompanhar as notícias do meu 
Estado, soube que a Eletrobrás anuncia que vai cobrar 
essa energia. Ora, se a energia não foi consumida, não 
existe por que cobrar. Mas a imprensa publicou que 
eles, aplicando uma média anual, vão cobrar.

Desta tribuna, quero pedir à direção da Eletrobrás, 
àqueles que fazem parte do setor elétrico de nosso 
País, que repensem essa posição. Nós cobraremos, 
não vamos aceitar isso, até porque as pessoas não 
consumiram essa energia. Não é justo que se pague 
por uma energia que não foi consumida. Essas pes-
soas que foram atingidas pelas cheias do rio Acre e 
de outros rios, no interior do Estado, estão passando 
por uma situação muito difícil.

Mas, Sr. Presidente, trago aqui outro tema, e 
gostaria de ler, para que fique registrado nos Anais 
desta Casa.

Srªs e Srs. Senadores, a cheia dos rios do Acre 
causou prejuízos inestimáveis a milhares de pequenos 
produtores rurais em todo o Estado. Vale lembrar que, 
no Acre, a maior parte da agricultura local sobrevive 
desses trabalhadores. Eles estão, muitas vezes, loca-
lizados ao longo dos rios e, graças ao trabalho diário, 
garantem o sustento da família. É a conhecida agricul-
tura de subsistência.

Segundo levantamento preliminar, cerca de dois 
mil pequenos produtores rurais foram atingidos pela 
enchente em todo o Estado. Pelos cálculos iniciais da 
Secretaria de Extensão Agroflorestal e Produção Fa-
miliar, a Seaprof, os atingidos estão espalhados pelos 
Municípios de Rio Branco, Sena Madureira, Porto Are, 

Manuel Urbano, Santa Rosa do Purus, Brasiléia e As-
sis Brasil.Os prejuízos já ultrapassam R$25 milhões.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, só a título 
ilustrativo, no Município de Sena Madureira – inclusive 
tive a oportunidade de receber o Prefeito Nilson Areal 
hoje, em meu Gabinete, e ele falava da situação em 
que o Município se encontra –, onde as águas voltaram 
a subir – infelizmente, as águas em Sena Madureira 
voltaram a subir –, o levantamento aponta para 487 
famílias de pequenos produtores atingidos, num total 
de cerca de 2.264 pessoas afetadas com as alagações 
do rio Iaco, que corta Sena Madureira.

Em Sena, existem nada menos que 16 projetos 
de assentamento com 4.200 produtores rurais, mui-
tos dos quais contam com financiamento público da 
agricultura familiar.

Srs. Senadores, convém lembrar que em diver-
sos municípios acreanos a enchente se arrasta desde 
fevereiro – foi uma das maiores e mais longas enchen-
tes em nosso Estado –, com a destruição das lavouras 
de banana, feijão, mandioca, cana-de-açúcar, mamão, 
laranja e cupuaçu. Os prejuízos se multiplicam e o so-
frimento parece não ter fim com a retomada dos alaga-
mentos. Alguns rios voltaram a encher. Felizmente, já 
estamos no final do inverno, e tenho fé em Deus que 
não voltarão aos níveis que chegaram.

Srs. Senadores, face à destruição de muitas la-
vouras de pequenos produtores ao longo dos rios acre-
anos, venho solicitar ao Ministério do Desenvolvimento 
Agrário um crédito especial para produtores rurais que 
nunca contaram com o auxílio governamental e tiveram 
seu trabalho totalmente arrasado pelas cheias. Muitas 
vezes, trabalho de décadas destruído por uma alaga-
ção que marcou época. Gente que nunca contou com 
financiamentos ou recursos, senão os da própria mão 
para manter sua roça e sustentar a família.

Srs. Senadores, gostaria ainda de pedir a anistia 
aos produtores rurais dos assentamentos e demais lo-
calidades que foram afetados pelas enchentes. Traba-
lhadores que se endividaram junto a bancos e agora 
se veem engessados por um agente de força maior, 
que foi essa alagação. 

É fundamental ressaltar que a capacidade de 
pagamento dos financiamentos realizados foi simples-
mente levada com a correnteza destruidora dos rios que 
nos deixaram nessa situação difícil. Nossa agricultura 
é de subsistência familiar e merece uma chance. É o 
mínimo que se pode fazer frente a tanta perda e tanto 
sofrimento do povo acreano.

Então, fica aqui o nosso pedido, o nosso apelo 
ao Ministro e a todos os ministérios, que possam dar 
uma atenção especial. Toda a bancada está envolvida, 
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dedicando-se no sentido de, se Deus quiser, amenizar 
o sofrimento do povo acreano.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cássio Cunha Lima. Bloco/

PSDB – PB) – Cumprimento V. Exª pelo pronunciamento.
Pelo adiantado da hora, o Senador Walter Pinheiro 

já havia solicitado inscrição anteriormente, e eu tenho 
a honra de, em nome desta Presidência que exerço 
momentaneamente, conceder a palavra ao digno re-
presentante da Bahia Senador Walter Pinheiro.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, telespectadores 
da nossa TV Senado, ouvintes da nossa Rádio, meu 
caro Senador Cássio, eu quero tocar em um tema hoje 
que eu poderia chamar até de “a trinca”, “a troca”, en-
fim. Eu, no dia de ontem, me referi a essa questão do 
MDA, até por conta da presença do nosso Senador 
Paulo Paim na direção dos trabalhos, mas amanhã nós 
teremos efetivamente a consagração dessa troca, da 
substituição do nosso Ministro Afonso Florence pelo 
Ministro Pepe Vargas. São dois Deputados Federais do 
Partido dos Trabalhadores. Afonso deixa o Ministério 
depois de um ano e pouco mais de dois meses, num 
processo de reformulação importante, introduzido ali 
no MDA, com a introdução de sistemas, com a própria 
rede rural, com um nível de abrangência no que diz 
respeito ao atendimento a todo o País. Ainda que nós 
adotemos uma postura de dizer que a Bahia perdeu um 
Ministro, o Ministro Afonso Florence deu uma contribui-
ção importantíssima para organizar aquele Ministério. 

Portanto, num ano difícil, muitos debitam ao Mi-
nistro Afonso a impossibilidade de fazer isso ou aquilo. 
Mas o ministro, durante o ano em que esteve à frente 
do ministério, teve a oportunidade de organizar o mi-
nistério, preparando o ministério inclusive para diver-
sas ações. E óbvio que também fez, ao longo desses 
14 meses, diversas intervenções qualitativas. Agora 
em março, inclusive, com o programa de cidadania 
para as mulheres do campo, com o crédito agrícola, o 
financiamento, o Seguro Safra, com a entrega de má-
quinas, com a rede, a que já me referi aqui, a Rede 
Rural, levando tecnologia até o campo.

Afonso volta para a Câmara dos Deputados, onde 
cumprirá o seu mandato. Estaremos lado a lado, assim 
como também temos feito com os outros parlamenta-
res da bancada baiana, na Câmara dos Deputados. 
Portanto, é uma experiência importante na vida de 
Afonso. E foi importante para a Bahia e para o Brasil 
essa reestruturação.

Assume meu companheiro também de jornada. 
Afonso tem uma particularidade maior: além de ser o 
meu companheiro do PT, é meu companheiro de ca-

minhada, nessas nossas caminhadas na Bahia. Esteve 
comigo desde a primeira hora na campanha da minha 
primeira eleição a vereador em Salvador. Chegou a 
trabalhar em nosso mandato, na assessoria. Tive a 
oportunidade de conviver com ele na Sedur. Primeiro 
eu, como deputado, e ele como secretário. Depois, 
nós dois juntos. Eu, na Secretaria de Planejamento; 
Afonso, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano. 
Trabalhamos muito pela nossa Bahia. 

Portanto, deixa agora o ministério, e o trabalho 
continua, e continua firme, até porque nós estrutura-
mos esse trabalho da agricultura familiar no Estado da 
Bahia em conjunto, ao longo desses anos todos, sem 
ter ministério, inclusive no período em que Fernando 
Henrique era o Presidente da República, e nós fazía-
mos oposição.

Deixa o ministério o meu companheiro Afonso 
e assume outro companheiro nosso, não tão próximo 
como Afonso, mas próximo também dentro do PT, o 
companheiro Pepe Vargas, que tenho certeza de que 
terá condições de continuar o bom trabalho e ampliar, 
até porque ele chega numa hora em que é a hora da 
execução. O que foi plantado ali pelo Ministro Afonso 
pode agora ser colhido. E muito bem colhido e apro-
veitado pelo Ministro Pepe Vargas.

Mas quero, Sr. Presidente, referir-me aqui a uma 
outra troca. E o vejo ali no plenário sentadinho, já quieto, 
como de costume, extremamente antenado nas ques-
tões. Refiro-me à substituição que a Presidenta Dilma 
fez na Liderança do Governo nesta Casa.

Quero fazer, meu caro Senador Eduardo Braga, 
primeiro uma referência sem nenhum tipo... Porque, 
quando o sujeito sai, todo mundo fala bem, mas é im-
portante lembrar o trabalho desempenhado pelo Se-
nador Romero Jucá ao longo desses anos aqui.

Convivi com Jucá há muitos anos, não só agora 
aqui no Senado Federal. Tive oportunidade de com-
partilhar com Romero Jucá na Comissão de Orça-
mento, quando ele ali atuava e quando foi Relator do 
Orçamento; tive oportunidade de me relacionar com 
Jucá aqui na liderança do Governo no Senado, já na 
gestão Lula, porque assumi as funções de Vice-Líder 
do Governo no Orçamento, no Congresso Nacional, 
quando da liderança de Bezerra, quando da liderança 
da Senadora Roseana Sarney, quando da liderança 
da Senadora Ideli e, portanto, compartilhei com Jucá 
os trabalhos nesta Casa. Portanto, ali leal ao Governo, 
eficiente no seu trabalho, mas sem nenhuma atribui-
ção a esse ou aquele, ou até usando atributos ou até 
adjetivos, cada coisa tem seu tempo.

Tenho a nítida impressão de que o Senador Jucá 
pode estar fazendo exatamente essa leitura na noite de 
hoje, meu caro Eduardo Braga. Chega uma hora em que 
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é hora, é importante até para reoxigenar, é importante 
até para que outros cumpram outras funções. Portanto, 
o Senador Jucá, neste momento, passa o bastão da 
Liderança do Governo e as pessoas pensam que teve 
uma crise, uma tensão. Das crises saem boas solu-
ções, e estou convencido de que disse isso na noite 
de quinta-feira, até quando o meu companheiro Lind-
bergh Farias, de forma mais açodada, dizia: “Pinheiro, 
me perdoe, mas estou abalado, porque fui derrotado 
ontem à noite. Eu disse: “Calma, Lindbergh, do limão 
a gente pode ganhar uma boa limonada.”

Acho que este momento agora é importante para 
fazermos isso. A passagem, meu caro Eunício, que 
acredito ser fundamental, e vocês do PMDB têm uma 
responsabilidade grande e têm a capacidade de reali-
zar isso, esse momento de passagem de bastão, uma 
espécie de transição, com a certeza de que teremos a 
continuidade da chamada normalidade nas relações 
e a reoxigenação no trabalho. Essa é inclusive a mi-
nha esperança.

Eduardo é uma pessoa com quem aprendi a con-
viver, não de agora, na Comissão de Ciência e Tecno-
logia, nas suas longas caminhadas para o Congresso 
Nacional, para discutir a Zona Franca de Manaus, eu 
na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara – e 
ele deve se lembrar disso sobejamente bem, até por-
que o texto da Lei de Informática no País é da autoria 
deste sujeito que fala aqui no plenário do Senado esta 
noite. Fiz ainda enquanto Deputado Federal. E discu-
timos muito. Aquele sujeito, governador lá do Amazo-
nas, que vinha para cá e enfrentava a Bancada de São 
Paulo, num desafio enorme para manter a Zona Franca 
funcionando, para discutir a questão econômica, sem 
perder o horizonte da importante ação de desenvolvi-
mento em nível nacional, cuidando do seu Amazonas, 
mas não perdendo a perspectiva de discutir o Brasil.

Agora, esse ex-governador que cuidava muito 
bem do seu Estado terá a tarefa de nos ajudar a con-
tinuar cuidando do Amazonas, mas a contribuir para 
que cuidemos cada vez melhor do nosso Brasil. Tenho 
certeza de que Eduardo fará isso tranquilamente bem.

Já no Senado, relacionamo-nos sobejamente bem 
ali na Comissão de Ciência e Tecnologia, a partir da 
nossa afinidade com o tema, mas da nossa afinidade 
principalmente com o compromisso. Então, tenho cer-
teza disso, de que, não só com o seu partido, ou com 
os partidos da base, mas com todos os Senadores, 
Senador Cássio, V. Exª que é do PSDB, a relação com o 
Senador Eduardo será uma relação dessa mesma forma 
de se dirigir que, ao longo dos anos, o Senador Jucá 
aqui dispensou inclusive aos Senadores da oposição. 

Eduardo é habilidoso também, Eduardo é uma 
figura que, com certeza, poderá se mover, no interior 

desta Casa, com a sua firmeza, com conhecimento de 
causa. Alguns até podem dizer: mas e a experiência 
de alguém no segundo ano de mandato? Nós estamos 
falando com um ex-governador de Estado. 

V. Exª está sentado aí e teve oportunidade de diri-
gir. E não é fácil. Difícil é tocar a cadeira de governador 
de Estado, porque a cada dia uma agonia se apresen-
ta. Eu, agora há pouco, dizia isso no elevador: a única 
coisa que eu sempre enxergo como virtude quando as 
agonias se apresentam é que sempre temos um ama-
nhã que vai chegar. E eu sempre parto do princípio, a 
partir dos ensinamentos bíblicos, de que não há noite 
de choro que não traga uma manhã de riso. Portanto, 
é desse limão que agora estamos conseguindo sabo-
rear a limonada.

Naquela noite de choro, o meu companheiro Lin-
dbergh me ligava insistentemente. Ele queria já des-
tronar um bocado de gente, já mover peças. “Calma! 
Amanhã está para chegar!”. Esse nascer do sol, essa 
possibilidade de vislumbrar outra caminhada é que 
nos faz, no dia de hoje, esperançosos de que vamos 
consolidar um trabalho muito eficiente nesta Casa. 

Orgulha-me muito ter como minha liderança o 
Senador Eduardo Braga. Convivi, ainda já como Líder 
da Bancada do PT e do bloco nesta Casa, com o Sena-
dor Jucá, sem nenhum problema, pelo contrário, com 
afinidade. Tenho certeza de que afinaremos a nossa 
caminhada. Portanto, digo ao Senador Eduardo Braga 
que o liderado dele aqui do chamado Bloco do PT e de 
outros partidos que tenho oportunidade de liderar, nós 
estaremos aqui tranquilamente à disposição para, em 
conjunto, tocar esse trabalho aqui no Senado Federal.

Aproveito também, meu caro Senador Eduardo, 
para comemorar outra troca, ainda que a gente vá... A 
vida é assim, de encontros e despedidas. Sei que a sa-
ída de Jucá e a sua chegada são momentos que temos 
que ajustar na vida. Aliás, o mineiro Milton Nascimento 
canta isso muito bem: a hora do encontro é também 
a hora da despedida. Uns chegam; outros partem. A 
minha esperança é que esse trem velho nosso, aqui, 
a gente consiga botar para andar direitinho. 

Na Câmara, também tivemos a substituição do 
Líder do Governo, o baiano Vaccarezza, baiano por nas-
cimento, paulista por adoção política. O companheiro 
Vaccarezza, que também conosco teve oportunidade 
de desempenhar, nesse último período, as suas fun-
ções, cede lugar para o companheiro Arlindo China-
glia. São dois também companheiros de caminhada. 
Com Arlindo tive oportunidade de trilhar, em conjunto 
com o meu companheiro Vital do Rêgo e o Senador 
Acir, as nossas caminhadas do PPA e do Orçamento 
pelo Brasil afora. Foi uma longa experiência, exitosa 
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e prazerosa experiência desse quarteto. Caminhamos 
pelo Brasil inteiro. 

Começamos, inclusive, pela Paraíba, Senador 
Cássio. A primeira cidade brasileira em que fizemos o 
debate para a questão do Orçamento participativo, o 
PPA participativo, as audiências públicas, foi a gloriosa 
João Pessoa, da Paraíba, uma cidade inclusive muito 
agradável, bonita. Brinco muito com João Pessoa ou 
com as pessoas de João Pessoa porque digo sempre 
o seguinte: João pessoa é aquela cidade do interior 
no litoral, porque ela preserva suas características po-
sitivas e agradáveis, e é a grande cidade, é a capital. 
Portanto, lá começamos esse Orçamento, eu, Vital, 
Acir e o companheiro Arlindo Chinaglia.

Arlindo hoje assume a liderança do Governo na 
Câmara, Arlindo, que já foi Líder da Bancada do PT, 
que já foi Presidente da Câmara dos Deputados, por-
tanto, já foi Líder do Governo e hoje volta a ser Líder 
do Governo Dilma ali.

Então, vamos tranquilamente promover essa ca-
minhada juntos, Eduardo Braga aqui, pela liderança 
do Governo; Arlindo Chinaglia do lado de lá; Pimentel 
na liderança do Governo no Congresso; nós, Inácio, 
você pela liderança do PCdoB, no bloco conosco; eu 
na liderança do PT; o companheiro Acir na liderança 
do PDT; Lídice na liderança do PSB. Então, nós va-
mos continuar a nossa jornada. Creio eu que teremos 
a oportunidade, mesmo num ano de dificuldades, tan-
to de crise econômica quanto de redução do espaço 
de ação, por conta do período eleitoral, de produzir 
grandes coisas neste Parlamento, dar respostas a 
essa crise e continuar aprofundando as transforma-
ções sociais, levar cada vez mais infraestrutura a to-
dos os cantos do País, estimular o desenvolvimento 
local em cada canto, ou na pequenina Chorrochó ou 
na minha grande Salvador ou lá pelo Cariri, ou talvez, 
quem sabe, em Cajazeiras ou em João Pessoa. Não 
importa, nós queremos exatamente trabalhar por este 
Brasil, trabalhar cada um pelo seu Estado, cada um 
pelos seus Municípios, mas de forma unificada aqui. 
Agora, sob a condução da liderança do Governo de 
Eduardo Braga temos a oportunidade de trabalhar pelo 
nosso Brasil, trabalhar pela nossa gente, trabalhar pelo 
desenvolvimento.

Eduardinho, seja bem-vindo. Vamos caminhar jun-
tos e, com certeza, teremos a oportunidade de, juntos, 
com Renan, com Romero, com os líderes, inclusive da 
oposição, do DEM, do PSDB, do bloco, todos vamos 
ter a oportunidade de bons debates, grandes conquis-
tas e, eu diria, até de tocar grandes projetos para esta 
Nação, a partir do Senado Federal da República.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Boa noite. 

O SR. PRESIDENTE (Cássio Cunha Lima. Bloco/
PSDB – PB) – Agradeço a V. Exª o cumprimento do 
tempo regimental.

Antes de conceder a palavra ao próximo orador 
inscrito, comunico ao Senador Eduardo Braga que esta 
Presidência leu, há poucos instantes, a Mensagem nº 
75, da Senhora Presidenta da República, indicando 
V. Exª para exercer a função de Líder do Governo no 
Senado. 

Na sua ausência, desejei-lhe sucesso; na sua 
presença, renovo os meus votos de êxito. E falo com a 
tranquilidade de compor a bancada de oposição nes-
ta Casa, acreditando que teremos sempre um diálo-
go profícuo, em nome de um Brasil melhor que todos 
nós queremos.

Conheço a postura de V. Exª ao tempo em que 
tive a honra de governar a Paraíba, ao tempo em que 
V. Exª governava o querido Estado do Amazonas, e te-
nho certeza de que, a exemplo do que fez o Senador 
Romero Jucá, que mereceu também uma palavra de 
reconhecimento pelo trabalho que desenvolveu ao longo 
de muitos anos como Líder do Governo, podemos for-
talecer este Parlamento, respeitar o nosso Regimento, 
engrandecer o debate desta que é a Casa da Federação 
para que, tenho certeza, com o espírito público de V. 
Exª, possamos olhar para o futuro do Brasil e acreditar 
no crescimento e no desenvolvimento econômico do 
nosso País, pela responsabilidade imensa que V. Exª 
passa a exercer a partir de agora.

Que Deus o conduza na sua nova função e o 
ilumine na sua nova tarefa!

Tem V. Exª a palavra. 
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 

Como Líder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi-
são do orador.) – Meu caro Presidente, Cássio Cunha 
Lima, meus companheiros, Senadores e Senadoras 
do Senado da República, Senhoras e Senhores que 
nos acompanham pela televisão, pela Rádio Senado, 
pelas mídias sociais, eu venho a esta tribuna com a 
missão árdua, difícil, desafiadora e, ao mesmo tempo, 
com grande sentimento de gratidão para com a Pre-
sidenta Dilma.

Mas que as minhas primeiras palavras, Sr. Pre-
sidente, sejam de reconhecimento ao talento, à com-
petência, à forma operativa de resultados concretos 
com que o Líder Romero Jucá sempre se posicionou 
e se postou à frente da Liderança do Governo no Se-
nado da República.

Eu pedi à assessoria do meu gabinete, e não 
consegui essa resposta até chegar a esta tribuna, 
porque desconfio que o Líder Romero Jucá foi o mais 
longevo de todos os líderes de governo na República 
Federativa do Brasil. Não consegui essa resposta até 
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hoje, mas, nos próximos dias, espero ter essa resposta 
em mãos. Mas ninguém fica tanto tempo num cargo, e 
num cargo de delegação de competência, se não for 
da forma que falei ainda há pouco.

É claro que os momentos políticos, muitas vezes, 
representam a necessidade da alternância do poder, 
principalmente na democracia. Isso não significa dizer 
que o Líder Romero Jucá deixou de merecer ou deixou 
de obter, por parte da Presidenta Dilma, por parte do 
Governo, por parte dos seus Pares e dos seus colegas 
de partido, o reconhecimento. Ao contrário, faço ques-
tão de, daqui desta tribuna e diante do povo brasileiro, 
fazer esse reconhecimento extremamente importante 
em torno do Líder Romero Jucá, da sua efetividade, da 
sua operosidade, e dizer, com humildade, aqui desta 
tribuna, que precisarei muito da ajuda do Líder Rome-
ro Jucá para poder dar continuidade na Liderança do 
Governo e nos resultados da Liderança do Governo, 
aqui no Senado da República.

Quero dizer também, Sr. Presidente, que o PMDB, 
Partido ao qual eu pertenço, tem, na Liderança de Re-
nan Calheiros, uma Liderança experiente, uma Lide-
rança experimentada e uma Liderança que vem, ao 
longo do tempo, avalizando e ajudando a governabili-
dade neste País. Em vários momentos, em momentos 
como V. Exª mesmo lembrou ainda há pouco, em que 
governávamos os nossos Estados, sentimos a neces-
sidade da mão amiga, da mão firme e segura do Se-
nado da República diante de questões republicanas 
e questões federativas essenciais para a governabi-
lidade das nossas Unidades Federativas e do nosso 
Governo Federal. E ali estava o nosso companheiro 
Renan, o nosso Líder Renan, seja na função de Líder, 
seja na função de Presidente desta Casa, como o foi, 
prestando grandes serviços. Não foi diferente na nossa 
chegada aqui a esta Casa.

Prego, portanto, a unidade em torno do Partido, 
a ampliação da interlocução, dizendo que o PMDB é 
um Partido agraciado pela presença e participação 
de inúmeros líderes. O PMDB tem ex-governadores, 
como Luiz Henrique, como Requião e como o próprio 
Presidente Sarney, que foi governador de uma Unida-
de Federativa, mas que também foi Presidente da Re-
pública e que, portanto, presidiu o nosso País em um 
momento difícil, pela transição democrática, e soube, 
com firmeza e convicções de liberdade, fazer com que 
a transição democrática no Brasil pudesse avançar e 
que o Brasil pudesse chegar até os dias de hoje.

Portanto, é importante que o PMDB saiba que 
este humilde Senador não conseguirá desempenhar 
as suas funções como Líder do Governo sem obter o 
apoio e a união do PMDB em torno do projeto que o 
PMDB foi às ruas defender, para fazer deste projeto 

um projeto vitorioso. É um projeto iniciado pelo Presi-
dente Lula, a quem eu quero aqui render as minhas 
homenagens e cumprimentá-lo pela melhoria de sua 
saúde, dizendo que sou daqueles que estou – Sena-
dor Eunício – orando, pedindo a Deus que dê ao Pre-
sidente Lula muita saúde.

Mas quero também dizer que este projeto que 
nós levamos às ruas, em 2010, com o Senador Euní-
cio, Senador Romero, Senador Renan, eu e todos os 
Senadores do PMDB, foi para dar continuidade no Go-
verno da Presidenta Dilma, e que foi majoritariamente 
aprovado pelo povo brasileiro. Esse projeto, para dar 
continuidade aos seus avanços, as suas reformulações 
sejam pelos projetos, pelos programas, pelas ações 
de governo, precisa de uma base aliada comprometi-
da com esse projeto; uma base aliada que esteja ab-
solutamente sintonizada com o projeto da Presidenta 
Dilma e, ao mesmo tempo, um governo que possa 
sentir-se integrada com a base aliada e que possa, 
junto com a base aliada, ter uma convivência e uma 
relação de confiança.

Portanto, quero dizer a todos os lideres da base 
aliada e, de uma forma muito especial, ao nosso que-
rido Líder Walter Pinheiro, do PT, da necessidade que 
temos de podermos trabalhar de mãos dadas. A convi-
vência de mais de um ano nesta Casa fez com que nós 
pudéssemos rever velhos amigos, amigos que forjamos 
ao longo da vida pública. Em 2012 eu faço 30 anos 
de vida pública. Revi aqui no Senado companheiros 
que foram deputados federais comigo, companheiros 
que foram governadores nos seus Estados, junto co-
migo; também encontrei senadores com quem eu já 
me aconselhava na época em que era governador, 
na época em que era deputado federal, e ao mesmo 
tempo, Senador Agripino Maia, tive a oportunidade de 
encontrar novas lideranças, como é o caso do Senador 
Ricardo Ferraço, que eu conhecia de nome, tinha uma 
boa relação com Paulo Hartung, mas não conhecia o 
Ricardo Ferraço pessoalmente. A partir do momento 
que nos cumprimentamos logo após as eleições, quan-
do estávamos aqui em Brasília exatamente para nos 
engajar na eleição do segundo turno da Presidenta 
Dilma, dali surge uma amizade com o nosso querido 
Senador Ricardo Ferraço.

Quero dizer que relações como esta, como a re-
lação com o Senador Moka, a relação com o Senador 
Agripino, a relação com o Senador Alvaro Dias, a re-
lação com o Senador Aécio Neves, com quem tive a 
oportunidade, Senador Cássio Cunha Lima, de falar 
hoje ao telefone, mesmo ele estando fora, em missão 
do Senado, dizendo que queremos um diálogo amplia-
do com a Oposição, que queremos um diálogo fran-
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co, sincero, sempre na busca da construção de uma 
solução propositiva e positiva para o povo brasileiro.

Não há espaço para o radicalismo, não há espaço 
para a soberba. Há o espaço, sim, de um País que vem 
crescendo, que vem ganhando uma dinâmica econômi-
ca importante, que vem diminuindo as suas desigual-
dades sociais, mas que tem enormes e gigantescos 
desafios para poder consolidar a sua nova realidade. 
É um País em transformação. E assim como o País e 
o nosso povo estão em transformação, creio que estão 
em transformação também as relações políticas. Um 
povo que se transforma e evolui, do ponto de vista so-
cioeconômico, também evolui e refina a complexidade 
de suas demandas políticas.

Pressupõe-se, portanto, a partir daí, a necessida-
de de ter uma interlocução ampliada, de ter uma inter-
locução cada vez mais comprometida e transparente 
com este novo Brasil que estamos construindo. Todos 
nós estamos construindo, cada um fazendo o seu pe-
daço, cada um contribuindo da sua forma.

Eu quero dizer, portanto, que estaremos sempre 
com a sandália da humildade calçada e que estare-
mos sempre estabelecendo uma dinâmica na busca 
de dar continuidade ao trabalho eficiente do Senador 
Romero Jucá, mas, ao mesmo tempo, abrindo novos 
espaços, novas instâncias para o debate, para a inter-
locução e para a construção de propostas que sejam 
boas para o Brasil.

Ouço com prazer o Líder Agripino Maia, Presi-
dente do DEM.

O Sr. José Agripino (Bloco/DEM – RN) – Se-
nador Eduardo Braga, me agrada muito, neste final 
de tarde da sessão desta terça-feira, ouvir as suas 
palavras, que acho que são as primeiras palavras 
que pronuncia como Líder indicado do Governo nesta 
Casa. E me apraz muito ouvir, principalmente, o que 
acabei de ouvir: a sua disposição de calçar as sandá-
lias da humildade. Porque, Senador Eduardo Braga, V. 
Exª com a experiência que tem de ex-Governador do 
Amazonas, competente, com alguns mandatos, com 
a experiência de várias eleições disputadas – e nada 
mais ensina a um político a ser humilde do que dispu-
ta de eleição, convívio com o povo, respeito ao eleitor 
e ao cidadão –, nada melhor do que seu preparo para 
exercer a função. Esteja certo – porque eu guardo – 
de que muitas vezes o Palácio do Planalto, respaldado 
pela maioria folgada que suponha ter no Senado, vai 
querer missões meio impossíveis de V. Exª; vai que-
rer fazer prevalecer a sua opinião acima de qualquer 
coisa e achando que tudo é possível, quando V. Exª 
coloca com muita propriedade o respeito à Oposição, 
à Minoria, um princípio basilar da democracia, pratica-
do por Romero Jucá. Romero Jucá, em minha opinião 

– todo mundo tem virtudes e defeitos –, foi um líder 
muito eficiente, porque ele conseguia, com maestria, 
conviver bem com a Oposição, que já foi maior, e ele 
convivia com a Oposição maior da mesma forma de 
tratar com que age agora com a Oposição um tanto 
quanto diminuída. Só quem tem a ganhar é o Governo 
e a democracia. Do diálogo, sempre resulta um aper-
feiçoamento de texto, uma ideia melhor elaborada, um 
voto mais acertado, a contestação evitada. Então eu 
acho que V. Exª está com a disposição de agir com 
humildade, e começando bem. Cuidado com as exi-
gências descabidas que possam eventualmente fazer 
a V. Exª. V. Exª tem prática de Parlamento, sabe que 
a política é a arte do possível, que é preciso respeitar 
a Oposição, que, do diálogo com a Oposição, todos 
ganham, ninguém perde, e a disposição da Oposição, 
até pela forma de agir de V. Exª, é de manter um diá-
logo positivo, confluente, de espírito público elevado, 
votando a favor das coisas que interessam ao Brasil 
e contestando aquilo que nós julgamos errado, mas 
pautando o nosso relacionamento sempre pelo diálogo 
franco e sincero. De modo que eu quero dar uma pala-
vra de elogio ao trabalho realizado por Romero Jucá, 
a quem V. Exª sucede, e lhe desejar muito bom êxito 
e colocar, desde já, o meu partido à disposição para o 
diálogo produtivo em benefício do interesse do Brasil.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Meu caro Agripino Maia, meu querido Senador e 
Presidente do DEM, eu não poderia esperar nada dife-
rente de V. Exª, a não ser a solidariedade e o reconhe-
cimento: o reconhecimento pelo trabalho do Romero 
Jucá e a solidariedade para ajudar este humilde Se-
nador a caminhar neste plenário, buscando a unidade 
e a união tanto quanto possível, buscando a conver-
gência tanto quanto possível, mas, ao mesmo tempo, 
com o pragmatismo que é pertinente e característico 
dos engenheiros.

Quero dizer que, da nossa parte, V. Exª pode ter 
certeza de que sempre buscaremos o diálogo, sempre 
buscaremos o entendimento e sempre buscaremos o 
melhor para o Brasil.

Creio que, nas conversas que tive com a Presi-
denta Dilma nos últimos dias, ficou muito claro o com-
prometimento exacerbado de Sua Excelência, a Pre-
sidenta da República, em fazer com que este País em 
transformação possa se consolidar e possa consolidar 
os avanços econômicos, sociais, científicos, tecnológi-
cos, de infraestrutura, de logística, de inovação tecno-
lógica, mesmo num momento em que tantos desafios 
se colocam na comunidade internacional diante das 
dificuldades da Europa; diante da instabilidade ainda 
persistente na economia americana, que é a principal 



06174 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012

economia mundial; diante do sinal de arrefecimento na 
China e nos países emergentes.

Enquanto isso, o Brasil demonstra, no ano de 
2012, que há uma retomada no ritmo de crescimento 
e uma grande expectativa de otimismo em torno do 
empreendedorismo, em torno dos investimentos, em 
torno da formação e qualificação de uma mão de obra 
cada vez maior no Brasil, o que aponta para um futuro 
extremamente promissor.

Eu não tenho dúvidas de que essa é uma respon-
sabilidade compartilhada por todos os Srs. Senadores, 
por todos os senhores governadores, por todos os se-
nhores prefeitos deste País, por todos os vereadores.

Fui vereador, comecei a minha vida como ve-
reador. Reconheço a importância dos vereadores na 
República e na estratégia política do povo brasileiro. 
São eles o primeiro ponto de contato com as nossas 
instâncias políticas; são eles a porta de entrada da 
demanda da política brasileira. E o PMDB é um Parti-
do de envergadura nacional. O PMDB, que tem como 
característica forte representatividade em todas as 
regiões, mais do que ninguém sabe desse desafio e 
sabe dessa necessidade.

Portanto, digo a V. Exª que conte com este humilde 
Senador para a construção, tanto quanto possível, de 
uma convergência, mas conte sempre, de forma intran-
sigente, com uma relação leal, transparente e franca.

Aquilo que pudemos pudemos; aquilo que não 
pudermos diremos que não pudemos e por que não 
pudemos; e vamos justificar cada uma das nossas 
ações com a transparência que é inerente ao diálogo 
e à construção de um novo momento na política bra-
sileira. É com esse nível de tranquilidade que chego à 
liderança do Governo, graças à generosidade e graças 
à confiança da Presidenta Dilma.

Ao ouvir o próximo Senador, meu caro Presi-
dente, não posso deixar de iniciar esta participação 
agradecendo o voto de confiança da Presidenta Dilma, 
agradecendo à generosidade com que a Presidenta 
Dilma conduziu esse processo para com este humilde 
Senador, dizendo que esperamos poder fazer o me-
lhor para o povo brasileiro, o melhor para o Brasil e o 
melhor para a integração do Governo da Presidenta 
Dilma com o Senado da República.

Eu ouço o Presidente Valdir Raupp, do PMDB, e, 
a seguir, ouço os Senadores Eunício Oliveira, Ricardo 
Ferraço e Eduardo Suplicy.

O Sr. Valdir Raupp (Bloco/PMDB – RO) – Nobre 
Líder, Senador Eduardo Braga, dei muitas entrevistas 
hoje durante o dia – desde ontem, não é? Ontem, a 
gente tentou fugir um pouco das entrevistas, mas não 
tem jeito: a imprensa está sempre presente, sempre 
ativa. É muito bom, é muito importante que a impren-

sa brasileira esteja ativa mesmo, porque faz parte da 
democracia e contribui para o aperfeiçoamento da 
democracia. Mas hoje não tivemos como fugir; demos 
muitas entrevistas, sempre enaltecendo o seu traba-
lho, como V. Exª já frisou, desde vereador. Fui vereador 
também, e acho muito importante você começar lá na 
base, conhecer os problemas dos bairros, da cidade. É 
uma experiência interessante. Nossas carreiras políti-
cas se parecem muito: vereador, prefeito, governador, 
Senador. V. Exª tem esse perfil de liderança, porque 
começou – já falamos aqui – lá na base. Eu não tenho 
dúvida alguma de que V. Exª vem para agregar, para 
unir. Não quero dizer que o PMDB estivesse rachado, 
como me perguntaram hoje: “O PMDB está rachado?” 
Nunca esteve. E o PMDB tem uma capacidade extra-
ordinária de se unir cada vez mais na adversidade, o 
que sempre tem acontecido. Mas hoje o PMDB está 
unido de norte a sul, de leste a oeste, do Rio Grande 
do Sul ao Rio Grande do Norte, do Oiapoque ao Chuí, 
e esse é o PMDB gigante, que tem o maior número 
de prefeitos, de vereadores, de Deputados Estadu-
ais, de Senadores, de filiados, com 2 milhões e 420 
mil filiados. V. Exª está substituindo um grande líder, 
que V. Exª já enalteceu, o Senador Romero Jucá, que 
desempenhou um papel importantíssimo para o País 
– não para o Governo. Servindo ao Governo, ele ser-
viu ao País, ao Brasil. Ele saiu de uma missão para 
outra. Assim é a nossa vida política. Eu também já fui 
relator-geral do Orçamento, fui líder da minha bancada 
aqui no Senado, e hoje estou na presidência nacional 
do PMDB. E, quando sair da presidência nacional do 
PMDB, certamente vou desempenhar outra função, as-
sim como o Jucá, que saiu da liderança do Governo e 
está assumindo a relatoria-geral do Orçamento. Esse 
é o PMDB em parceria com os outros partidos. Para o 
PMDB, não há oposição, não há adversários: nós so-
mos amigos do PSDB, do Democratas, do PT, de que 
somos aliados hoje, inclusive com o Vice-Presidente 
da República, Michel Temer. De todos os partidos o 
PMDB sempre tem sido amigo, até porque o PMDB 
foi quem lutou pela redemocratização do País. Isso 
beneficiou todos os partidos e todo o povo brasileiro. 
Então, o que me resta é desejar sucesso a V. Exª, para 
nos ajudar, cada vez mais, na unidade do PMDB na-
cional, na unidade do PMDB no Senado, na unidade 
do PMDB na Câmara, esse PMDB que vai sair forta-
lecido, com certeza, das eleições de 2012. Parabéns! 
Conte comigo! V. Exª tem envergadura, tem capacida-
de para ser líder do Governo, para ser Presidente da 
República. Já foi Governador do maior Estado do País, 
que é o Estado do Amazonas, onde fez um trabalho 
extraordinário em todos os sentidos, inclusive na área 
ambiental, preservando 98% de um Estado gigante, 
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que tem um dos maiores polos industriais do País e 
preserva 98% da floresta. Então, V. Exª vai contribuir 
na liderança do Governo e no trabalho para preservar 
o meio ambiente em nosso País. Parabéns a V. Exª!

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) – 
Eu é que agradeço ao nosso Presidente, Valdir Raupp, 
que me leva aqui a fazer uma menção de agradeci-
mento ao Vice-Presidente Michel Temer, não apenas 
pela confiança em mim depositada, mas também pelo 
companheirismo, de aconselhamentos nas horas mais 
difíceis, de interlocução nas horas mais angustiantes 
que passamos no ano de 2011. Tenho confiança de 
que, com a ajuda do PMDB, com a ajuda de todos os 
partidos e, acima de tudo, com o voto de confiança 
da Presidenta Dilma, nós faremos o maior esforço e 
o maior empenho para dar conta desta missão, que é 
uma missão grandiosa, espinhosa, ousada, mas que 
nos anima e nos alenta pela qualidade do projeto de 
Governo da Presidenta Dilma.

Ouço nosso Presidente da CCJ, Senador Euní-
cio Oliveira.

O Sr. Eunício Oliveira (Bloco/PMDB – CE) – Se-
nador Eduardo Braga, tenho 42 anos de filiação a um 
único Partido, o PMDB. V. Exª foi vereador, depois foi 
duas vezes prefeito...

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Uma.

O Sr. Eunício Oliveira (Bloco/PMDB – CE) – 
... uma vez prefeito de Manaus, Deputado Estadual, 
Deputado Federal, duas vezes governador pelo meu 
querido PMDB. Quando o conheci, tratando do meio 
ambiente, do homem da Amazônia, do caboclo, lá nos 
Estados Unidos, V. Exª brilhava naquele dia, e eu me 
enchia de orgulho por ver o comportamento de V. Exª. 
Convivo com V. Exª há quase 13 meses como colega 
Senador, V. Exª presidindo a Comissão de Ciência e 
Tecnologia e fazendo com que este País, este Sena-
do pudesse ter um entendimento nacional em torno 
de uma matéria extremamente delicada, como foi o 
Código Florestal, onde pudemos atuar juntos. Não te-
nho dúvida de que V. Exª tem um desafio enorme pela 
frente, o desafio de substituir um Senador e um líder 
da qualidade do Senador Romero Jucá, paciente, hábil 
e que chegou a conviver com todos aqui nesta Casa 
independentemente da posição – de oposição ou de 
situação – de cada um. Mas não tenho dúvida de que 
V. Exª, pela capacidade que tem, pelo desejo que tem 
de ver esse Partido unido, o PMDB unido como um par-
tido que quer dar ainda mais a sua contribuição para 
o desenvolvimento e o crescimento deste País, dará 
conta deste desafio e será um grande líder aqui nesta 
Casa. Vai ajudar a Presidente Dilma no projeto, como 
disse V. Exª, que nós ajudamos a construir nas ruas 

ainda com o Presidente Lula e, na sequência, com a 
Presidente Dilma. E nós temos um compromisso com 
este País e com esse projeto. E V. Exª, com certeza, 
como líder do Governo nesta Casa, vai dar essa grande 
contribuição ao País. O povo do Amazonas deve estar 
feliz e, ao mesmo tempo, triste. Feliz pela posição que 
V. Exª ocupa neste momento e triste porque sabe que 
V. Exª está numa missão aqui e não ocupará nenhu-
ma missão lá pelo menos nesses próximos meses. Por 
isso, quero dizer a V. Exª que pode contar sempre com 
a minha humilde participação nesta Casa para ajudá-
-lo a ser o líder parecido ou igual ao Governador que 
V. Exª foi para todos os amazonenses e para o PMDB 
brasileiro. Muito obrigado.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB - AM) – 
Obrigado. Sou eu que agradeço, Senador Eunício. Eu 
sou membro da CCJ e acompanho semanalmente seus 
trabalhos com a dinâmica que V. Exª dá à Comissão 
de Constituição e Justiça, a mais importante comissão 
do Senado da República. Não tenho a menor dúvida 
de que a ajuda, o apoio, a parceria, o companheiris-
mo de V. Exª serão fundamentais para o êxito desta 
missão, que, volto a repetir, é grandiosa e importante, 
mas extremamente desafiadora. Só com a ajuda de 
todos os companheiros desta Casa será possível ter 
vitória neste desafio. Portanto, muito obrigado a V. Exª.

Ouço o Senador Ricardo Ferraço.
O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco/PMDB - ES) – Meu 

prezado e estimado Senador Eduardo Braga, a minha 
primeira palavra é de muito carinho ao Líder Romero 
Jucá, com quem sempre tive um diálogo muito aberto, 
mesmo em alguma eventual divergência, em função 
das convicções próprias. Sempre recebi e sempre re-
colhi, por parte do Líder Romero Jucá, uma franqueza 
e uma posição muito clara daquilo que nós podíamos, 
daquilo que nós não podíamos, em uma relação muito 
respeitosa. Então, que minhas primeiras palavras sejam 
de reconhecimento ao trabalho exitoso que realizou 
ao longo desse pouco mais de um ano que estamos 
aqui, no Senado, e de gratidão ao Líder Romero Jucá 
pela compreensão que teve nos embates que tivemos 
aqui, no Senado, nem sempre convergentes – a maior 
parte divergente -, mas sempre com muito respeito e 
sempre de maneira muito cordata. Isso contribui muito 
para que possamos solidificar essas boas relações não 
apenas no campo institucional, mas também no campo 
pessoal. Digo a V. Exª da minha esperança e da minha 
expectativa pela responsabilidade que V. Exª passa a 
assumir, na condição de líder do Governo. A minha 
expectativa é a de que possamos aprofundar ainda 
mais os debates que temos feito ao longo deste ano e 
pouco aqui, no Senado. Independentemente de ser um 
ano de eleições municipais, 2012 é um ano com uma 
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agenda muito complexa para a Federação brasileira. 
Nós estamos discutindo temas da maior relevância para 
os nossos Estados. E nós estamos aqui na Casa que 
representa a Federação brasileira, que representa os 
Estados brasileiros. Aqui os Estados estão em pé de 
igualdade. Aqui o poderoso Estado de São Paulo, tão 
bem representado pelo Senador Eduardo Suplicy, está 
em pé de igualdade com o Estado do Ceará, com o 
Estado do Amazonas e com o meu Estado do Espírito 
Santo. E por isso mesmo cada um dos nossos Esta-
dos aqui tem três representantes. E nós precisamos, 
acima de tudo, estabelecer e edificar a solidariedade 
federativa. Neste ano, portanto, em que temos tantos 
temas relevantes, como a reforma tributária fatiada; a 
reforma do ICMS; a pretendida mudança que deseja o 
Governo Federal em relação ao ICMS da importação; a 
declaração do Supremo Tribunal Federal de que, nes-
te ano, o Congresso Nacional, iniciando pelo Senado, 
terá que rever o Fundo de Participação dos Estados; 
a renegociação das dívidas dos nossos Estados; en-
fim, temos uma agenda muito complexa, e eu quero, 
sinceramente, colocar-me à disposição de V. Exª para 
que possamos, juntos, dar conta dessa importante e 
relevante tarefa. É a minha saudação com muito en-
tusiasmo, cumprimentando-o como sucessor do Líder 
Romero Jucá, na expectativa de que V. Exª, assim como 
foi bom vereador, assim como bom foi deputado, assim 
como foi bom prefeito de Manaus e bom governador do 
Estado do Amazonas, possa continuar honrando o povo 
do Amazonas, honrando o povo brasileiro e exercendo 
agora esta importante tarefa de Líder do Governo aqui 
no Senado. O que desejo é estar ao seu lado para que 
possamos fazer o bom combate, como ensinou São 
Paulo, o Apóstolo Paulo, sempre guardando a boa e 
necessária fé. Parabéns a V. Exª. V. Exª está colhendo 
aquilo que plantou não apenas aqui no Senado, mas 
também ao longo da sua trajetória política vitoriosa no 
Estado do Amazonas. Muito obrigado.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Eu que agradeço, Senador Ricardo Ferraço, e digo 
que a contribuição de V. Exª será indispensável para 
a construção dessa unidade de que estamos falando 
não apenas dentro do PMDB, mas também em toda 
a base aliada do Governo da Presidenta Dilma. Essa 
interlocução com a oposição e a interlocução com o 
povo brasileiro não serão possíveis sem a contribuição 
valorosa de Senadores como V. Exª.

Eu gostaria de dizer e registrar que conheci hoje 
seu pai na Comissão de Assuntos Econômicos. Ao 
cumprimentá-lo e fazer comentários sobre V. Exª, pude 
ver o brilho no olhar do seu pai, o brilho de orgulho, o 
brilho de poder ver o seu filho, Senador da República, 
representando o povo do seu Estado, representando o 

povo brasileiro, ali na CAE, debatendo assuntos de ta-
manha magnitude com o Ministro da Fazenda da Repú-
blica brasileira. Portanto, eu quero aqui prestar minhas 
homenagens ao Senador e amigo Ricardo Ferraço e, 
ao mesmo tempo, reconhecer o brilho, o entusiasmo 
e a forma absolutamente orgulhosa como o pai de V. 
Exª estava testemunhando o grandioso trabalho que 
V. Exª executa no Senado da República.

Parabéns a V. Exª!
Ouço o Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Preza-

do Senador Eduardo Braga, quero cumprimentá-lo pela 
escolha de tamanha responsabilidade aqui no Senado 
que lhe é confiada pela Presidenta Dilma Rousseff. 
Cumprimento também o Senador Romero Jucá pela 
dedicação com que, ao longo destes anos, exerceu a 
difícil missão de Líder do Governo. Quero transmitir a 
V. Exª que eu gostaria sempre que a Chefe do Poder 
Executivo, o Presidente da República ou a Presiden-
ta, estivessem sempre a nos dizer: procurem sempre 
olhar aquilo que é o interesse maior da Nação, daque-
les que vocês representam e não estejam votando seja 
por qualquer designação de pessoas ou por qualquer 
liberação de emenda, isso ou aquilo. Votem com o sen-
tido maior do interesse público. E quero lhe dizer que 
tenho a disposição de ajudar ao máximo a Presiden-
ta Dilma Rousseff, continuando aquilo que realizou o 
Presidente Lula, aquilo que ela ainda hoje ressaltou: 
vamos construir um Brasil de igualdade de oportuni-
dade para todos, desde as crianças, os meninos e as 
meninas e todas as pessoas, não importa a origem, 
raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica. 
Quero ajudar o Governo da Presidenta Dilma a reali-
zar o objetivo maior do Brasil sem Miséria e inclusive 
ajudá-la a levar em consideração o que foi aprovado 
por todos os partidos no Senado e na Câmara, a lei 
que institui a renda básica de cidadania incondicional 
para todos, que será, conforme diz a lei, instituída por 
etapas, a critério do Poder Executivo, começando pelos 
mais necessitados, como o faz presentemente o Bolsa 
Família, até que um dia seja incondicional para todos. 
Quero também colocar-me à disposição de V. Exª, como 
Líder do Governo agora, para que no Senado votemos 
alguns projetos que estão prontos para ser votados. 
Um deles, que levou em conta a minha própria cola-
boração, assim como a do ex-Senador Osmar Dias, do 
Senador Francisco Dornelles e de muitos outros, do 
qual sou relator na CAE. O projeto encontra-se pronto 
para ser votado, é de grande relevância e se refere à 
nova lei de licitações para substituir a 8.666. O outro 
projeto que também está pronto para ser votado... Ali-
ás, do Senador Osmar Dias é esse outro projeto, tan-
to um de minha autoria quanto outro dele. O da lei de 
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licitações tem um entendimento meu com o Senador 
Francisco Dornelles e o Ex-Ministro do Planejamento, 
hoje Ministro das Comunicações Paulo Bernardo, e está 
pronto para ser votado. O outro projeto se refere à lei 
que define as normas das sociedades cooperativas, 
que o Senador Osmar Dias apresentou, sendo que eu 
apresentei outro e chegamos a um entendimento. E 
o Senador Renato Casagrande tem um parecer. Está 
pronto para ser votado e agora tramita na Comissão 
de Agricultura e Reforma Agrária por solicitação da 
Senadora Ana Amélia, que quer mais um debate a res-
peito. Mas avalio como muito importante que V. Exª dê 
atenção a essas proposições. E aqui renovo a minha 
disposição de colaborar com V. Exª e com o Governo 
da Presidenta Dilma Rousseff.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Agradeço a V. Exª, Senador Eduardo Suplicy...

O SR. PRESIDENTE (Cássio Cunha Lima. Bloco/
PSDB – PB) – Senador Eduardo Braga, é claro que não 
vou cometer a indelicadeza de interromper a fala de V. 
Exª, mas o tempo já foi prorrogado por quase vinte mi-
nutos e percebo que o Senador Randolfe deseja fazer 
o aparte. Será concedido tempo suficiente para que o 
aparte sempre brilhante e oportuno do Senador seja 
ouvido por todos nós e para a conclusão do pronun-
ciamento de V. Exª. E o faço por força de outro orador 
inscrito que aguarda – e aguarda na minha cola – a 
oportunidade de usar da palavra.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Agradeço penhoradamente a V. Exª, inclusive a for-
ma gentil e carinhosa com que V. Exª chama a minha 
atenção.

Eu apenas gostaria de agradecer ao Senador 
Eduardo Suplicy. Vamos precisar muito contar com o 
apoio dele. Também peço um pouco de paciência por-
que, depois de tantos anos da liderança do Governo 
com Romero Jucá, eu precisarei de um tempo para me 
ajustar e me adaptar. Que V. Exªs, por favor, compre-
endam que eu estarei em um esforço e no exercício 
para atender às demandas, mas precisarei, obviamen-
te, de uma trégua para tomar conhecimento de todas 
as demandas e de todas as ações em tramitação no 
Senado da República.

Ouço, com enorme prazer, este jovem líder da 
Amazônia que tanto tem orgulhado a nossa juventude 
de amazônidas e, de forma muito especial, o Amapá, 
o nosso Senador Randolfe.

O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Queri-
do Senador Eduardo Braga, não posso deixar de fazer 
o registro da forma cordial com que o Presidente Cássio 
Cunha Lima chamou a atenção de V. Exª para concluir. 
Acho que nunca, na história do Senado, houve uma 
chamada para a conclusão tão cordial quanto a que 

presenciamos agora. Tendo tido a atenção chamada 
também cordialmente – porque o seu pronunciamento 
já está no fim –, não posso me estender. Fiz questão 
de sair do meu gabinete e vir aqui para aparteá-lo, 
abraçá-lo e cumprimentá-lo pela honrosa tarefa que 
terá a partir de agora. Tão honrosa quanto árdua é a 
tarefa de liderar uma base – imagino que não seja fá-
cil – heterogênea, grande, enfim, como é a base da 
Presidente Dilma no Senado da República. Mas tenho 
profunda confiança na sua condução. V. Exª foi Gover-
nador de Estado e não foi qualquer governador. Não é 
à toa que o povo do Amazonas lhe designou para cá 
como o Senador mais votado. As notícias do governo 
de V. Exª na Amazônia que temos são de uma bela 
experiência de desenvolvimento com sustentabilidade, 
que é o caminho que todos nós na Amazônia procura-
mos seguir, percorrer. É um caminho parecido com o 
que já existiu e está em curso atualmente no Amapá e 
no Acre, aquele que V. Exª muito bem dirigiu na Ama-
zônia, reconhecendo que temos um grande patrimô-
nio: aquela floresta. Tenho certeza que a dificuldade 
que V. Exª teve para governar será a boa experiência 
que servirá para conduzir a liderança do Governo 
aqui, dialogando com a oposição, dialogando com os 
diferentes. O melhor líder não é aquele que atropela, 
mas é aquele que melhor dialoga. E, ao mesmo tem-
po, conseguindo na heterogeneidade construir a uni-
dade. Competência, brilhantismo V. Exª tem para isso. 
Eu queria lhe cumprimentar pela ascensão à condição 
de Líder. Talvez seja esse o mais árduo de todos os 
cargos da República, pela heterogeneidade que tem 
que dirigir, mas com a certeza de que V. Exª saberá 
conduzir a base e dialogar com a oposição e conduzir 
a base no caminho do diálogo com a oposição, porque 
o objetivo final aqui é que todos nós somos Senadores 
da República e, além dos interesses de governo e de 
oposição estão os interesses do Brasil.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) – 
Eu que agradeço a V. Exª, Senador Randolfe, e assino 
embaixo diante da colocação que V. Exª fez em relação 
ao nosso Presidente Cunha Lima nesse momento. O 
Cássio tem dessas coisas. Ele herda uma sabedoria 
da Paraíba e incorpora com o sentimento nordestino. 
Portanto, ele á capaz de dizer coisas extremamente 
duras, mas com a ternura e a docilidade de quem sabe 
respeitar os Pares e os companheiros. Portanto, não 
é uma surpresa ver a forma como o Senador Cássio 
conduz aqui a Casa. 

Eu quero encerrar, primeiro agradecendo a V. Exª 
dizendo que, para mim, é uma alegria enorme poder 
compartilhar com V. Exª uma região tão importante do 
Brasil como a região amazônica, que é o maior patri-
mônio do povo brasileiro, tem a maior biodiversidade 
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do Planeta; o País é um País mega adverso e é lá que 
está a fronteira do futuro. Portanto, para mim, é uma 
satisfação. Espero poder construir com V. Exª muitas 
ações na Amazônia a partir do Senado e a partir da 
Liderança do Governo.

Quero, ao encerrar, Sr. Presidente, dizer ao Se-
nador Inácio Arruda que eu peço desculpas por ter me 
alongado e dizer também que peço desculpas, desde 
já, pelos possíveis erros que possa cometer como Lí-
der do Governo. Preciso da compreensão dos Pares, 
preciso da colaboração. Quero dizer mais uma vez 
que estou com as sandálias da humildade, de portas 
abertas para ouvir sugestões, recomendações, contri-
buições e eu espero de forma fiel, leal, transparente, 
prestar um serviço ao povo brasileiro, ajudar o Brasil 
e ajudar a Presidenta Dilma a implementar um proje-
to que a maioria do povo brasileiro elegeu e a maioria 
do povo brasileiro o está aprovando e apoiando pro-
jeto nas pesquisas, nas conversas que temos com o 
povo brasileiro.

Ao encerrar, meu muito obrigado à Presidenta 
Dilma e ao Vice-Presidente Michel Temer, pelo voto de 
confiança. A missão é espinhosa, mas, com a ajuda de 
todos creio que será possível fazer uma interlocução 
ampliada com o Senado da República.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Cássio Cunha Lima. Bloco/

PSDB – PB) – Agradeço ao novel Líder do Governo, 
Senador Eduardo Braga, pelas referências extrema-
mente gentis e generosas, assim como agradeço ao 
Senador Randolfe também, pela mesma postura. E 
cumprimentando-o, neste instante, de forma renovada, 
expresso o desejo de pleno êxito nessa nova e desa-
fiadora missão que V. Exª assume.

Creio que, como último orador inscrito nesta ses-
são, tenho a honra de passar a palavra ao Senador 
Inácio Arruda, representante do querido e irmão Es-
tado do Ceará no Senado da República.

Tem a palavra V. Exª. 
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, inicialmente, 
os nossos cumprimentos ao novo Líder do Governo 
no Senado, nosso colega, Senador Eduardo Braga, 
que assume uma responsabilidade que sempre con-
sidero muito importante, porque se trata de conduzir 
um projeto. Não são apenas as votações aqui no ple-
nário do Senado Federal, é a interlocução diante de 
um projeto de desenvolvimento, que significa dialogar 
com os Senadores, dialogar com os partidos, dialogar 
com os Estados, dialogar com segmentos sociais muito 
significativos. São os setores da economia, os empre-
sários, os trabalhadores nas suas centrais sindicais, 

os estudantes, a juventude brasileira sempre cheia de 
expectativa e de esperança de que o nosso País pos-
sa corresponder às suas necessidades e ajudar não 
só o seu povo, como a um processo de integração tão 
importante como o que nós temos na América do Sul. 
Portanto, Senador Eduardo Braga, receba os nossos 
cumprimentos. 

E também os nossos cumprimentos ao trabalho 
destacado e eficiente, que teve muito significado du-
rante todo o período do governo do Presidente Lula, 
praticamente, a liderança do Senador Romero Jucá, e 
também nesse primeiro ano e início de segundo ano 
do Governo da Presidenta Dilma Rousseff. Considero 
que foi um trabalho que resultou em conquistas para 
o nosso País, com sua habilidade e competência de 
diálogo com todas as forças políticas no Congresso 
Nacional.

Sr. Presidente, quero destacar o acontecimento 
mais importante do dia, que foi exatamente a home-
nagem do Senado Federal a cinco mulheres extraor-
dinárias. Se nós nos dedicarmos a ler suas biografias, 
destacadas num prospecto produzido pelo Senado 
Federal, resumido, mas demonstrando a importân-
cia e o papel dessas mulheres para a vida política do 
povo brasileiro.

Elas receberam, no dia de hoje, aqui no Senado, 
um prêmio, o chamado Diploma Cidadã Bertha Lutz, 
em homenagem a uma extraordinária mulher, que foi 
Bertha Lutz.

Cinco brasileiras foram homenageadas no dia 
de hoje.

A Presidente do País, a Presidenta Dilma Rous-
seff, com toda a sua trajetória de vida pública, de dedi-
cação à luta democrática, libertadora, e que pagou um 
preço alto para alcançar a sua liberdade e a do povo 
brasileiro, com prisão, com tortura, mas com aquela 
firmeza da cabeça erguida, pela consciência que tinha 
de que estava cumprindo seu dever de cidadã ao de-
fender a liberdade e a democracia.

Rosali Scalabrin, uma mulher que sai do sul do 
País e vai crescer no norte, no Acre, dedicando-se à 
causa dos trabalhadores rurais, ali organizando e parti-
cipando da CPT, uma grande ativista no meio do povo.

Ana Alice, baiana, alegre, destemida, que também 
enfrentou o período da ditadura militar, conduzindo a 
bandeira da luta em defesa dos direitos das mulheres 
brasileiras.

Eunice Michiles, primeira Senadora da República, 
o que foi muito importante. Assumiu como suplente, 
mas, na época, suplente era votada. E ela foi muito 
bem votada no Estado do Amazonas, chegou respal-
dada pelo seu Estado, pela sociedade do seu Estado, 
que a escolheu.
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Por fim, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
Maria Prestes, que, como ela mesma disse, criança 
praticamente, acompanhando os pais, militantes co-
munistas, teve que deixar o seu Estado, percorrer ou-
tros estados brasileiros, ir para o Estado de São Paulo, 
onde conhece Luiz Carlos Prestes, com quem viveu 
40 anos da sua vida, até a morte dele, com quem tem 
uma família, nove filhos. Dedicou-se à criação desses 
filhos e à luta destemida em defesa da democracia e 
das liberdades em nosso País. Em defesa de uma so-
ciedade socialista, de justiça social. Essa a sua grande 
causa, a sua grande bandeira, sempre. 

Hoje homenageada, entregou um texto que gos-
taria de ter lido, mas a circunstância de ser homenage-
ada juntamente com a Presidente da República, para 
ela – o que foi dito para todos nós – já era uma alegria 
sem conta, já era uma grande satisfação, uma grande 
honra. E ela disse: “Quero entregar o meu texto para a 
Presidente Dilma Rousseff e também para o Presidente 
Sarney, porque tem um sentido, o sentido da repara-
ção política para uma das maiores figuras da história 
do Brasil, que não poderá ser contada nunca sem a 
sua presença. E este plenário, arbitrariamente, sacou 
essa liderança de sua cadeira conquistada pelo voto 
popular”. Trata-se, segundo o seu pedido, de repor o 
mandato de Luiz Carlos Prestes, tirado por uma reso-
lução do Senado Federal. Não foi tirado pela Justiça, 
nem pelo Supremo Tribunal Federal, nem pelo TSE, 
que num ato que hoje é considerado um dos maiores 
equívocos da Justiça brasileira, cassou o registro de 
um partido, sem nenhuma sustentação. Cassou o re-
gistro do Partido Comunista do Brasil.

Mas o Senado e a Câmara foram mais longe no 
ato antidemocrático. Resolveram por si aprovar uma 
resolução cassando o mandato de Luiz Carlos Prestes, 
em seguida, do seu suplente, em seguida, os mandatos 
dos deputados federais eleitos pela legenda do Partido 
Comunista do Brasil.

Então, com relação a esse ato arbitrário, Maria 
Prestes, no dia da homenagem às mulheres, disse: 
“Quero que façam esse reparo”. E nós encaminhamos 
então, Sr. Presidente, um projeto de resolução simples, 
muito simples, acompanhado de justificativa. A justi-
ficativa é a história. Não precisa mais ser lida aqui no 
plenário do Senado. Diz simplesmente:

“O Senado Federal resolve:
Art. 1º. Declarar nula a resolução da Mesa 

do Senado Federal adotada em 9 de janeiro 
de 1948, que extinguiu o mandato do Sena-
dor Luiz Carlos Prestes e de seu respectivo 
suplente, Abel Chermont, publicado no Diário 
do Congresso de 10 de janeiro de 1948.

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

Então, Sr. Presidente, é uma solicitação, um pe-
dido já encaminhado, materializado na resolução. E eu 
apelo ao espírito democrático. Na hora, a Presidente 
Dilma recebeu, aqui na Mesa, aquela indicação. Virou-
-se e disse: “Vamos tomar, então, uma providência”. 
Qual a providência? Uma resolução. Ela disse para a 
filha da Maria Prestes que tudo o que pudesse fazer 
ela faria. E já havia comentado com o Presidente José 
Sarney, que também disse a ela, Presidenta Dilma, 
que tudo o que os dois puderem fazer irão fazer para 
reparar essa injustiça histórica, para que nós come-
cemos de fato a virar todas as páginas que maculam 
a vida democrática do nosso País.

Sr. Presidente, era essa declaração que eu gos-
taria de fazer.

Meu caro Senador Randolfe Rodrigues, como V. 
Exª vê, a liderança continua com o Amazonas. O Ama-
zonas continua comandando a Liderança do Governo. 
A Amazônia, a grande Amazônia continua comandando.

É uma grande alegria dar um aparte a V. Exª, que 
bem conhece a história do Brasil e as causas libertá-
rias abraçadas por essas figuras históricas que hoje 
foram homenageadas aqui, mulheres da luta histórica 
do povo brasileiro, juntamente com a simplicidade es-
pecialíssima de Maria Prestes, que veio ao plenário, 
com toda a sua simplicidade, subiu aqui, correu para 
um lado, atendeu a todos, abraçou a todos. Todos 
que pediram a ela uma foto, um autógrafo, ela estava 
ali sempre sorridente, à disposição de todos. Ela fez 
esse pedido simples: que o Senado corrigisse esse 
equívoco da história.

Meu caro Senador Randolfe.
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Que-

rido Inácio, queria cumprimentá-lo pela iniciativa do 
projeto de resolução. É lamentável essa injustiça histó-
rica ainda não ter sido reparada. É incompatível com a 
democracia, que o povo brasileiro conquistou há mais 
de 20 anos, injustiças como essa ainda não terem 
sido reparadas. De fato, foi uma belíssima cerimônia. 
Hoje, pela manhã, a Dª Maria Prestes encantou, como 
a luta e a história de Luiz Carlos Prestes encantam e 
inspiram todos nós. Nós poderíamos, inclusive, não 
nesse projeto de resolução, Senador Inácio... Eu que-
ria sugerir que eu e V. Exª, que somos da Comissão 
de Constituição e Justiça, amanhã temos reunião da 
CCJ, reparássemos outra injustiça histórica, que tam-
bém é com Luiz Carlos Prestes. Lamentavelmente, 
uma ala aqui do Senado ainda tem o nome de Filinto 
Müller, tem o nome de um torturador, que é o antôni-
mo de uma Casa da representação do povo, que é o 
antônimo da democracia. Existe um belíssimo proje-
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to da Senadora Ana Rita, que está na Comissão de 
Constituição e Justiça, que propõe, veja o paradoxo, 
alterar o nome de Filinto Müller para Ala Luiz Carlos 
Prestes, Senador Luiz Carlos Prestes. Eu acho que é 
complementar a esse projeto de resolução. O quanto 
antes aprovarmos o projeto de resolução que V. Exª 
apresenta, fazendo, reitero, refazendo uma injustiça 
histórica, fazendo justiça com a história... Seria impor-
tante também amanhã nós solicitarmos, na Comissão 
de Constituição e Justiça, o desapensamento desse 
projeto da Senadora Ana Rita do projeto de resolução 
do Regimento da Casa, para aprovarmos o quanto 
antes e termos, finalmente, rebatizada essa ala do 
Senado Federal com um nome muito mais adequado 
aos ideais de democracia.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/ PCdoB – CE) 
– Agradeço a V. Exª. Essas iniciativas fortalecem o 
caminho que o Brasil adotou, que é o de aprofundar a 
democracia brasileira.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Presi-
dente Sarney, eu posso dizer que já deu uma larga 
passada nesse procedimento de fazer reparação his-
tórica. Quando assumiu a Presidência da República, 
todos os partidos comunistas estavam proscritos, as 
organizações socialistas, comunistas, as centrais sin-
dicais, as organizações estudantis, todas estavam 
proscritas. Lembro do ato do Presidente do meu par-
tido na época, João Amazonas, subindo a rampa do 
Palácio do Planalto com o Deputado Haroldo Lima ao 
lado. O Presidente Sarney disse: “Haroldo, por favor, 
o senhor queira vir ao Palácio e traga o presidente do 
seu partido, João Amazonas, para uma audiência, e 
por favor, queira subir pela rampa”.

O Haroldo estranhou, mas era o Presidente da 
República que estava dizendo que subisse pela ram-
pa. Então, ele foi e parou o carro na rampa do Palácio 
do Planalto. Estavam ali, a postos, os Dragões da In-
dependência para cumprir a cerimônia de recepção. 
O Amazonas subiu ali estranhando, olhou para trás e 
disse: “Ô Haroldo, será que é para nos cumprimentar 
mesmo que eles estão aí?”, ainda desconfiado do 
que poderia acontecer com tantos Dragões ao seu 
lado. Mas o Presidente Sarney os recebeu no alto da 
rampa do Palácio do Planalto, levou o Amazonas e o 
Haroldo para uma sala e, diante dos jornalistas, disse: 
“Não existem mais partidos ilegais no País”.

Então, é um ato dessa natureza que o Senado 
tem de realizar. Não se pode mais manter essa má-
cula no Senado Federal, muito menos na Câmara dos 
Deputados. E a hora da correção é agora.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cássio Cunha Lima. Blo-

co/PSDB – PB) – Nobre Senador Inácio Arruda, creio 
que, no oportuno pronunciamento de V. Exª, abre-se 
o caminho para um reparo histórico, tardio, no que diz 
respeito à preservação da memória desse que foi, tal-
vez, um dos maiores brasileiros de todos os tempos: 
Luiz Carlos Prestes.

Somo, neste instante, a minha palavra de felici-
tações à iniciativa de V. Exª e antecipo a minha mani-
festação de louvor e de aprovação quando da votação 
da sua propositura no plenário do Senado.

Sobre a mesa, projeto de resolução do Senado 
que passo a ler.

É lido o seguinte:
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Reunião da Mesa, em 9 de janeiro de 1948

Hoje, jogo após a sessão do Senado, a Mesa 
desta Casa do Congresso reuniu-se sob a presidência 
do Sr. Nereu Ramos, Presidente do Senado.

Estavam presentes, além de S. Exª os senho-
res Mello Vianna, Vice-Presidente; Georgino Avelino, 
1º-Secretário; João Villasboas, 2º Secretário; Dário 
Cardoso, 3º Secretário; Plínio Pompeu, 4º Secretário 
e Adalberto Ribeiro, suplente de 2º Secretário.

O Sr. Presidente deu conhecimento a SS. EExª 
do seguinte ofício que recebera do Presidente do Tri-
bunal Superior Eleitoral:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Nº PR-090 

Em 9 de janeiro de 1948, Sr. Presidente, 
Dando cumprimento ao parágrafo único do art. 

2º da Lei nº 211 de 7 do corrente, em conformidade 
com a decisão de hoje dêste Tribunal no sentido da 
constitucionalidade dêsse preceito, tenho a honra de 
comunicar a V. Exª que pela resolução nº 1.841, de 7 
de maio publicada no Diário da Justiça de 7 de junho 
de 1947. Foi cancelado o registro do Partido Comu-
nista do Brasil, com fundamento no § 13 do art. 141 
da Constituição Federal.

Apresento a V. Exª os protestos de elevada consi-
deração – Ministro Antônio Carlos Lafayette de Andrade 
– Presidente do Tribunal Superior Eleitoral.

Em seguida, por unanimidade, a Mesa do Senado 
Federal aprovou a seguinte Resolução:

“A Mesa do Senado Federal, tendo em vista o 
disposto no artigo 2º da lei nº 211, de 7 do corrente, e 
o ofício nº 90 do Meretíssimo Sr. Presidente do Tribu-
nal Superior Eleitoral, declara extinto o mandato do Sr. 
Luis Carlos Prestes e seu respectivo suplente, Sr. Abel 
Chermont. – Nereu Ramos, Presidente – Fernando de 
Mello Vianna – Georgino Avelino – João Villasboas – 
Dário Cardoso – Plínio Pompeu – Adalberto Ribeiro”.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania)

O SR. PRESIDENTE (Cássio Cunha Lima. Bloco/
PSDB – PB) – O projeto que acaba de ser lido será 
publicado e remetido à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

Concedo a palavra ao talentoso e brilhante Se-
nador Randolfe Rodrigues, que tem seguramente en-
cantado o Brasil pela sua eloquência, sua inteligência, 
sua capacidade de argumentar a defesa de um Brasil 
melhor que todos nós queremos.

Tem a palavra V. Exª.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Muito obrigado, Presidente. É total gentileza 

sua. Acredito que – reitero o que disse ainda há pou-
co – talvez tenhamos encontrado, na Presidência, 
alguém tão gentil quanto o senhor, mas mais, nunca, 
por toda a cordialidade com que V. Exª está conduzin-
do esta sessão.

Presidente, antes, eu queria fazer referência a que 
hoje, pela manhã, esteve, no Senado da República, o 
Ministro da Fazenda, Guido Mantega, para explicar as 
diretrizes da política econômica do Governo e para apre-
sentar a situação, os números da economia nacional.

Eu queria dialogar um pouco com o que foi, no 
dia de hoje, a exposição do Ministro Guido Mantega. 
Mas, antes, faço questão de registrar aqui, a V. Exª e a 
todos que nos ouvem e nos assistem pela TV Senado, 
o projeto de resolução que vamos apresentar, junto 
com o Senador Pedro Simon e com o Senador Pedro 
Taques, no dia de hoje, que se refere à necessidade 
de estabelecimento de critérios para que servidores 
ocupem cargos em comissão no Senado. Acho que, 
nesse ambiente da República, em que nós aprovamos, 
recentemente, no Supremo Tribunal Federal, a consti-
tucionalidade da Lei Complementar nº 135, é importan-
te que todas as instituições da República apresentem 
exemplos e apresentem instrumentos para dar cabo e 
aplicação concreta à Lei Complementar nº 135, de 2010.

Sr. Presidente, o Ministro Guido Mantega apre-
sentou, discorreu hoje sobre os desafios do cresci-
mento econômico do País no cenário de crise global; 
apresentou os dados gerais da economia brasileira, 
como a economia brasileira tem enfrentado a crise; 
apresentou o que o Governo avalia que é uma trajetória 
de crescimento do Produto Interno Bruto, embora nós 
tenhamos tido uma radical queda, agora, no ano de 
2011, muito abaixo do que era previsto pelo Governo 
e frustrando muitas expectativas, mas dentro de um 
ambiente, tenho que reconhecer, de crise econômica 
mundial; apresentou também as medidas do Governo 
de fortalecimento do mercado interno, que considero 
uma medida positiva e necessária. Acho que fortale-
cer o mercado interno e não deixar o nosso mercado 
à mercê da economia internacional é a medida e a 
condução correta para a nossa economia.

S. Exª destacou que uma dessas medidas de 
fortalecimento do mercado interno é a expansão con-
tínua da massa salarial, mas, por outro lado, também 
destacou que é necessário – o que foi defendido pelo 
Ministro – uma rígida política de controle fiscal. Pare-
cem-me antônimos o crescimento econômico e esses 
ditames da economia neoliberal que são proclamados 
pelas necessidades de ajuste fiscal na economia que 
sempre se referem a diminuir a capacidade de inves-
timento do Estado e sempre se referem a reformas 
que, via de regra, como está ocorrendo na Europa, 
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diminuem o direito dos trabalhadores, são reformas 
que diminuem as conquistas sociais da ampla maioria 
da população brasileira.

Quero chamar a atenção para um dos dados des-
tacados pelo Ministro: que uma das políticas monetárias 
adotadas pelos países ricos foi inundar de liquidez, ou 
seja, foi de expulsão dos seus capitais em direção aos 
países emergentes. E o Ministro destacou que, dos 
capitais que fugiram – fogem da Europa, fogem dos 
países ricos –, US$8,8 trilhões, boa parte desse capi-
tal, foram para esses países emergentes, deslocaram-
-se para os países emergentes e, notadamente, parte 
deles consequentemente veio para o Brasil.

A pergunta: por que esses capitais voláteis se 
deslocam como uma nuvem dos países que estão em 
crise econômica e por que boa parte desses US$8,8 
trilhões vieram para o Brasil?

Ora, vieram para o Brasil atraídos pela nossa 
taxa de juros. A nossa taxa de juros ainda é uma das 
maiores do Planeta. Esses capitais vêm para o Brasil, 
aportam aqui mobilizados pela nossa taxa de juros 
para investir na indústria brasileira? Para investir na 
produção? Para investir na produção de commodities? 
Não. Eles aportam aqui para se ancorarem no merca-
do financeiro. Eles aportam aqui para crescerem com 
a nossa alta taxa de juros.

Quando não for mais agradável ao Brasil, nem se-
rão necessárias grandes turbulências; quando o Brasil 
não for mais agradável para esses capitais, eles voltam 
ou para os seus locais de origem, ou se deslocam para 
outra nação. É uma característica desses tempos de 
globalização. O capital, concretamente, em definitivo, 
não tem uma pátria só: ele se desloca como nuvem 
para onde é mais interessante. Neste momento, boa 
parte dele está no Brasil, ancorado na altíssima taxa 
de juros praticada pela economia brasileira. Eles estão 
no mercado financeiro. Eles estão no que eu chamo, 
concretamente, na especulação, na agiotagem finan-
ceira, porque um capital que ancora numa taxa de juros 
de 9% ao ano está ancorado na agiotagem financeira.

O Brasil, no meu entender, fica, com isso, vulne-
rável para esses capitais. Em virtude da entrada des-
ses capitais, uma das medidas adotadas pelo Governo 
brasileiro foi o aumento do Imposto sobre Operações 
Financeiras – IOF para taxar a entrada desse capital. 
Mas veja, Sr. Presidente: a discrepância nisso é que a 
taxação do IOF não faz cócega nesse capital estrangei-
ro, nesse capital volátil que entra na nossa economia. 
O Governo brasileiro, em 2006, isentou esse capital do 
Imposto de Renda. Com isso, os ganhos desse capital 
estrangeiro com a dívida externa triplicam em nosso 
País muito mais que quadruplicam em qualquer outra 
nação no mundo. 

Então, vejam, nós brasileiros somos tributados 
em 27%. Qualquer brasileiro médio, qualquer professor 
universitário, qualquer professor que tenha uma renda 
superior a três, a quatro mil reais é tributado em 27% 
dos seus vencimentos. Esse capital estrangeiro que 
entra no Brasil com a reles taxação do IOF é isento de 
Imposto de Renda, não tem nenhum tipo de tributação. 
Parece-me que está aí uma grande injustiça e uma 
enorme, no meu entender, Sr. Presidente, vulnerabi-
lidade da nossa economia. E essa vulnerabilidade da 
nossa economia parece-me que precisa de medidas 
mais firmes por parte do Governo brasileiro.

Fico feliz, Sr. Presidente, pois, nesse aspecto, pelo 
menos o Ministro Mantega nos declarou que estava à 
disposição para dialogar sobre o restabelecimento do 
Imposto de Renda sobre esse tipo de capital. 

Nesse sentido, Sr. Presidente, tramita aqui no 
Senado um projeto de lei da Senadora Marinor Brito, 
minha querida companheira do Partido Socialismo e 
Liberdade, que restabelece a taxação do Imposto de 
Renda sobre esses capitais. Foi designado o brilhante 
Senador Lindbergh Farias para relatar essa matéria, 
e hoje o Senador Lindbergh me disse que o parecer 
dele é favorável à matéria.

Ora, se há uma manifestação favorável por parte 
do Ministro da economia brasileira, se há uma mani-
festação favorável por parte do Senador Lindbergh de 
que esses capitais têm que ser taxados, parece-me 
que é urgente que nós aprovemos essa matéria pro-
posta pela Senadora Marinor Brito, para reparar essa 
injustiça e até para proteger nossa economia, porque 
nós não podemos ficar à mercê da volatilidade desses 
capitais. Assim como eles vieram, eles vão. E, quando 
eles se forem, eles podem deixar uma terrível nuvem 
de capital especulativo sobre a economia brasileira.

Esse me parece que é um dos desafios, e esse 
desafio, Sr. Presidente, parece-me que tem que dia-
logar com outro dilema, e aí está um dos problemas 
da política econômica.

Os últimos dados, e o próprio Ministro reconheceu, 
dão conta de uma brutal queda da produção industrial 
brasileira. Os últimos dados dão conta de uma que-
da de 2,1% da produção industrial em janeiro último. 
Esses números, esses dados da queda da produção 
industrial e os dados do PIB analisados mais pormeno-
rizadamente, mais detalhadamente, dão conta de que 
estamos assistindo a um aprofundamento do nosso 
processo de desindustrialização.

Vejam, os dados do PIB dão conta de um cresci-
mento da economia de 2,7%. Isso até as perspectivas, 
as estimativas mais pessimistas não apontavam, uma 
queda tão drástica do nosso Produto Interno Bruto. Se 
nós fizermos a dissecação desses dados do PIB que 
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foram anunciados, na semana passada, pelo IBGE, 
eles revelam outras tristes constatações para nós.

Vejam só: o PIB revela que, acima da média do 
PIB, cresceram o agronegócio, a indústria da cons-
trução civil e a indústria da mineração. A indústria da 
transformação, que compreende as fábricas, que com-
preende concretamente a produção industrial, que é 
de onde sai todos os produtos de fato com valor agre-
gado, cresceu 0,1%.

Então, Sr. Presidente, veja o nosso dilema. Nós 
tivemos a queda do nosso Produto Interno Bruto, mas 
não é só a queda que nos assusta. É que, dissecado o 
PIB, aponta um caminho incorreto para o País. Disse-
cado o PIB, aponta que nós tivemos um crescimento 
maior do agronegócio e tivemos um crescimento maior 
da indústria de mineração. Indústria de mineração é 
indústria de exploração de matéria-prima e de expor-
tação. Ou seja, é, na pratica, igual ao agronegócio. É 
exportação de commodities.

E, no que interessa, que é o produto com valor 
agregado, que é o crescimento da indústria, que é o 
que gera empregos na economia, que é o que dina-
miza a economia brasileira, nós tivemos um cresci-
mento de 0,1%.

Quais as razões que se atribuem a isso? Há a 
primeira alegação concreta: o que estamos vivendo. 
Estamos vivendo claramente... E a própria Presidente 
da República – quero destacar – reconheceu o pro-
blema que temos tido no câmbio. Não é à toa que a 
sua definição da semana passada foi de que estamos 
sendo vítimas de um tsunami cambial.

Hoje o próprio Ministro da Fazenda reconheceu 
que as medidas em relação ao câmbio, para tentar 
ancorar o câmbio, ainda são insuficientes para deter 
esse processo de desindustrialização. E esse proces-
so de desindustrialização, Sr. Presidente, é resultado 
dessa combinação que não vai desse volume, dessa 
receita, que não combina com desenvolvimento, que 
não combina com futuro do País. A receita de ainda 
termos uma alta taxa de juros e da insistência e da 
política cambial da forma como está e da ausência de 
investimentos em infraestrutura vai, em definitivo, nos 
fazer retroceder em relação ao nosso desenvolvimento 
industrial, em relação ao nosso futuro.

Há outro dado da exposição do Ministro que tam-
bém me preocupa, dados relativos ao investimento do 
País em educação. Os dados apontados pelo minis-
tro, de investimento em educação, dão conta de um 
crescimento em 2012 de R$18,7 milhões a R$68,6 mi-
lhões; um crescimento que seria de 222%. Mas esse 
crescimento continua representando um investimento 
do Estado brasileiro de apenas 5% do nosso Produ-
to Interno Bruto em educação. Ora, Sr. Presidente, o 

Japão, quando saiu da Segunda Guerra Mundial, não 
investiu menos de 10% do seu Produto Interno Bruto 
em educação para dar o salto que deu.

Estou preocupado com a fórmula que estamos 
adotando hoje em relação ao nosso futuro. Ou seja, 
estamos com uma economia... Dissecando nosso úl-
timo crescimento, nosso último Produto Interno Bruto, 
temos visto um crescimento da exportação de com-
modities, temos visto um crescimento do agronegócio, 
mas temos visto uma retração da indústria. Ou seja, 
consolidamos um cenário que tínhamos desde o sé-
culo XIX de sermos um reles, um simples exportador 
de matéria-prima. Aliás, alguns dados dão conta de 
que, na prática, com isso, podemos retroceder. Ve-
jam só. Na virada do século, nossa pauta de exporta-
ções era composta 59% de produtos manufaturados 
e 22% de produtos básicos. Incrivelmente, hoje, 45% 
do total que exportamos é composto de commodities 
e 39% de produtos industrializados. Lógico! Não há 
paralelo entre a indústria da manufatura e a indústria 
que temos hoje! Mas vejam: a manufatura, na virada 
do século XIX para o século XX, ainda era central e 
tínhamos mais manufatura do que commodities. Nós 
temos hoje, lamentavelmente, mais commodities do 
que produtos e bens industrializados. Não me parece 
uma boa combinação para o futuro, Presidente. Esta 
combinação de mais exportação de commodities, me-
nos exportação de produtos industrializados com valor 
agregado, uma taxa de juros que ainda é alta e a au-
sência de investimento em educação manterá o País 
como ele está hoje!

A minha perspectiva... 
Acredito que o País tem necessidade de dar um 

salto, tem necessidade de avançar. Se não apostar-
mos em inovação...

Quero reiterar dados que destaquei aqui há bem 
pouco tempo. Digo isso para concluir. Há bem pouco 
tempo, destaquei que nós, na América Latina, ainda 
não resolvemos o problema do analfabetismo, enquanto 
Cuba, Venezuela e Bolívia já conseguiram resolvê-lo. 
Na América Latina, ainda estamos depois do 12º lugar 
nos índices de analfabetismo. 

Se não resolvermos os gargalos da desindustria-
lização, se não apostarmos em tecnologia de inovação, 
ou seja, não apostarmos em educação, eu tenho medo 
de que os dados econômicos, por si só, não resolvam 
a dramática situação brasileira. Nós ainda estamos 
apegados, e muito, ao velho problema do superávit 
primário, que engessa o orçamento público. Nós temos 
quase 49%, quase metade do orçamento engessado 
pelo superávit primário, nós temos concreta ausência 
de investimento do Estado brasileiro em decorrência 
do superávit primário, nós temos uma pauta que prio-
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riza exportação de commodities em vez de exporta-
ção de produtos industrializados com valor agregado 
e nós temos ausência de investimento em educação. 

Essa é uma combinação, Sr. Presidente, que no 
meu entendimento, não é boa para o Brasil, não é boa 
para o futuro, não é boa para que haja um crescimento 
sustentável de nosso País. 

Então, queria destacar, Sr. Presidente, para con-
cluir, esses aspectos da audiência que tivemos hoje 
com o Ministro da Fazenda, Guido Mantega: parece-
-me que é necessário haver uma reflexão por parte 
do Governo nesse tripé. Em que pese os esforços na 
redução das taxas de juros, ainda me parece que, para 
o tamanho do Brasil, para o potencial que o Brasil tem, 
para a condição em que o Brasil está – ascendendo à 
sexta, quinta economia do mundo –, podemos perder 
uma chance concreta de esse crescimento de nosso 
País ser, de fato, sustentável. Ele não será sustentável 
se nós não tivermos investimento em educação, se não 
mudarmos a pauta de exportação brasileira e se não 
ampliarmos a capacidade de investimento do Estado 
brasileiro, reduzindo esse absurdo superávit primário, 
que compromete 50% do orçamento nacional.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cássio Cunha Lima. Blo-

co/PSDB – PB) – Senador Randolfe, V. Exª traz, mais 
uma vez, de forma serena, lúcida, uma reflexão sobre 
o nosso País. Ao processo de desindustrialização que 
vivemos soma-se, além dos fatores levantados por V. 

Exª, algo que me preocupa profundamente: a chama-
da “guerra dos portos”. O Brasil, há algum tempo, se 
depara com a conhecida guerra fiscal, diante da inca-
pacidade que o País teve até aqui de encontrar uma 
política de desenvolvimento regional que possa con-
templar o desejo de igualdade regional, coisa que se 
pleiteia há muitos anos no Brasil.

Mas a guerra fiscal, bem ou mal, transfere em-
prego dentro do nosso próprio País, de um Estado 
para outro. Quando se avoluma a chamada “guerra 
dos portos”, com alguns Estados intensificando os 
incentivos de ICMS e abrindo, assim, as nossas fron-
teiras – e o Imposto de Importação é, notadamente, 
regulador –, nós estamos fragilizando ainda mais a 
indústria brasileira.

Esta Casa haverá de se deparar com este tema 
brevemente, até porque outros temas similares estarão 
sendo discutindo no transcorrer deste ano.

Portanto, no encerramento desta sessão, que 
tive a honra de presidir por alguns instantes, cumpri-
mento V. Exª por mais um brilhante pronunciamento, 
pela postura sempre lúcida, firme, cidadã e brasileira 
de olhar de qualquer das tribunas desta Casa o futuro 
do nosso País.

Sobre a mesa, projeto de resolução do Senado 
que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Cássio Cunha Lima. Bloco/

PSDB – PB) – A Presidência comunica ao Plenário a 

abertura de prazo de cionco dias úteis, perante a Mesa, 

para recebimento de emendas ao Projeto de Resolu-
ção nº 5, de 2012, que acaba de ser lido.

Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Cássio Cunha Lima. Bloco/
PSDB – PB) – Os pareceres que acabam de ser lidos 
vão à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Cássio Cunha Lima. Blo-
co/PSDB – PB) – A Presidência recebeu os Ofícios 
nºs 7 a 11, de 2012, do Presidente da Comissão de 
Educação, Cultura e Esporte, que comunicam a apre-
ciação, em caráter terminativo, dos Projetos de Lei da 
Câmara nºs 31, de 2011; 99, de 2010; 50, de 2011; 
97 e 140, de 2010, respectivamente.

São os seguintes os Ofícios:

Of.nº 7/2012/CE

Brasília, 6 de março de 2012.

Assunto Aprovação de matéria
Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do Re-

gimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa 
Excelência que esta Comissão deliberou, em caráter 
terminativo, na reunião realizada nesta data, pela apro-
vação do Projeto de Lei da Câmara nº 31, de 2011, de 
autoria de Sua Excelência o Senhor Deputado Milton 
Monti, que “Denomina Prof. Geraldo Maurício Lima o 
viaduto localizado no km 75, mais 650m, da BR-153, 
no Município de Bady Bassit, Estado de São Paulo.”, 
com as emendas oferecidas.

Atenciosamente, – Senador Roberto Requião, 
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.

Of.nº 8/2012/CE

Brasília, 6 de março de 2012.

Assunto: Aprovação de matéria

Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do Re-

gimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa 
Excelência que esta Comissão deliberou, em caráter 
terminativo, na reunião realizada nesta data, pela apro-
vação do Projeto de Lei da Câmara nº 99, de 2010, de 
autoria de Sua Excelência o Senhor Deputado Rafael 
Guerra, que “Denomina Avenida Hamid Afif o trecho 
urbano da rodovia BR-491 que cruza a cidade de Var-
ginha, no Estado de Minas Gerais”.

Atenciosamente, – Senador Roberto Requião, 
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.

Of. nº 9/2012/CE

Brasília, 6 de março de 2012

Assunto: Aprovação de matéria

Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91 do Re-

gimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa 

Excelência que esta Comissão deliberou, em caráter 
terminativo, na reunião realizada nesta data, pela apro-
vação do Projeto de Lei da Câmara nº 50, de 2011, de 
autoria de Sua Excelência a Senhora Deputada Luiza 
Erundina, que “Declara o educador Paulo Freire Pa-
trono da Educação Brasileira.”

Atenciosamente, – Senador Roberto Requião, 
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.

Of. nº 10/2012/CE

Brasília, 6 de março de 2012

Assunto: Aprovação de matéria

Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do Re-

gimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa 
Excelência que esta Comissão deliberou, em caráter 
terminativo, na reunião realizada nesta data, pela apro-
vação do Projeto de Lei da Câmara nº 97, de 2010, de 
autoria de Sua Excelência o Senhor Deputado Vander 
Loubet, que “Denomina Ponte Hélio Serejo a ponte 
sobre o rio Paraná, localizada na BR-267, na divisa 
entre os Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul”.

Atenciosamente, – Senador Roberto Requião, 
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.  

Ofício nº 11/2012/CE

Brasília, 6 de março de 2012

Assunto: Rejeição da matéria

Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91 do Re-

gimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa 
Excelência, que esta Comissão deliberou, em caráter 
terminativo, na reunião realizada nesta data, pela rejei-
ção do Projeto de Lei da Câmara nº 140, de 2010, de 
autoria de Sua Excelência o Senhor Deputado Gastão 
Vieira, que “Altera o art. 9º da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, para atribuir à União a incumbên-
cia de estabelecer, em colaboração com os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios, os conteúdos míni-
mos de cada ano letivo da educação infantil, do ensino 
fundamental e do ensino médio”.

Atenciosamente, – Senador Roberto Requião, 
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.

O SR. PRESIDENTE (Cássio Cunha Lima. Bloco/
PSDB – PB) – Com referência aos Ofícios nº 7 a 11, 
de 2012, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para 
interposição de recurso, por um décimo da composi-
ção da Casa, para que as matérias sejam apreciadas 
pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do 
Regimento Interno.
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O SR. PRESIDENTE (Cássio Cunha Lima. Bloco/
PSDB – PB) – Sobre a mesa, projetos de lei do Sena-
do que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 46, DE 2012

Assegura aos estabelecimentos com 
atividades na área de turismo rural, ecoturis-
mo e de aventura tarifação de energia elétrica 
equivalente à classe rural e suas subclasses.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica assegurada a tarifação do forneci-

mento de energia elétrica equivalente à aplicada à 
classe rural e suas subclasses aos estabelecimentos 
com atividades na área de turismo rural, ecoturismo 
e de aventura.

Parágrafo Único. As unidades consumidoras 
abrangidas por esta lei deverão requerer e comprovar 
sua atividade na área de turismo rural, de aventura e 
ecoturismo junto às concessionárias, demonstrando 
o respectivo cadastramento no Ministério do Turismo, 
nos termos do art. 22 da Lei n° 11.771, de 17 de se-
tembro de 2008.

Art. 2° Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A proposta ora apresentada tem por escopo dispen-
sar aos estabelecimentos que exploram suas atividades na 
área de turismo rural, de aventura e ecoturismo o mesmo 
tratamento que é dispensado às propriedades rurais, ou 
seja, uma tarifa de energia elétrica reduzida, igual àquela 
aplicada a classe rural e suas subclasses.

O projeto visa fortalecer o turismo rural, atendendo a 
conceitos fundamentais, tais como incremento de receita, 
geração de empregos, preservação de meio ambiente e 
do patrimônio rural. Outras importantes categorias, como 
o ecoturismo e o turismo de aventura, também serão fa-
vorecidas pela medida, incentivando a exploração susten-
tável do patrimônio natural, bem como a valorização das 
culturas e das tradições de cada local ou região.

Destacamos, ainda, que para fazer jus aos benefícios 
desta proposta as unidades consumidoras enquadradas 
deverão requerer e comprovar sua atividade na área de 
turismo rural, de aventura e ecoturismo, junto às conces-
sionárias de energia elétrica, demonstrando o respectivo 
cadastramento no Ministério do Turismo, nos termos legais.

Por considerarmos ser justa a medida proposta, 
conclamamos os nobres pares a emprestarem o seu 
apoio à aprovação do projeto de lei ora apresentado.

Sala das Sessões, de 2012. – Senador Lauro 
Antônio.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 11.771, DE 17 DE SETEMBRO DE 2008

Dispõe sobre a Política Nacional de Turis-
mo, 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.

O Presidente da República, faço saber que o 
Congresso Nacional de decreta e eu sanciono a se-
guinte Lei.
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Dos Prestadores de Serviços Turísticos

Seção I 
Da Prestação de Serviços Turísticos

Subseção I 
Do Funcionamento e das Atividades

....................................................................................
Art. 22. Os prestadores de serviços turísticos 

estão obrigados ao cadastro no Ministério do Turismo, 
na forma e nas condições fixadas nesta Lei e na sua 
regulamentação.

§ 1º As filiais são igualmente sujeitas ao cadastro 
no Ministério do Turismo, exceto no caso de estande 
de serviço de agências de turismo instalado em local 
destinado a abrigar evento de caráter temporário e cujo 
funcionamento se restrinja ao período de sua realização.

§ 2º O Ministério do Turismo expedirá certifica-
do para cada cadastro deferido, inclusive de filiais, 
correspondente ao objeto das atividades turísticas a 
serem exercidas.

§ 3º Somente poderão prestar serviços de turis-
mo a terceiros, ou intermediá-los, os prestadores de 
serviços turísticos referidos neste artigo quando devi-
damente cadastrados no Ministério do Turismo.

§ 4º O cadastro terá validade de 2 (dois) anos, 
contados da data de e missão do certificado.

§ 5º O disposto neste artigo não se aplica aos 
serviços de transporte aéreo.
....................................................................................

(Às Comissões de Assuntos Econômi-
cos, e, nos termos do art. 49 I, do Regimento 
Interno, à Comissão de Desenvolvimento Re-
gional e Turismo.)
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O SR. PRESIDENTE (Cássio Cunha Lima. Bloco/
PSDB – PB) – Os projetos que acabam de ser lidos se-
rão publicados e remetidos às Comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 140, DE 2012

Requeiro, nos termos regimentais, a tramitação 
conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 14, de 2012, 
que “estabelece direitos e garantias dos portadores 
de órteses, próteses e materiais implantáveis de uso 
médico ou odontológico, dispõe sobre mecanismos de 
controle e monitoramento desses produtos, determina 
a notificação compulsória em caso de defeitos detec-
tados e dá outras providências”, com o Projeto de Lei 
do Senado nº 17, de 2012, que “altera a Lei nº 9.656, 
de 3 de junho de 1998, que dispõe os planos e segu-
ros privados de assistência à saúde, para garantir o 
direito à substituição de próteses e próteses e órteses 
defeituosas, no âmbito do sistema público e privado 
de saúde,” por  versarem sobre o mesmo assunto.– 
Senador Antonio Carlos Valadares

REQUERIMENTO Nº 141, DE 2012

Requeiro, na forma do disposto no caput do art. 
258 do Regimento Interno do Senado Federal, a tra-
mitação conjunta do Projeto de Lei do Senado (PLS) 
nºs 516, de 2011; do PSL nº 381, de 2011; do PLS nº 
565, de 2011 e do PLC nº 57, de 2011, por versarem 
sobre a mesma matéria.

Sala das Sessões, março de 2012. –  Senador 
José Pimentel.

REQUERIMENTO Nº 142, DE 2012

Senhor Presidente,
Com fulcro no art. 258 do Regimento Interno do 

Senado Federal, requeiro a tramitação em conjunto do 
Projeto de Lei do Senado nº 357, de 2011, do Sena-
dor Blairo Maggi (PR/MT), que “Altera a Lei nº 8.069, 
de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto 
da Criança e do Adolescente, para incluir e renumerar 
os incisos do art. 81, e proibir a venda de tabacos, ci-
garros ou produtos derivados de nicotina à criança ou 
ao adolescente”, com o Projeto de Lei do Senado nº 
389, de 2011, do Senador Vital do Rêgo Filho (PSDB/
PB), que “Altera dispositivos da Lei nº 8.069, de julho 
de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente”, e o Projeto de Lei do Senado nº 568, 
de 2011, do Senador Humberto Costa (PT/PE), que 
“Altera os arts. 81 e 243 da Lei nº 8.069, de 13 de ju-
lho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente, 
para tornar crime a venda de substância fumígena a 

menores de dezoito anos, e dá outras providências”, 
visto disciplinarem a mesma matéria.

Sala das Comissões, 1º de março de 2012. – Se-
nadora Vanessa Grazziotin.

REQUERIMENTO Nº 143, DE 2012

Requeiro, nos termos regimentais, a tramitação 
conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 272 de 
2003 e 374 de 2003, com o Projeto de Lei do Senado 
nº 80 de 2003, que já se encontram apensados, por 
versarem sobre o mesmo assunto.

Sala das Sessões, de  de 2012. – Senador Ro-
mero Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Cássio Cunha Lima. Blo-
co/PSDB – PB) – Os requerimentos que acabam de 
ser lidos serão despachados à Mesa para decisão nos 
termos regimentais.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 144, DE 2012

Requeiro, nos termos do art. 255, inciso II, alínea 
12, do Regimento Interno do Senado Federal, que o 
PLS nº 224, de 2004, que dispõe sobre o Estatuto do 
Idoso, seja remetido para análise da Comissão de As-
suntos Econômicos – CAE. – Senador Clésio Andrade.

REQUERIMENTO Nº 145, DE 2012

Senhor Presidente,
Nos termos do inciso I, do artigo 74, do Regimento 

Interno do Senado Federal, requeiro a criação de uma 
Comissão Temporária composta de cinco senadores, 
titulares e suplentes, para, no prazo de 90 (noventa) 
dias, debater e propor soluções para o financiamento 
do sistema de saúde do Brasil.

Justificação

O Sistema de Saúde do Brasil atravessa um 
momento muito difícil. O subfinanciamento histórico, 
agravado com a extinção da CPMF, é um dos principais 
desafios contemporâneos do SUS. Podemos observar 
que, para um sistema de saúde que se propõem ser 
universal, precisamos de mais recursos financeiros, 
comparadamente com os demais sistemas existen-
tes no mundo.

Todos os dias, observamos reclamações, repor-
tagens e casos que desmoralizam o SUS e colocam 
os pacientes em risco. Estabelecimentos de Saúde 
funcionando em situação precária, profissionais tra-
balhando sem condições e os gestores e população 
sem alternativas.

Estamos diante de uma situação que precisa ur-
gentemente de uma solução. Este é o entendimento 
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de boa parte da nossa sociedade e, na condição de 
ex-ministro da Saúde, sinto mais premente ainda esta 
necessidade. Por esta razão estou propondo a presen-
te sugestão, pois entendo que o Congresso Nacional, 
especialmente o Senado Federal, pode contribuir de-
cisivamente para que possamos encontrar uma solu-
ção para este problema que aflige toda a sociedade 
brasileira.

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

O SR. PRESIDENTE (Cássio Cunha Lima. Bloco/
PSDB – PB) – Os requerimentos que acabam de ser 
lidos serão incluídos em Ordem do Dia oportunamente 
nos termos do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 146, DE 2012

Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição 
Federal, combinado com os arts. 216 e 217 do Re-
gimento Interno do Senado Federal, considerando o 

disposto na Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que 
instituiu o Sistema Nacional de Unidade de Conserva-
ção da Natureza (SNUC) e disciplina a criação dessas 
unidades, e com vistas a instruir parecer ao Projeto de 
Lei da Câmara (PLC) nº 60, de 2003 (PL nº 7.032, de 
2002, na origem), que cria o Parque Nacional Marinho 
das Ilhas dos Currais,  no Estado do Paraná, requeiro 
que sejam prestadas pela Exma. Sra. Ministra de Es-
tado do Meio Ambiente as informações relativas aos 
estudos técnicos e à consulta pública previamente 
realizados para identificar a localização, a dimensão 
e os limites adequados para a referida unidade, bem 
como a remessa de cópia dos documentos pertinen-
tes. – Senador Cristovam Buarque

O SR. PRESIDENTE (Cássio Cunha Lima. Bloco/
PSDB – PB) – O requerimento que acaba de ser lido 
será despachado à Mesa para decisão, nos termos do 
Regimento Interno.

Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Cássio Cunha Lima. Blo-
co/PSDB – PB) – O ofício que acaba de ser lido vai 
à publicação.

Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:

Ofício nº 30/2012

Brasília, 13 de março de 2012

Assunto: Requerimento nº 56, de 2012

Senhor Presidente,
Comunico que não participarei da missão referi-

da no Requerimento nº 56, de 2012, que será realiza-
da na República Tcheca, entre os dias 2 a 5 de abril, 
aprovado em Plenário no dia 6-3-2012.

Cordialmente, – Senador Jarbas Vasconcelos.
O SR. PRESIDENTE (Cássio Cunha Lima. Blo-

co/PSDB – PB) – O ofício que acaba de ser lido vai à 
publicação e será juntado ao processado do Reque-
rimento nº 56, de 2012.

O SR. PRESIDENTE (Cássio Cunha Lima. Bloco/
PSDB – PB) – O Senado Federal recebeu os seguintes 
Ofícios de Ministros de Estado: 

– Nº 14, de 02 de março de 2012, do Ministro de Es-
tado das Relações Exteriores, em resposta ao 
Requerimento nº 1.299, de 2011, de informações, 
de iniciativa da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional. 

– Nº 15, de 07 de março de 2012, do Ministro de 
Estado das Relações Exteriores, em resposta 
ao Requerimento nº 1.353, de 2011, de autoria 
dos Senadores Blairo Maggi, Jayme Campos e 
Pedro Taques.

– Nº 134, de 02 de março de 2012, da Ministra de 
Estado do Meio Ambiente, em resposta ao Re-
querimento nº 1.210, de 2011, de iniciativa da 
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Con-
sumidor e Fiscalização e Controle.

As informações foram encaminhadas, em cópias, 
aos Requerentes. 

Os Requerimentos vão ao arquivo. 
O SR. PRESIDENTE (Cássio Cunha Lima. Bloco/

PSDB – PB) – O Senado Federal recebeu o seguinte 
Aviso do Ministro de Estado da Justiça, José Eduar-
do Cardozo: 

– Nº 308, de 07 de março de 2012, em resposta ao 
Requerimento nº 1.352, de 2011, de informações, 
de autoria dos Senadores Blairo Maggi, Jayme 
Campos e Pedro Taques. 

As informações foram encaminhadas, em cópias, 
aos Requerentes. 

O Requerimento vai ao arquivo. 
O SR. PRESIDENTE (Cássio Cunha Lima. Blo-

co/PSDB – PB) – A Presidência recebeu o Ofício nº 
235/2012, do Presidente da Câmara dos Deputados, 
encaminhando, para os fins previstos no § 3º do art. 
60 da Constituição Federal, a Proposta de Emenda à 
Constituição nº 7, de 2008 (nº 445/2009, na Câmara 
dos Deputados), do Senador Gim Argello e outros Se-
nadores, que altera os arts. 21, 22 e 48 da Constituição 
Federal para transferir da União para o Distrito Fede-
ral as atribuições de organizar e manter a Defensoria 
Pública do Distrito Federal.

A Presidência convocará, oportunamente, sessão 
solene do Congresso Nacional, a fim de promulgar a 
Emenda Constitucional.

O SR. PRESIDENTE (Cássio Cunha Lima. Blo-
co/PSDB – PB) – O Sr. Senador Ciro Nogueira, a Srª 
Senadora Angela Portela e os Srs. Senadores Cyro 
Miranda, Mário Couto, Aloysio Nunes Ferreira, Alvaro 
Dias, Flexa Ribeiro e Romero Jucá enviaram discursos 
à Mesa, para serem publicados na forma do disposto 
no art. 203, combinado com o Inciso I e §2º do art. 210, 
do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Se-
nadoras e Srs. Senadores, na passagem do Dia Inter-
nacional da Mulher, vale repetir o que já disse nesta 
tribuna, nosso País assume lugar de destaque mundial 
ao ser governado por uma mulher, pela primeira vez 
em sua história. 

Tal condição, meus Nobres Colegas, foi alcan-
çada após décadas e décadas de luta das mulheres 
brasileiras por mais espaço e representação na polí-
tica nacional. 

Enfrentando resistências sexistas ainda remanes-
centes nos mais diversos setores de nossa sociedade, 
mesmo que prescritas pela modernidade, hoje já temos 
diversas representantes do sexo feminino exercendo, 
com grande competência e desenvoltura, mandatos e 
cargos públicos de primeiro escalão.

Talvez a mais importante pasta ministerial, a 
Casa Civil é atualmente comandada por nossa Cole-
ga Gleisi Hoffmann. Com igual habilidade e reconhe-
cimento, temos também a competente Ideli Salvatti, 
responsável pela articulação política na Secretaria de 
Relações Institucionais, e Miriam Belchior, que dirige 
a área orçamentária e de planejamento.

Diversos outros importantes ministérios, como as 
pastas do Meio Ambiente, Cultura, Desenvolvimento 
Social, Direitos Humanos, Igualdade Racial e de Gê-
nero, são comandados por mulheres ativas e altivas, 
como a nossa Presidenta. 
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Até mesmo a Petrobras, principal empresa bra-
sileira, maior da América Latina e uma das maiores 
companhias do mundo, é hoje dirigida por uma mulher, 
Maria das Graças Foster. Se alguma incerteza ainda 
havia para aqueles que duvidavam da liderança e da 
capacidade feminina, nem mesmos os mais retrógrados 
e chauvinistas conseguem desconsiderar o irreversível 
processo de ascensão da mulher em nossa sociedade.

Nas empresas privadas, profissões antes con-
sagradas e majoritariamente destinadas aos homens 
também assistem a uma verdadeira ocupação femi-
nina. Na construção civil, na engenharia, nas áreas 
tecnológicas e financeiras, é cada vez mais comum o 
ingresso de jovens talentosas e ousadas que, em um 
futuro cada vez mais próximo, serão maiorias nesses 
redutos outrora masculinos. 

É com esse espírito, meus Nobres Colegas, que 
saúdo a passagem de mais um Dia Internacional da 
Mulher apresentando Projeto de Lei, que determina 
que as delegacias de policia ofereçam atendimento 
prioritário e emergencial à mulher idosa. Nossa pro-
posta, também elimina a dúvida quanto a aplicação da 
Lei Maria da Penha nos casos de violência doméstica 
e familiar conta a mulher idosa, confusão comum nas 
delegacias por conta do cumprimento do Estatuto do 
Idoso. 

Com a aprovação do nosso Projeto a mulher ido-
sa terá prioridade no atendimento nas delegacias e os 
procedimentos policiais serão normatizados terminando 
definitivamente com uma aresta que ainda restava na 
nossa sociedade, que hoje combate veementemente 
sexismos anacrônicos e discriminações de gênero.

Por fim, Sr. Presidente, não poderia deixar de 
parabenizar as mulheres homenageadas hoje, pelo 
Senado Federal, com o Diploma Mulher-Cidadã Bertha 
Lutz, especialmente nossa Presidenta da Republica.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sras. e Srs. Senadores.
Excelentíssima Presidenta da República, Dilma 

Rousseff; companheira Maria do Carmo Ribeiro; ex-
-senadora Eunice Mafalda Michiles; feminista Rosali 
Scalabrin, e pesquisadora e feminista, Ana Alice Al-
cântara Costa, subo neste momento esta tribuna para 
reverenciá-las pela passagem do nosso dia, o Dia In-
ternacional da Mulher, ocorrido na semana passada, 
e para participar da solenidade de premiação das se-
nhoras com o Prêmio Berta Lutz, que desde 2001, é 
oferecido por esta Casa de Leis, a pessoas que tenham 
prestado serviços relevantes a questões de gênero e 
em defesa dos direitos das mulheres.

Mas, senhoras e senhores, cidadãos e cidadãs 
aqui presentes, ocupo esta tribuna, não apenas para 
registrar minha participação nesta cerimônia, mas, 
sobretudo, para registrar que, a história de 188 anos 
deste Senado Federal, ainda havia marcado no seu 
calendário político tão histórico momento: o de pre-
miação de uma mulher, que tem a marca de ser a pri-
meira presidente do Brasil. Esse momento traduz-se 
numa real expressão de que o mundo mudou e com 
ele, nosso país, nosso povo e nossa política.

A bem desta constatação, todas nós testemunha-
mos que o mundo vem passando por transformações 
grandiosas que sequer estão sendo compreendidas. 
São transformações no campo das tecnologias, no 
mundo da política, no seio das religiões, e nas atitudes 
e comportamentos humanos. 

Decerto que, no centro destas mudanças, está 
a vida das mulheres em todo o mundo. Decerto que, 
no Brasil, estamos sentindo os efeitos dessas mudan-
ças, particularmente nos últimos dez anos. Sendo as-
sim, não temos como deixar de registrar que parcela 
destas mudanças tem a participação da senhora. Em 
uns momentos como ministra – das Minas e Energia 
e como ministra-chefe da Casa Civil, no governo do 
ex-presidente Lula, e atualmente como presidenta.

É no governo da senhora, que 10 mulheres ocu-
pam cargo de ministras, em pastas importantes e es-
tratégicas e que estão tomando decisões sobre a vida 
de milhares de mulheres brasileiras. Parabenizo, por 
oportuno, as ministras Gleisi Helena Hoffmann, da Casa 
Civil; Ideli Salvatti, da Secretaria de Relações Institucio-
nais; Maria do Rosário, da Secretária de Direitos Hu-
manos; Miriam Belchior, do Ministério de Planejamento; 
Luíza Helena de Bairros, da Secretaria de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial; Tereza Campello, do 
Ministério do Desenvolvimento Social, Izabella Teixei-
ra, do Ministério de Meio Ambiente; Ana de Hollanda, 
do Ministério da Cultura, Helena Chagas, da Secreta-
ria de Comunicação Social, e Eleonora Meneccucci, 
nossa representante na Secretaria de Políticas para 
as Mulheres (SPM/PR).

A primeira marca do Governo da Presidenta Dil-
ma Rousseff, é o enfrentamento da pobreza, com mais 
democracia, justiça e pluralidade, numa assimetria de 
gênero, raça e classe social. Assim sendo, no seu go-
verno, milhares de donas de casa passaram a ser di-
retamente beneficiadas com ampliação de benefícios 
em programas sociais. 

O Plano Brasil sem Miséria, por exemplo, tem o 
desafio de retirar 16 milhões de brasileiros e brasilei-
ras da extrema pobreza, é uma demonstração deste 
compromisso do governo da primeira mulher Presi-
dente do Brasil. 
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O programa “Minha Casa, Minha Vida” é outro 
exemplo. Em sua segunda fase, este programa pas-
sou a ter a escritura dos apartamentos a ser feito em 
nome da mulher. Uma mudança, que segue a mes-
ma lógica de outros programas sociais, como o Bolsa 
Família, por exemplo, no qual a mulher também é a 
beneficiária. Políticas públicas deste caráter, mostram 
seu compromisso com e que traduz o gênero a cida-
dania das mulheres.

Também é no seu governo que, embora ainda 
enfrentando a diferença salarial entre pessoas de se-
xos diferentes, mais mulheres estão ingressando pela 
primeira vez, no mercado de trabalho. Segundo dados 
do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
(Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), 
em 2011, 1.410.110 mulheres ingressaram no merca-
do formal de trabalho pela primeira vez. 

O número de admissões por primeiro emprego 
neste período mostra expansão e força da mão-de-
-obra feminina, com relação a 2010, quando 1.322.300 
tinham sido contratadas pela primeira vez. 

Desta forma, o número de mulheres – que es-
tão no mercado de trabalho tem crescido, conforme 
apontam os dados da Relação Anual de Informações 
Sociais (RAIS) do MTE. Em 2002, o mercado contava 
com estoque de 11.418.562 mulheres formalmente 
empregadas. Já em 2011, passou para 19.206.197. 

Lamento, todavia, que no atual cenário de cres-
cimento econômico para as mulheres, a menor con-
centração de mulheres no mercado de trabalho seja 
Roraima, o estado que represento nesta Casa. 

Dados do Ministério do Trabalho mostram que 
atualmente 37.441 mulheres estão formalmente empre-
gadas em Roraima, na administração pública (21.403); 
na área de serviços (7.699); no comércio (5.529); na 
construção civil (1.805); na indústria da transformação 
(522); em serviços industriais (322); na agropecuária 
(103); e na área extrativa mineral (8).

Mas, verdade, seja dita, desde o governo anterior 
do qual a senhora participou, estamos vendo crescer 
a participação das mulheres no mercado de trabalho 
em geral e da construção civil, em particular, graças ao 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), coman-
dado pela senhora tanto no governo do ex-presidente 
Lula como agora no governo que a senhora comanda. 

No caso específico de enfrentamento à violência 
de gênero, cabe destaque a Política Nacional para as 
Mulheres, que se norteia por princípios universais de 
equidade entre as pessoas, igualdade e respeito à 
diversidade, autonomia das mulheres, universalidade 
das políticas públicas, justiça, transparência, partici-
pação e controle social. Não por acaso, temos hoje 
uma lei específica de combate à violência doméstica 

e sexual, a Lei Maria da Penha, diretamente ligada ao 
Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra 
as Mulheres.

No geral, os dados e fatos de seu governo são 
muitos, falam alto e confirmam que a senhora vem cum-
prindo com o que disse ao tomar posse. Ou seja, que 
iria “honrar as mulheres”. Como profissional da área 
de educação, ontem me senti honrada e muito feliz. 
A senhora anunciou no seu programa semanal Café 
com a Presidenta, que ainda este ano, mais de 30 mil 
escolas em todo o país terão aula em tempo integral. 

A senhora falava do Programa Mais Educação, 
que oferecerá atividades em tempo integral aos estu-
dantes do 1º ao 9º ano. Este programa deverá beneficiar 
5 milhões de estudantes em todo o país, inclusive em 
escolas rurais, com atividades escolares, mas também 
com práticas de esportes, artes e informática. 

Este olhar à educação, senhora presidenta, é um 
grande passo que o Brasil dará no seu caminho rumo 
à condição de 5ª economia do mundo. Portanto, co-
mungo da expectativa da senhora e de seu governo de 
que poderemos atingir a meta de chegarmos em 2014 
alcançando 60 mil escolas no Brasil inteiro. 

Políticas públicas de proteção às mulheres víti-
mas de violência ou que vivem em situação de risco 
ou ainda em condições vulneráveis são determinantes 
na política de combate à violência de gênero. 

Todo este cenário novo, diferente, mais justo e um 
pouco menos desigual, senhoras e senhores, faz lem-
brar um tempo passado quando o mundo havia saído 
dos horrores da Segunda Guerra Mundial e começava 
a trilhar novo caminho. Aqui no Brasil, precisamente 
em Belo Horizonte, nascia, em 1947, um bebê que 
recebeu o nome de Dilma Vana Rousseff. 

Filha do imigrante Pedro Rousseff, vindo da Bul-
gária, que o acaso fez aportar em Minas Gerais. De lá 
para cá, a vida política do país logo foi se misturar à 
vida daquele bebê, hoje no comando da esfera mais 
importante da República, a Presidência.

Uma história assim, senhoras e senhores, não se 
constrói rapidamente e sem sofrimento. Constrói-se, 
sim, com lutas, determinação, coragem e compromis-
sos. Essas características, que compõem o perfil da 
presidenta Dilma Rousseff, são motivos de orgulho 
para milhares de mulheres, hoje por ela representadas. 

As mulheres que a senhora representa, presi-
denta, têm muitas caras: São brancas, negras, pardas, 
amarelas e indígenas. São trabalhadoras rurais e ur-
banas, são domésticas, frentistas, diaristas, médicas, 
enfermeiras, empresárias, comerciárias, funcionárias 
públicas, consultoras, resadeiras, bordadeiras, partei-
ras, vendedoras ambulantes, intelectuais, professo-
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ras, pesquisadoras, líderes comunitárias e religiosas 
e políticas. 

Todas estas caras, que formam a diversidade cul-
tural de nosso país, presidente, miram-se no exemplo 
daquela mulher, não de Atenas, mas de Minas Gerais, 
que um dia com coragem e bravura encarou os seus al-
gozes e, vivendo um dos piores momentos de sua vida, 
resistiu bravamente a força de seus algozes, protegeu 
seus pares. Isso é um exemplo, para toda a história. 

Só mulheres com a coragem, a determinação, 
o compromisso e a vontade política que a senhora 
tem são dignas de tão simbólica premiação. Por isso 
mesmo, senhora presidenta, as outras quatro mulhe-
res hoje premiadas merecem nossa homenagem e 
nosso respeito, pelos serviços prestados às mulheres 
de diferentes pontos do país e em momentos diversos 
da história. 

O prêmio Bertha Lutz, senhoras e senhores, foi 
instituído pelo Senado, recebeu o nome Bertha Lutz 
em homenagem à pioneira do feminismo no Brasil, re-
conhecida por sua luta pelo direito ao voto feminino, 
que acaba de completar 80 anos.

Parabenizo, portanto, a militante comunista Maria 
do Carmo Ribeiro, viúva de Luiz Carlos Prestes; uma 
nordestina que, ao lado do pai, fez a opção política de 
lutar por um país democrático. Em tempos sombrios, 
resistindo a ditadura Vargas, participando de greves, 
comícios, passeatas, divulgando livros e jornais mar-
xistas, no Partido Comunista. 

Maria do Carmo ou Maria Prestes, sua história 
de 40 anos ao lado de Luiz Carlos Prestes, está para 
sempre ligada à história política de nosso país. Por-
tanto, o reconhecimento de sua história de militância 
e luta política por meio do prêmio Berta Lutz é mais 
do que merecido. 

Parabenizo também a comerciária, funcionária 
pública e professora primária Eunice Mafalda Michi-
les, primeira mulher a ocupar uma vaga no Senado 
Federal. A história das mulheres nesta tribuna começa 
com você. E, desde então, outras mulheres como Junia 
Marise (MG), Marina Silva, do Acre, e Marcule Pinto, 
de Roraima, por aqui passaram, fazendo valer nossa 
presença nesta casa. Foi durante sua passagem pelo 
Senado, que a senhora criou o Movimento da Mulher 
Democrática Social (MMDS), numa demonstração da 
pluralidade das organizações de mulheres existentes 
no país. 

Vem do Acre, Estado fincado na região Norte, o 
exemplo de luta em favor das mulheres da floresta. Falo 
da militante feminista Rosali Scalabrin. Esta socióloga, 
gaúcha de Irati, tem dedicado 35 anos de sua vida, ao 
movimento social. Entrou no mundo político, por meio 
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santarém, 

no Pará, onde logo deu início à bandeira pelo direito 
da mulher agricultora de filiar-se a sindicatos. 

Ao migrar para o Acre, em 1986, passou a co-
laborar na organização sindical dos trabalhadores ru-
rais, a convite da Comissão Pastoral da Terra (CPT), 
militando a partir de então, na CUT, Movimento dos 
Trabalhadores Rurais e seringueiros do Acre, e no 
movimento de defesa das reservas extrativistas e de 
preservação da floresta, movimento este, que, como 
todos nós sabemos, culminou com o assassinato do 
líder Chico Mendes. 

Sua militância feminista a levou a fundar a Rede 
Acreana de Mulheres e Homens, integrar o Conselho 
Municipal da Mulher de Rio Branco, bem como a equipe 
da Casa Rosa Mulher e o Centro de Referência para 
Mulheres Vítimas de Violência, ligada à prefeitura de 
Rio Branco. 

Em sua passagem pelo Ministério da Agricultu-
ra, no Departamento de Cooperativismo, Roseli criou 
o Programa Coopergênero, em prol do cooperativis-
mo associado à igualdade entre homens e mulheres 
no campo. Desde 2008, Rosali Scalabrin compõe o 
Comitê de Movimento do Plano Nacional de Políticas 
para as Mulheres, representando o Fórum Nacional de 
Organismos de Políticas para as Mulheres e é conse-
lheira de honra do Conselho Estadual dos Direitos da 
Mulher (CEDIM). Sua história de luta em defesa das 
mulheres muito nos orgulha. 

As mulheres brasileiras têm na academia um 
coral de vozes. São mulheres que emprestam sua 
inteligência e capacidade intelectual à produção do 
conhecimento sobre a vida, condição e papel social, 
cultural e político das mulheres. Uma destas pensantes 
cabeças é a feminista Ana Alice Alcantara Costa, que 
recebe hoje de nós, o reconhecimento por seu traba-
lho, voltado às temáticas ‘mulher e política’, ‘gênero e 
poder’ e ‘políticas publicas’. 

Esta baiana do Departamento de Ciências Polí-
ticas e do Programa de Pós-Graduação em Estudos 
Interdisciplinares sobre Mulheres da Universidade 
Federal da Bahia (UFBa), fundou a Diretoria da Rede 
Feminista Norte e Nordeste de Estudos Sobre a Mu-
lher e Relações de Gênero (REDOR) e o Núcleo de 
Estudo Interdisciplinares sobre a Mulher (NEIM), um 
órgão suplementar da universidade. Sem sombras de 
dúvidas, uma atuação intelectual e política que já de-
veria ter tido o reconhecimento devido. 

Por fim, tenho a registra, senhoras e senhores que 
exemplos como os da presidenta Dilma, que no Poder 
Executivo, vem ampliando as conquistas das mulheres 
brasileiras e garantindo a esta parcela da população 
mais e melhores políticas públicas, de Maria do Car-
mo, de Eunice Mafalda Michiles, de Rosali Scalabrin 
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e de Ana Alice nos levam a diante, e nos fazem refle-
tir sobre nossa sociedade. Fazem-nos constatar que 
mais do que antes, hoje precisamos reforçar a nossa 
presença neste Parlamento, onde vergonhosamente 
ainda somos menos de 10%.

Como parlamentar, escolhida que fui pelos meus 
eleitores e eleitoras, para aqui está agora, uno-me a 
senhora, presidenta, no seu projeto de seguir mudando 
a vida das mulheres brasileiras. Seguindo seu exemplo, 
estarei com os olhos voltados à melhoria das condi-
ções de vida e de sobrevivência das mulheres, crian-
ças, idosos, trabalhadores rurais, deficientes e famílias 
vulnerabilizadas pela pobreza e pela exclusão social 
e cultural que, infelizmente ainda graça em nosso tão 
rico e vasto país.

Parabéns às homenageadas. 
Muito obrigada 
O SR.CYRO MIRANDA (PSDB/GO – Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer 
o registro do editorial intitulado “O binômio de Dilma”, 
publicado pelo jornal O Estado de S. Paulo de 05 de 
fevereiro de 2012.

O editorial destaca que a presidente, Dilma Rous-
seff, prometeu também levar adiante sua política in-
dustrial e de comércio exterior. Mas essa política tem 
consistido basicamente de remendos tributários mal 
concebidos e de ações comerciais protecionistas. Não 
se constrói uma indústria poderosa com esses ingre-
dientes.

Sr. Presidente, requeiro que o editorial acima 
citado seja considerado parte integrante deste pro-
nunciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

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

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

O binômio de Dilma

Estado de S. Paulo – 5/2/12

A presidente Dilma Rousseff usou uma fórmula 
atraente, o binômio disciplina e ousadia, para indicar 
as qualidades necessárias à gestão econômica em 
2012, num cenário internacional de instabilidade e 
alto risco. Em sua mensagem ao Congresso, no início 
do ano legislativo, ela resumiu as grandes linhas do 
governo para condução da economia. Com disciplina, 
será possível garantir o resultado fiscal programado, 
reduzir a proporção entre a dívida pública e o Produto 
Interno Bruto (PIB) e manter a inflação sob controle. 

A ousadia, acrescentou, permitirá adotar as medidas 
necessárias ao crescimento da produção e do empre-
go e à proteção da estrutura produtiva. A mensagem 
seria mais tranquilizante se àquelas duas qualidades 
fossem acrescentadas mais duas – competência ge-
rencial e coragem para montar uma administração sem 
loteamento e sem aparelhamento.

O loteamento continua, como comprova a nomea-
ção do deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, 
para substituir seu colega de partido Mário Negromonte 
no Ministério das Cidades. O bom e simples critério da 
competência parece ter sido mais uma vez posto de 
lado, apesar das amplas e complexas tarefas atribuí-
das a esse Ministério – responsável, por exemplo, por 
importantes projetos para a Copa de 2014. Em 2011 
foram gastos no Programa de Gestão da Política de 
Desenvolvimento Urbano R$ 680,6 milhões dos R$ 2,4 
bilhões previstos no Orçamento. Quase todo o dinheiro, 
R$ 659,5 milhões, saiu de restos a pagar. Terá a presi-
dente expectativa de melhor desempenho neste ano?

Em 2011, 157 dos 297 programas orçados tive-
ram realização acima de 70%, segundo levantamento 
da organização Contas Abertas. Pode ter sido um re-
sultado melhor que os de outros anos, mas o conjunto 
continua desanimador. Em outros 145 programas, 45% 
do total, os gastos ficaram abaixo de dois terços da 
dotação atualizada. A contenção de despesas explica 
somente uma pequena parcela desse resultado. Na 
maior parte dos casos, a causa foi mesmo a incapaci-
dade de converter as promessas em realidade.

Segundo a presidente, a segunda fase do pro-
grama Minha Casa, Minha Vida já está em execução, 
com 457 mil moradias contratadas até dezembro. Mas 
os desembolsos do ano passado foram na maior parte 
destinados à liquidação de restos a pagar deixados pelo 
governo anterior. Boa parte do trabalho da administra-
ção federal, em 2011, serviu apenas para concluir ou 
levar adiante tarefas herdadas.

Como a máquina pouco mudou, os padrões de 
eficiência pouco se alteraram. As trocas de ministros 
foram quase todas motivadas por escândalos. Em ne-
nhum caso a presidente promoveu substituições no 
primeiro escalão com o objetivo claro de elevar o pa-
drão administrativo.

Também na administração indireta o desempenho 
foi precário. As estatais investiram R$ 82,4 bilhões, R$ 
1,8 bilhão a menos que em 2010, em valores correntes. 
Nem a Petrobrás escapou, e seu investimento caiu de 
R$ 74,7 bilhões para R$ 71,3 bilhões no ano passado. 
Mas o padrão geral pouco variou, porque esse valor 
ainda correspondeu a 86,5% do total aplicado pelas 
estatais. A maior parte das empresas controladas pelo 
governo continua muito lenta na execução de seus 
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projetos e também isso deve ser explicável, em boa 
parte, pela ocupação partidária dos postos mais altos.

Quanto ao resultado fiscal, o de 2011 foi possi-
bilitado principalmente pelo aumento da arrecadação. 
Se houve alguma contenção de gastos, foi muito su-
ave. Para este ano se promete, novamente, mais que 
um mero contingenciamento de desembolsos. Fala-se 
num corte de pelo menos R$ 60 bilhões. Sem um sério 
esforço na gestão orçamentária, dificilmente o Banco 
Central poderá continuar podando os juros sem risco 
de descontrole da inflação. A presidente não deveria 
esquecer esse detalhe, especialmente por causa das 
incertezas na área externa.

A presidente prometeu também levar adiante 
sua política industrial e de comércio exterior. Mas essa 
política tem consistido basicamente de remendos tri-
butários mal concebidos e de ações comerciais pro-
tecionistas. Não se constrói uma indústria poderosa 
com esses ingredientes.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB/PA Sem apanha-
mento taquigráfico.) –Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer o 
registro do editorial intitulado, “A propagação do mo-
tim”, publicado no jornal O Estado de S. Paulo do dia 
11 de fevereiro de 2012.

O editorial destaca que no caso da greve dos 
policiais militares da Bahia os próprios PMs teriam 
querido empurrar com as próprias mãos as estatísticas 
criminais para mostrar como fica a segurança pública 
quando cruzam os braços. 

Sr.Presidente, requeiro que o editorial acima 
citado seja considerado parte integrante deste pro-
nunciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

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

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

A propagação do motim

11/02/2012

A eventualidade de se alastrar para outros Es-
tados o motim da Polícia Militar (PM) baiana, iniciado 
em 31 de janeiro, ganhou corpo aparentemente com a 
decisão das Polícias militar e civil fluminenses, acom-
panhadas pelos bombeiros, de se declarar em greve 
a partir de ontem (sexta-feira), por insatisfação com a 
proposta de reajuste salarial apresentada pelo gover-
no e aprovada na véspera pela Assembleia Legislati-
va. A decretação da greve que em tese abrangeria 70 
mil PMs e bombeiros não se traduziu de imediato em 

nada parecido com o que vem se passando na Bahia, 
mas representa um risco real e presente para a po-
pulação do Rio de Janeiro, a ser contido com nova 
mobilização de até 14 mil homens das tropas federais 
(na Bahia, foram 2.800 homens do Exército e 450 da 
Força Nacional).

A repressão a greves de servidores cuja ativida-
de lhes dá o direito de portar armas – e que por isso 
mesmo só podem ser chamadas de motins – é dever 
elementar do poder público e não pode haver a menor 
transigência a esse respeito, salvo as devidas cautelas 
para que não dê margem a derramamento de sangue. 
A situação explosiva não será desarmada de uma hora 
para outra, porém. À parte as demandas específicas 
das diversas corporações estaduais, o pano de fundo é 
a polêmica Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
n.º 300 que prevê a criação de um piso nacional de 
salários para policiais e bombeiros, da ordem de R$ 
4.500 em valores atuais. A PEC 300, como se chama 
a iniciativa que data de 2008, foi aprovada em primeiro 
turno pela Câmara dos Deputados, no ano passado.

A ratificação da decisão é um pesadelo para o 
governo Federal e a grande maioria das administra-
ções estaduais. A maioria delas não dispõe de meios 
para arcar com a fatura, a menos que descumpra a 
Lei de Responsabilidade Fiscal ou que receba aportes 
de um fundo Federal – algo fora de cogitações para a 
presidente Dilma Rousseff. De todo modo, os fatos no 
terreno, como se diz, configuram um problema imediato 
e não menos espinhoso para ela. Toca-lhe provar, agora 
como veneno, da mesma poção populista confecciona-
da pelo antecessor Luiz Inácio Lula da Silva. No ano 
passado, ele anistiou os PMs e bombeiros expulsos 
das respectivas corporações a partir de 1997 por terem 
participado de paralisações por aumento de soldos.

Sem falar que, em 2001, o PT apoiou motim se-
melhante ao atual na Bahia. À época, naturalmente, o 
governador do Estado não era um companheiro como 
Jaques Wagner, mas um integrante do então PFL, Cé-
sar Borges. “Se anistiar, vira um país sem regras”, de-
clarou agora a presidente, referindo-se ao imperativo 
de levar a julgamento especificamente os PMs baianos 
que praticaram “atos ilícitos, crimes contra pessoas e 
crimes contra o patrimônio e a ordem pública”. Dilma se 
disse “estarrecida” com as gravações de telefonemas, 
autorizadas pela Justiça, levadas ao ar pelo Jornal Na-
cional em que os cabecilhas dos amotinados combinam 
atos de terrorismo para deixar a população em pânico.

O mais notório deles, o ex-PM Marco Prisco, 
instiga outro antigo camarada: “Fecha a BR aí meu 
irmão, fecha a BR”. Foi a sua resposta ao aviso do in-
terlocutor de que irá “queimar viatura” e “duas carretas” 
na BR-116, a Rodovia Rio-Bahia. Em outra gravação 
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feita pela Polícia Federal, Prisco manda um sargento 
queimar um ônibus escolar em Lauro Freitas, na re-
gião metropolitana de Salvador. “Vai fazer a missão, 
pelo amor de Deus”, exorta. “Vai fazer a missão lá na 
feijoada.” Feijoada seria código para incêndio. Horas 
depois da conversa, um ônibus com seis estudantes 
foi interceptado e esvaziado, antes de ser queimado. 
Prisco foi um dos anistiados pelo então presidente 
Lula. Em 2001, ele comandou a invasão ao quartel 
dos bombeiros na capital baiana.

As instruções interceptadas parecem respaldar 
as denúncias do governador Jaques Wagner de parti-
cipação de grevistas no aumento exponencial de homi-
cídios no Estado desde o começo do motim. Até ontem 
tinham sido registrados 136 casos. Se a acusação for 
verdadeira, PMs teriam querido empurrar com as pró-
prias mãos as estatísticas criminais para mostrar como 
fica a segurança pública quando cruzam os braços. 
Nessa hipótese foram piores que bandidos – sobre o 
que as gravações não deixam dúvida.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (PSDB/SP 
– Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momen-
to para fazer o registro do editorial intitulado, “Projeto 
do governo pode ir para o lixo”, publicado no jornal O 
Globo no dia 08 de fevereiro de 2012.

O editorial destaca que os consórcios vencedores 
do leilão dos aeroportos não pretendem utilizar os pro-
jetos escolhidos pela Anac à Estruturadora de Projetos 
(EBP), que serviram de referência para modelagem do 
edital de licitação dos terminais. 

Sr. Presidente, requeiro que o editorial acima 
citado seja considerado parte integrante deste pro-
nunciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

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

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

Projeto do governo pode ir para o lixo

O Globo – 08/02/2012

Os consórcios vencedores do leilão dos aeropor-
tos na segundafeira não pretendem utilizar os proje-
tos escolhidos pela Agência nacional de Aviação Civil 
(Anac) à Estruturadora Brasileira de Projetos (EBP), 
que serviram de referência para a modelagem do edi-
tal de licitação dos terminais.

A avaliação dos consórcios é de que os projetos 
propostos pela EBP têm falhas e, em geral, superes-

timam os valores dos investimentos necessários para 
as ampliações e melhorias que terão de executar.

— Eles (a EBP) não foram profundos o suficien-
te para fazer bons projetos – diz um consultor sobre 
os estudos.

No caso de Viracopos, em Campinas, uma fonte 
próxima ao consórcio vencedor, liderado pela Triunfo 
Participações, confirma que será utilizado projeto pró-
prio para as obras de ampliação do aeroporto, cuja ca-
pacidade deve ser triplicada nos 30 anos da concessão.

O projeto a ser implantado em Campinas permi-
tirá ainda otimizar custos, reduzindo os investimentos 
– de R$ 12 bilhões previstos pela EBP, para em torno 
de R$ 8 bilhões.

A diferença cobre o valor de outorga, de R$ 3,82 
bilhões, a ser pago em 30 anos.

Pelas regras da privatização, os vencedores não 
são obrigados a usar a proposta da EBP, mas terão de 
pagar por seus projetos.

Para Guarulhos, a conta será de R$ 7 milhões; 
para Viracopos, R$ 7,6 milhões; e para Brasília, R$ 
2,5 milhões.

A busca das receitas não tarifárias, com a me-
lhor exploração das áreas comerciais e prestação de 
serviços, é fundamental para a equação econômico-
-financeira dos consórcios, que pagaram ágio médio 
de 348% no leilão.

Com isso, será possível cobrir os R$ 810 milhões 
anuais para quitar os R$ 16 bilhões pela outorga do 
terminal, e realizar os investimentos.

No futuro, as receitas de Guarulhos deverão triplicar.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB/PR. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
fazer o registro do artigo de autoria do historiador e 
professor da Universidade de Federal de São Carlos, 
Marco Antonio Villa, intitulado: “Um país à deriva”, pu-
blicado pelo jornal Folha de S.Paulo em sua edição de 
17 de dezembro de 2011.

Segundo o autor, depois do primeiro ano de go-
verno da presidente Dilma, a perspectiva é de imo-
bilismo. Nada indica uma alteração de rumo ou uma 
melhora na qualidade de gestão. A irresponsabilidade 
vai se manter. E caminhamos para um 2012 cinzento. 

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

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

(Inserido nos termos do art. art. 210, in-
ciso I, §2º, do Regimento Interno.)
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Folha de S. Paulo
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O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB/PA. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
fazer o registro do editorial intitulado “Por onde andava 
a presidente?”, publicado pelo jornal O Estado de S. 
Paulo de 10 de fevereiro de 2012.

O editorial destaca que faz nove anos que a pre-
sidente Dilma Rousseff conhece as coxias do poder, o 
libreto da ópera e o desempenho da companhia. 

Sr. Presidente, requeiro que o editorial acima 
citado seja considerado parte integrante deste pro-
nunciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

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

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

Por onde andava a presidente?

O Estado de S.Paulo – 10/2/12

Primeiro como ministra de Minas e Energia, depois 
como titular da Casa Civil, enfim como presidente da 
República, faz nove anos que Dilma Rousseff conhece 
as coxias do poder, o libreto da ópera e o desempenho 
da companhia. Ou assim seria de esperar, a menos 
que se considerasse desde sempre uma farsa eleito-
ral, montada de comum acordo pelas partes, o título 
de “mãe do PAC” que lhe outorgou o então presidente 
Lula. A honraria se destinava não só a ressaltar o seu 
papel de condutora do alardeado programa de obras 
do governo, mas principalmente a avisar o público pa-
gante de que tinha diante de si uma administradora de 
talento excepcional – embora ainda insuficientemente 
conhecido pela maioria dos brasileiros.

Pano rápido para a aridez dos fatos que expõem 
a embromação das palavras. A “gerentona” – que, se-
gundo o folclore planaltino, examina de lupa em punho 
todos os projetos de sua equipe, “espanca” a papelada 
até que ela confesse as suas fraquezas e sabe de cada 
iniciativa mais do que os próprios responsáveis por 
elas – não teve como disfarçar a verdade ocultada pela 
propaganda enganosa. Anteontem, apenas na véspera 
de uma visita programada a um lugar chamado Missão 
Velha, na divisa do Ceará com Pernambuco, no trajeto 
da futura ferrovia Transnordestina, Dilma parece ter se 
dado conta de que não seria uma boa ideia armar um 
comício sobre a operosidade do governo justamente 
em um dos pontos da região onde é mais patente o 
seu caráter fictício: o abandono do empreendimento 
arde ao sol do Cariri.

Decerto uma situação atípica, diria o anedótico 
marciano recém-chegado ao País portando braçadas 
de inocente boa vontade. Afinal, depois de dois perí-
odos de estiagem financeira, no ano passado o go-
verno liberou R$ 164,6 milhões, ou mais de 3/5 das 
verbas destinadas à ferrovia no exercício. Mas tanto 
faz. A Transnordestina está tão largada como a trans-
posição do Rio São Francisco, que recebeu em 2011 
apenas 13% do R$ 1,3 bilhão previsto. O descalabro, 
portanto, não se explica exclusivamente pelo ritmo 
dos repasses. Diante do vexame, Dilma saiu-se com 
um tró-ló-ló que só leva água para o moinho de todos 
quantos têm motivos para afirmar que a proclamada 
rainha da eficiência vaga erraticamente pelas veredas 
das decisões, sem ter a menor ideia do rumo a tomar.

“Queremos obras controladas”, exigiu a presi-
dente, como se nunca antes uma ideia dessas tivesse 
passado pela cabeça de um administrador público. “Não 
queremos saber que não deu certo (somente) no fim 
do ano.” E anunciou, como quem promete uma revolu-
ção gerencial na área do Estado: “Pretendo sistemati-
camente, a partir de agora, olhar detalhadamente os 
prazos, queremos que (os consórcios incumbidos das 
obras) cumpram os prazos, teremos uma supervisão 
praticamente mensal”. Nem a delicadeza proíbe per-
guntar por onde Dilma Rousseff andava desde que as-
sumiu a chefia do governo que já integrava desde 2003.

É também forçoso indagar do que serve a pre-
potência com que ela trata os subordinados, quando 
entende que não correspondem às suas severas exi-
gências. Afinal, a peculiar versão dilmista do que se 
convenciona chamar “administração por atrito” pode 
humilhar os interlocutores à sua mercê, mas nem por 
isso assenta um único tijolo no prazo devido e a custo 
certo. Bem feitas as contas, as limitações da presidente 
– impossíveis de camuflar, a esta altura – são apenas 
parte da história. Elas reforçam o efeito de sua deci-
são política de manter o esquema de arrendamento 
da máquina pública que, na era Lula, alcançou níveis 
sem precedentes. Sob o antecessor e a sucessora, o 
aparelho administrativo é distribuído a interessados em 
usar as suas engrenagens para fins diversos daqueles 
para os quais foram criadas.

Os vícios insanáveis dos aparatos burocráticos 
são velhos como o tempo. No Brasil dos anos recentes, 
acrescentou-se a eles uma estrutura parasitária que 
assegura, de partida, que tudo ande aquém e custe 
além da conta. É o preço que o País é levado a pagar 
pelo arranjo espúrio que nem sequer se explica pelos 
imperativos da governança, como alegam os governis-
tas, mas para permitir ao partido no poder o controle 
do sistema político. O resto é consequência.
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O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, o Dia Internacional da Mulher é, tradicio-
nalmente, momento para que possamos refletir sobre 
a condição feminina no Brasil. De tal modo, nunca é 
demais recordar o porquê de se ter escolhido o 8 de 
março como a data para essa efeméride.

Há cento e cinquenta e cinco anos, em 1857, 
trabalhadoras de uma fábrica na cidade de Nova York, 
nos Estados Unidos, entraram em greve para reivindi-
car melhores condições de trabalho. Demandava-se, 
por exemplo, que a jornada de trabalho fosse reduzi-
da para dez horas, ao invés das dezesseis habituais; 
que houvesse a equiparação do salário de mulheres e 
homens, haja vista que a remuneração masculina era 
em regra três vezes superior; e, exigia-se tratamento 
digno no local de trabalho.

Os patrões responderam com brutal violência. As 
grevistas foram trancadas dentro do prédio da indústria, 
que foi incendiado. Pelo menos cento e trinta trabalha-
doras morreram queimadas. A despeito da gravidade 
e do trauma causado pelo acontecimento, apenas em 
1910, ou seja, cinquenta e três anos depois, em uma 
Conferência na Dinamarca ficou acordado que o dia 
seria dedicado à mulher. No entanto, somente em 1975, 
ou seja, cento e dezoito anos depois, é que a data foi 
oficializada em âmbito mundial por meio de decisão 
da Organização das Nações Unidas.

Só por essa demora no processo de criação da 
data, é possível verificar o quanto ainda é preciso fazer 
para tornar plena a igualdade de direitos entre os dois 
gêneros. Não me atrevo, aqui, a tocar nas dificuldades 
enfrentadas pela mulher em âmbito planetário. Se o 
fizesse, este pronunciamento se alongaria demasia-
damente. Também não quero desfiar um rosário de 
lamentações. Creio que a mulher merece mais. E isso 
significa lembrar que o século XX foi, sobretudo, um 
século de conquistas e vitórias. E, neste momento, 
parece-me importante relembrar o processo de eman-
cipação feminina no âmbito jurídico-político. 

Há cem anos, o Brasil era uma sociedade patriar-
cal, em que a mulher casada, de acordo com o Código 
Civil de 1916 era considerada dependente do marido, 
incapaz, portanto, para participar sem assistência dos 
atos da vida civil. Há cem anos, a mulher tampouco tinha 
o direito de participar da vida pública. Se olharmos os 
debates da Constituinte de 1891, poderemos observar 
que o voto feminino era considerado como sinal de fim 
dos tempos e de destruição da família brasileira. Assim, 
o século passado foi o tempo de conquista da cidada-
nia plena da mulher. Na década de 1930, no bojo de 
transformação social pela qual passou o Brasil, pode-
-se observar que há um primeiro ponto de inflexão: a 

mulher conquista o direito de voto, que é plenamente 
assegurado por meio do Código Eleitoral de 1932. A 
partir desse momento, em que faz parte da vida polí-
tica, a condição feminina muda de patamar. Do ponto 
de vista jurídico, há outros momentos que são cruciais 
no âmbito civil. Destaco o Estatuto da Mulher Casada, 
de 1962 e a Lei do Divórcio, de 1977. No entanto, creio 
que o segundo ponto de inflexão na condição feminina 
no Brasil se dá com a Constituição Cidadã, de 1988. 
Naquele momento são dirimidas todas as dúvidas. A 
partir daquele ano fica explícito no artigo 5º do texto 
constitucional que homens e mulheres são iguais em 
direitos e obrigações. 

Depois da Constituição, há outra lei que me pa-
rece significativa: é a lei Maria da Penha, que enfrenta 
diretamente a violência contra a mulher. 

O século XX, pois, foi de conquistas e vitórias no 
âmbito jurídico. Penso que daqui para frente os desafios 
são outros. Há questões econômicas, sociais e cultu-
rais que precisam ser enfrentadas. Mas o arcabouço 
jurídico elaborado ao longo do século XX contribuirá 
para tornar menos árdua essa nova luta.

Feliz Dia Internacional da Mulher! 
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Cássio Cunha Lima. Bloco/

PSDB – PB) – Nada mais havendo a tratar, 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 DE CONVERSÃO Nº 4, DE 2012 
(Proveniente da Medida Provisória nº 547, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 4, de 2012, que institui a 
Política Nacional de Proteção e Defesa Civil 
– PNPDEC; dispõe sobre o Sistema Nacional 
de Proteção e Defesa Civil – SINPDEC e o 
Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil 
– CONPDEC; autoriza a criação de sistema de 
informações e monitoramento de desastres; al-
tera as Leis nºs 12.340, de 1º de dezembro de 
2010, 10.257, de 10 de julho de 2001, 6.766, 
de 19 de de-zembro de 1979, 8.239, de 4 de 
outubro de 1991, e 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996; e dá outras providências (proveniente 
da Medida Provisória nº 547, de 2011).

(Lido no Senado Federal no dia 12-03-2012)
Relator revisor: Senador Casildo Maldaner



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 06247 

(Sobrestando a pauta a partir de: 27-
11-2011)

Prazo final prorrogado: 21.03.2012

2 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 5, DE 2012 
(Proveniente da Medida Provisória nº 548, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei de Conversão nº 5, de 2012, que abre 
crédito extraordinário, em favor do Ministério 
da Educação, no valor de quatrocentos e ses-
senta milhões e quinhentos e trinta mil reais, 
para o fim que especifica (proveniente da Me-
dida Provisória nº 548, de 2011).

(Lido no Senado Federal no dia 12-03-2012)
Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de: 15-

12-2011)
Prazo final prorrogado: 8-04-2012

3 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 63, DE 2011 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 63, de 2011, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Valdir Raupp, que altera a redação do art. 
3º da Emenda Constitucional nº 62, de 9 de 
dezembro de 2009, para ampliar o prazo de 
adesão ao regime especial de precatório até 
a data de 31 de dezembro de 2012.

Parecer, sob nº 689, de 2011, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Demóstenes Torres, 
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ 
(Substitutivo), que oferece.

4 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 40, DE 2011 
(REFORMA POLÍTICA) 

(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda à 
Constituição nºs 29, de 2007; e 40, de 2011)

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 40, de 2011, do Senador José Sar-
ney e outros Senadores, que altera o art. 17 da 
Constituição Federal, para permitir coligações 
eleitorais apenas nas eleições majoritárias. 
(Coligações)

Pareceres sob nºs 660 e 1.097, de 2011, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Valdir Raupp,

- 1º Pronunciamento: (sobre a Proposta 
de Emenda a Constituição nº 40, de 2011) fa-
vorável, com voto vencido, em separado, do 
Senador Inácio Arruda, e vencido dos Senado-
res José Pimentel, Antonio Carlos Valadares, 
Humberto Costa, Sérgio Petecão e da Sena-
dora Marta Suplicy;

- 2º Pronunciamento: (sobre as Propos-
tas de Emenda à Constituição nºs 40, de 2011; 
e 29, de 2007, tramitando em conjunto, nos 
termos do Requerimento nº 919, de 2011), 
favorável à Proposta de Emenda a Constitui-
ção nº 40, de 2011, e pela prejudicialidade da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 
2007, com voto vencido, em separado, do Se-
nador Inácio Arruda, e vencido dos Senadores 
Marcelo Crivella e Antonio Carlos Valadares.

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 29, DE 2007 
(REFORMA POLÍTICA) 

(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda a 
Constituição nºs 29, de 2007, e 40, de 2011)

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 29, de 2007, tendo como primeiro 
signatário o Senador Jarbas Vasconcelos, que 
altera o art. 17, § 1º, da Constituição Federal, 
para admitir coligações eleitorais apenas nas 
eleições majoritárias.

Pareceres sob nºs 714, de 2007; e 1.097, 
de 2011, da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, dos Relatores: Senador Tasso 
Jereissati e Senador Valdir Raupp,

1º Pronunciamento: (sobre a Proposta 
de Emenda a Constituição nº 29, de 2007) fa-
vorável, com voto vencido, em separado, do 
Senador Inácio Arruda, e vencido do Senador 
Marcelo Crivella;

- 2º Pronunciamento: (sobre as Propos-
tas de Emenda à Constituição nºs 40, de 2011; 
e 29, de 2007, tramitando em conjunto, nos 
termos do Requerimento nº 919, de 2011), 
favorável à Proposta de Emenda a Constitui-
ção nº 40, de 2011, e pela prejudicialidade da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 
2007, com voto vencido, em separado, do Se-
nador Inácio Arruda, e vencido dos Senadores 
Marcelo Crivella e Antonio Carlos Valadares.
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6 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 198, DE 2007-COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 198, de 2007-Complementar, 
do Senador Renato Casagrande, que acres-
centa parágrafo ao art. 1º da Lei Complementar 
nº 110, de 2001, estabelecendo prazo para a 
extinção de contribuição social.

Parecer sob nº 2.016, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Adelmir Santana, favorável, com a 
Emenda nº 1-CAE, que apresenta.

7 
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 (apre-
sentado como conclusão do Parecer nº 99, de 
2012, da Comissão de Assuntos Econômicos, 
Relator: Senador Romero Jucá), que aprova 

a programação monetária para o 1º trimestre 
de 2012.

8 
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 (apresen-
tado como conclusão do Parecer nº 100, de 
2012, da Comissão de Assuntos Econômicos, 
Relator: Senador Romero Jucá), que aprova 
a programação monetária para o 4º trimestre 
de 2011.

O SR. PRESIDENTE (Cássio Cunha Lima. Bloco/
PSDB – PB) – Não havendo mais oradores inscritos, 
louvando a Deus pela oportunidade de ter presidido 
esta sessão, declaro encerrada a sessão.

Muito obrigado a todos.

(Levanta-se a sessão às 21 horas e 20 
minutos.) 
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Ata da 28ª Sessão, Deliberativa Ordinária 
em 14 de março de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência do Sr. José Sarney, das Sras. Marta Suplicy e Vanessa Grazziotin,  
e dos Srs. Paulo Davim, Mozarildo Cavalcanti, Cyro Miranda, Jayme Campos e Inácio Arruda

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 6 mi-
nutos e encerra-se às 20 horas e 52 minutos.)

É o seguinte o registro de compareci-
mento:
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O SR. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Depu-
tados, o Projeto de Lei da Câmara nº 3, de 2012 (nº 

2.784/2008, na Casa de origem, da Deputada Rebec-
ca Garcia), que altera a Lei nº 9.797, de 6 de maio de 
1999, que dispõe sobre a obrigatoriedade de cirurgia 
plástica reparadora da mama pela rede de unidades 
integrantes do Sistema Único de Saúde – SUS nos ca-
sos de mutilação decorrentes de tratamento de câncer.

É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O Projeto de Lei da Câmara nº 3, de 2012, 
vai às Comissões de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa; e de Assuntos Sociais. 

O SR. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Esgotou-se, no dia 7 de fevereiro último, o prazo 
previsto no art. 91, §§ 3º a 5, do Regimento Interno, 
sem que tenha sido interposto recurso, no sentido da 
apreciação, pelo Plenário, do Projeto de Lei da Câma-
ra nº 112, de 2009 (nº 123/2007, na Casa de origem, 

do Deputado Neilton Mulim), que possibilita a realiza-
ção de cirurgia plástica reparadora, gratuitamente, a 
mulheres vítimas de violência.

Tendo sido aprovado terminativamente pela Co-
missão de Direitos Humanos e Legislação Participativa 
com emendas, e uma vez que as referidas emendas 
são de mérito, a matéria volta à Câmara dos Deputados. 

É o seguinte o texto final das emendas 
do Senado:
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O SR. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

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

O SR. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 25 a 

29, de 2012, do Presidente da Comissão de Assuntos 
Sociais, que comunicam a apreciação, em caráter ter-
minativo, dos Projetos de Lei do Senado nºs 370, 525, 
379, 461 e 406, de 2011, respectivamente.

São os seguintes os Ofícios:
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O SR. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Com referência aos Ofícios nºs 25 a 29, de 
2012, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para in-
terposição de recurso, por um décimo da composição 
da Casa, para que as matérias sejam apreciadas pelo 
Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regi-
mento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Com relação aos Pareceres nºs 148 e 149, de 
2012, das Comissões de Assuntos Econômicos; e de 

Serviços de Infraestrutura, sobre o Ofício nº 18, de 
2008, a Presidência tomará as providências necessá-
rias a fim de atender às recomendações contidas em 
suas conclusões.

O SR. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – A Presidência recebeu o Ofício nº 23, de 2012, 
do Presidente da Comissão de Serviços de Infraes-
trutura, que comunica a apreciação, em caráter termi-
nativo, do Projeto de Lei do Senado nº 427, de 2009.

É o seguinte o Ofício:
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O SR. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Com referência ao Ofício nº 23, 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 do Senado nº 427, de 2009, seja 

apreciado pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º 
a 5º, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Sobre a mesa, proposta de emenda à Cons-
tituição que será lida.

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

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

O SR. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que 
serão lidos.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 48, DE 2012

Altera a Lei nº 8.036, de 11 de maio de 
1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS), para estabe-
lecer critério de distribuição do resultado 
do exercício financeiro para as contas vin-
culadas dos trabalhadores.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, 

passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 5º  ..................................................
 ..............................................................
XIV – decidir sobre a distribuição dos re-

sultados positivos do FGTS, em cada exercício, 
para as contas vinculadas dos trabalhadores, 
observado o critério definido no art. 13-A. (NR)”

“Art. 13-A. Será distribuído às contas 
vinculadas dos trabalhadores percentual não 
inferior a sessenta por cento do resultado po-
sitivo apurado do exercício do ano anterior.

Parágrafo único. A distribuição entre as 
contas vinculadas do trabalhador será propor-
cional ao saldo de cada conta apurado ao final 
do exercício a que se referir o resultado. (NR)”

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

Justificação

Mesmo compreendendo a nobre finalidade do 
FGTS em prover financiamento barato para projetos 
habitacionais, de saneamento básico e de infraestru-
tura, de modo geral, parece clara a necessidade de 
garantir uma proteção mínima ao valor do patrimônio do 
trabalhador cotista, o que claramente não ocorre hoje. 

Vale lembrar que essa poupança, além de com-
pulsória, só pode ser sacada em situações muito es-
peciais, todas de grande implicação na vida dessas 
pessoas, como no caso da aquisição da casa própria. 
Desse ponto de vista, o projeto em comento vai ao 

encontro de uma justa aspiração dos trabalhadores 
titulares de contas do FGTS.

Qualquer proposta de elevação da remuneração 
dos depósitos do FGTS está vinculada ao equilíbrio 
entre os interesses dos detentores dos depósitos, isto 
é, os trabalhadores do setor formal que recebem sua 
remuneração por meio das taxas cobradas dos finan-
ciamentos que são concedidos ao setor público – para 
obras de infraestrutura urbana, saneamento e habita-
ção popular – e os tomadores de empréstimo para a 
compra da casa própria (os mutuários). Por isso, as 
alternativas que procuram alterar os índices de remu-
neração das contas trazem em si um desafio muito 
grande, pois interferem no delicado equilíbrio entre as 
partes passiva e ativa do sistema do FGTS.

Julgo, não obstante, ser possível viabilizarmos 
proposta que não toque nos índices de correção das 
contas vinculadas do FGTS, sem prejuízo das finalida-
des adjacentes do mencionado fundo. Nesse sentido, 
chamo a atenção para os resultados do FGTS.

Tais resultados têm se mostrado excelentes nos 
últimos exercícios, evidenciando que muitos dos recur-
sos dos trabalhadores podem ser revertidos para suas 
respectivas contas. O patrimônio líquido do FGTS ex-
perimentou um aumento de mais de 50% desde 2007, 
somando, de acordo com os balanços de 2010, cerca 
de R$ 35 bilhões. O resultado positivo para o exercí-
cio de 2010 foi de R$ 5,3 bilhões, quantia essa que 
poderia perfeitamente ser distribuída, pelo menos em 
parte, a todos os cotistas com saldo em suas contas.

Deve-se destacar que em toda a legislação do 
FGTS não há previsão de distribuição do resultado do 
exercício para as contas vinculadas dos trabalhadores. 
E é isso que gostaríamos de fazer com a apresentação 
deste projeto de lei. 

Propomos que pelo menos 60 % do resultado 
positivo do exercício retorne às contas vinculadas 
na proporção do saldo da conta apurado ao final do 
exercício a que se refere. Esse percentual poderá ser 
elevado, se assim o Conselho Curador entender con-
veniente. – Senador Paulo Bauer.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990

Conversão da Medida Provisória nº 177/90
Vide Decreto nº 99.684, de 1990
Vide Lei nº 9.012, de 1995

Dispõe sobre o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço, e dá outras providências.

 O Presidente da República, faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 
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Art. 3o O FGTS será regido por normas e diretri-
zes estabelecidas por um Conselho Curador, composto 
por representação de trabalhadores, empregadores e 
órgãos e entidades governamentais, na forma esta-
belecida pelo Poder Executivo. (Redação dada pela 
Medida Provisória nº 2.216-37, de 2001) (Vide Decreto 
nº 3.101, de 2001)

 I – Ministério do Trabalho; (Incluído pela Lei nº 
9.649, de 1998)

 II – Ministério do Planejamento e Orçamento; 
(Incluído pela Lei nº 9.649, de 1998)

 III – Ministério da Fazenda; (Incluído pela Lei nº 
9.649, de 1998)

 IV – Ministério da Indústria, do Comércio e do 
Turismo; (Incluído pela Lei nº 9.649, de 1998)

 V – Caixa Econômica Federal; (Incluído pela Lei 
nº 9.649, de 1998)

 VI – Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei 
nº 9.649, de 1998)

 § 1º A Presidência do Conselho Curador será 
exercida pelo representante do Ministério do Trabalho 
e da Previdência Social. 

 § 2o (Revogado pela Medida Provisória nº 2.216-
37, de 2001)

 § 3º Os representantes dos trabalhadores e dos 
empregadores e seus respectivos suplentes serão in-
dicados pelas respectivas centrais sindicais e confe-
derações nacionais e nomeados pelo Ministro do Tra-
balho e da Previdência Social, e terão mandato de 2 
(dois) anos, podendo ser reconduzidos uma única vez. 

 § 4º O Conselho Curador reunir-se-á ordinaria-
mente, a cada bimestre, por convocação de seu Pre-
sidente. Esgotado esse período, não tendo ocorrido 
convocação, qualquer de seus membros poderá fazê-la, 
no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo necessidade, 
qualquer membro poderá convocar reunião extraor-
dinária, na forma que vier a ser regulamentada pelo 
Conselho Curador. 

 § 5o As decisões do Conselho serão tomadas 
com a presença da maioria simples de seus membros, 
tendo o Presidente voto de qualidade. (Redação dada 
pela Medida Provisória nº 2.216-37, de 2001)

 § 6º As despesas porventura exigidas para o 
comparecimento às reuniões do Conselho constituirão 
ônus das respectivas entidades representadas. 

 § 7º As ausências ao trabalho dos representantes 
dos trabalhadores no Conselho Curador, decorrentes 
das atividades desse órgão, serão abonadas, compu-
tando-se como jornada efetivamente trabalhada para 
todos os fins e efeitos legais. 

 § 8º Competirá ao Ministério do Trabalho e da 
Previdência Social proporcionar ao Conselho Curador 
os meios necessários ao exercício de sua competên-

cia, para o que contará com uma Secretaria Executiva 
do Conselho Curador do FGTS.

 § 9º Aos membros do Conselho Curador, en-
quanto representantes dos trabalhadores, efetivos e 
suplentes, é assegurada a estabilidade no emprego, 
da nomeação até um ano após o término do manda-
to de representação, somente podendo ser demitidos 
por motivo de falta grave, regularmente comprovada 
através de processo sindical. 

 Art. 4º A gestão da aplicação do FGTS será efe-
tuada pelo Ministério da Ação Social, cabendo à Caixa 
Econômica Federal (CEF) o papel de agente operador.

 Art. 5º Ao Conselho Curador do FGTS compete:
 I – estabelecer as diretrizes e os programas de 

alocação de todos os recursos do FGTS, de acordo 
com os critérios definidos nesta lei, em consonância 
com a política nacional de desenvolvimento urbano e 
as políticas setoriais de habitação popular, saneamen-
to básico e infra-estrutura urbana estabelecidas pelo 
Governo Federal; 

 II – acompanhar e avaliar a gestão econômica e 
financeira dos recursos, bem como os ganhos sociais 
e o desempenho dos programas aprovados; 

 III – apreciar e aprovar os programas anuais e 
plurianuais do FGTS;

 IV – pronunciar-se sobre as contas do FGTS, 
antes do seu encaminhamento aos órgãos de controle 
interno para os fins legais; 

 V – adotar as providências cabíveis para a cor-
reção de atos e fatos do Ministério da Ação Social e 
da Caixa Econômica Federal, que prejudiquem o de-
sempenho e o cumprimento das finalidades no que 
concerne aos recursos do FGTS; 

 VI – dirimir dúvidas quanto à aplicação das nor-
mas regulamentares, relativas ao FGTS, nas matérias 
de sua competência; 

 VII – aprovar seu regimento interno; 
 VIII – fixar as normas e valores de remuneração 

do agente operador e dos agentes financeiros; 
 IX – fixar critérios para parcelamento de reco-

lhimentos em atraso; 
 X – fixar critério e valor de remuneração para o 

exercício da fiscalização; 
 XI – divulgar, no Diário Oficial da União, todas 

as decisões proferidas pelo Conselho, bem como as 
contas do FGTS e os respectivos pareceres emitidos. 

 XII - fixar critérios e condições para compen-
sação entre créditos do empregador, decorrentes de 
depósitos relativos a trabalhadores não optantes, com 
contratos extintos, e débitos resultantes de competên-
cias em atraso, inclusive aqueles que forem objeto de 
composição de dívida com o FGTS. (Incluído pela Lei 
nº 9.711, de 1998)
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 XIII – em relação ao Fundo de Investimento do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FI-FGTS: 
(Incluído pela Lei nº 11.491, de 2007)

 a) aprovar a política de investimento do FI-FGTS 
por proposta do Comitê de Investimento; (Incluído pela 
Lei nº 11.491, de 2007)

 b) decidir sobre o reinvestimento ou distribuição 
dos resultados positivos aos cotistas do FI-FGTS, em 
cada exercício; (Incluído pela Lei nº 11.491, de 2007)

 c) definir a forma de deliberação, de funciona-
mento e a composição do Comitê de Investimento; 
(Incluído pela Lei nº 11.491, de 2007)

 d) estabelecer o valor da remuneração da Caixa 
Econômica Federal pela administração e gestão do FI-
-FGTS, inclusive a taxa de risco; (Incluído pela Lei nº 
11.491, de 2007)

 e) definir a exposição máxima de risco dos in-
vestimentos do FI-FGTS; (Incluído pela Lei nº 11.491, 
de 2007)

 f) estabelecer o limite máximo de participação dos 
recursos do FI-FGTS por setor, por empreendimento 
e por classe de ativo, observados os requisitos técni-
cos aplicáveis; (Incluído pela Lei nº 11.491, de 2007)

 g) estabelecer o prazo mínimo de resgate das 
cotas e de retorno dos recursos à conta vinculada, 
observado o disposto no § 19 do art. 20 desta Lei; (In-
cluído pela Lei nº 11.491, de 2007)

 h) aprovar o regulamento do FI-FGTS, elaborado 
pela Caixa Econômica Federal; e (Incluído pela Lei nº 
11.491, de 2007)

 i) autorizar a integralização de cotas do FI-FGTS 
pelos trabalhadores, estabelecendo previamente os 
limites globais e individuais, parâmetros e condições 
de aplicação e resgate. (Incluído pela Lei nº 11.491, 
de 2007)

 Art. 6º Ao Ministério da Ação Social, na qualidade 
de gestor da aplicação do FGTS, compete: 

 I – praticar todos os atos necessários à gestão 
da aplicação do Fundo, de acordo com as diretrizes 
e programas estabelecidos pelo Conselho Curador; 

 II – expedir atos normativos relativos à aloca-
ção dos recursos para implementação dos programas 
aprovados pelo Conselho Curador; 

 III – elaborar orçamentos anuais e planos plu-
rianuais de aplicação dos recursos, discriminando-os 
por Unidade da Federação, submetendo-os até 31 de 
julho ao Conselho Curador do Fundo; 

 IV – acompanhar a execução dos programas de 
habitação popular, saneamento básico e infra-estru-
tura urbana, decorrentes de aplicação de recursos do 
FGTS, implementados pela CEF; 

 V – submeter à apreciação do Conselho Curador 
as contas do FGTS; 

 VI – subsidiar o Conselho Curador com estudos 
técnicos necessários ao aprimoramento operacional 
dos programas de habitação popular, saneamento 
básico e infra-estrutura urbana; 

 VII – definir as metas a serem alcançadas nos 
programas de habitação popular, saneamento básico 
e infra-estrutura urbana. 

 Art. 7º À Caixa Econômica Federal, na qualidade 
de agente operador, cabe: 

 I – centralizar os recursos do FGTS, manter e 
controlar as contas vinculadas, e emitir regularmen-
te os extratos individuais correspondentes às contas 
vinculadas e participar da rede arrecadadora dos re-
cursos do FGTS; 

 II – expedir atos normativos referentes aos proce-
dimentos adiministrativo-operacionais dos bancos de-
positários, dos agentes financeiros, dos empregadores 
e dos trabalhadores, integrantes do sistema do FGTS; 

 III – definir os procedimentos operacionais ne-
cessários à execução dos programas de habitação 
popular, saneamento básico e infra-estrutura urbana, 
estabelecidos pelo Conselho Curador com base nas 
normas e diretrizes de aplicação elaboradas pelo Mi-
nistério da Ação Social; 

 IV – elaborar as análises jurídica e econômico-
-financeira dos projetos de habitação popular, infra-
-estrutura urbana e saneamento básico a serem finan-
ciados com recursos do FGTS; 

 V – emitir Certificado de Regularidade do FGTS; 
 VI – elaborar as contas do FGTS, encaminhando-

-as ao Ministério da Ação Social; 
 VII – implementar os atos emanados do Minis-

tério da Ação Social relativos à alocação e aplicação 
dos recursos do FGTS, de acordo com as diretrizes 
estabelecidas 

 Art. 7º À Caixa Econômica Federal, na qualidade 
de agente operador, cabe: 

 I – centralizar os recursos do FGTS, manter e 
controlar as contas vinculadas, e emitir regularmen-
te os extratos individuais correspondentes às contas 
vinculadas e participar da rede arrecadadora dos re-
cursos do FGTS; 

 II – expedir atos normativos referentes aos proce-
dimentos adiministrativo-operacionais dos bancos de-
positários, dos agentes financeiros, dos empregadores 
e dos trabalhadores, integrantes do sistema do FGTS; 

 III – definir os procedimentos operacionais ne-
cessários à execução dos programas de habitação 
popular, saneamento básico e infra-estrutura urbana, 
estabelecidos pelo Conselho Curador com base nas 
normas e diretrizes de aplicação elaboradas pelo Mi-
nistério da Ação Social; 
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 IV – elaborar as análises jurídica e econômico-
-financeira dos projetos de habitação popular, infra-
-estrutura urbana e saneamento básico a serem finan-
ciados com recursos do FGTS; 

 V – emitir Certificado de Regularidade do FGTS; 
Art. 13. Os depósitos efetuados nas contas vin-

culadas serão corrigidos monetariamente com base 
nos parâmetros fixados para atualização dos saldos 
dos depósitos de poupança e capitalização juros de 
(três) por cento ao ano. 

 1º Até que ocorra a centralização prevista no 
item I do art. 7º, a atualização monetária e a capitaliza-
ção de juros correrão à conta do Fundo e o respectivo 
crédito será efetuado na conta vinculada no primeiro 
dia útil de cada mês, com base no saldo existente no 
primeiro dia útil do mês anterior, deduzidos os saques 
ocorridos no período. 

 2º Após a centralização das contas vinculadas, 
na Caixa Econômica Federal, a atualização monetária 
e a capitalização de juros correrão à conta do Fundo e 
o respectivo crédito será efetuado na conta vinculada, 
no dia 10 (dez) de cada mês, com base no saldo exis-
tente no dia 10 (dez) do mês anterior ou no primeiro 
dia útil subseqüente, caso o dia 10 (dez) seja feriado 
bancário, deduzidos os saques ocorridos no período. 

 3º Para as contas vinculadas dos trabalhadores 
optantes existentes à data de 22 de setembro de 1971, 
a capitalização dos juros dos depósitos continuará a 
ser feita na seguinte progressão, salvo no caso de mu-
dança de empresa, quando a capitalização dos juros 
passará a ser feita à taxa de 3 (três) por cento ao ano: 

 I – 3 (três) por cento, durante os dois primeiros 
anos de permanência na mesma empresa; 

 II – 4 (quatro) por cento, do terceiro ao quinto 
ano de permanência na mesma empresa; 

 III – 5 (cinco) por cento, do sexto ao décimo ano 
de permanência na mesma empresa; 

 IV – 6 (seis) por cento, a partir do décimo primeiro 
ano de permanência na mesma empresa. 

 4º O saldo das contas vinculadas é garantido 
pelo Governo Federal, podendo ser instituído seguro 
especial para esse fim. 

 Art. 14. Fica ressalvado o direito adquirido dos 
trabalhadores que, à data da promulgação da Consti-
tuição Federal de 1988, já tinham o direito à estabili-
dade no emprego nos termos do Capítulo V do Título 
IV da CLT. 

 regime do FGTS. Considera-se diretor aquele 
que exerça cargo de administração previsto em lei, 
estatuto ou contrato social, independente da denomi-
nação do cargo. 

(Às Comissões de Assuntos Sociais, em 
decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 49, DE 2012

Altera a Lei nº 8.036, de 11 de maio de 
1990, para dispor sobre o Conselho Curador 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) e do estabelecimento de mecanismos 
de transparência e de prestação de contas 
do gestor e do agente operador do FGTS.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os artigos 3º, 4º, 6º, 7º e 8º da Lei nº 

8.036, de 11 de maio de 1990, passam a vigorar com 
as seguintes alterações:

“Art. 3º O FGTS será regido por normas 
e diretrizes estabelecidas por um Conselho 
Curador, composto por representação paritária 
de trabalhadores, empregadores e órgãos e 
entidades governamentais, na forma estabe-
lecida pelo Poder Executivo. 

§ 1º A presidência do Conselho Curador, 
eleita bienalmente por maioria absoluta, será 
alternada entre as representações dos traba-
lhadores, dos empregadores e do Governo, e 
exercida pelo representante do Ministério do 
Trabalho e Emprego quando couber à repre-
sentação do Governo.

§ 2º A vice-presidência do Conselho 
Curador será exercida pelo representante do 
Ministério do Trabalho e Emprego quando a 
presidência couber à representação dos traba-
lhadores ou dos empregadores, devendo ser 
eleita na forma do § 1º quando a presidência 
for exercida pelo representante do Ministério 
do Trabalho e Emprego.

§ 3º Os representantes dos trabalhado-
res e dos empregadores e seus respectivos 
suplentes serão indicados pelas respectivas 
centrais sindicais e confederações nacionais 
e nomeados pelo Presidente da República, e 
terão mandato de 2 (dois) anos, podendo ser 
reconduzidos uma única vez.

§ 4º O Conselho Curador reunir-se-á ordi-
nariamente, a cada bimestre, por convocação 
de seu Presidente.

§ 5º O Conselho Curador poderá ser con-
vocado, havendo necessidade, por qualquer 
membro, na forma que vier a ser regulamen-
tada pelo Conselho Curador.

§ 6º As decisões do Conselho Curador 
serão tomadas com a presença da maioria 
simples de seus membros, tendo o Presidente 
voto de qualidade. 
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§ 7º As despesas porventura exigidas 
para o comparecimento às reuniões do Conse-
lho Curador constituirão ônus das respectivas 
entidades representadas.

§ 8º As ausências ao trabalho dos re-
presentantes dos trabalhadores no Conselho 
Curador, decorrentes das atividades desse 
órgão, serão abonadas, computando-se como 
jornada efetivamente trabalhada para todos os 
fins e efeitos legais.

§ 9º Competirá ao Ministério do Trabalho 
proporcionar ao Conselho Curador os meios 
necessários ao exercício de sua competência, 
para o que contará com uma Secretaria Exe-
cutiva do Conselho Curador do FGTS.

§ 10 Aos membros do Conselho Curador, 
enquanto representantes dos trabalhadores, 
efetivos e suplentes, é assegurada a estabili-
dade no emprego, da nomeação até um ano 
após o término do mandato de representação, 
somente podendo ser demitidos por motivo de 
falta grave, regularmente comprovada através 
de processo sindical.”

“Art. 4º A gestão da aplicação do FGTS 
será efetuada pelo Ministério das Cidades, 
cabendo à Caixa Econômica Federal (CEF) o 
papel de agente operador.” (NR)

“Art. 6º Ao Ministério das Cidades, na 
qualidade de gestor da aplicação do FGTS, 
compete:” (NR)

“Art. 7º  ..................................................
 ..............................................................
III – definir os procedimentos operacio-

nais necessários à execução dos programas 
de habitação popular, saneamento básico e 
infraestrutura urbana, estabelecidos pelo Con-
selho Curador com base nas normas e dire-
trizes de aplicação elaboradas pelo Ministério 
das Cidades;

 ..............................................................
VI – elaborar as contas do FGTS, enca-

minhando-as ao Ministério das Cidades;
VII – implementar os atos emanados do 

Ministério das Cidades relativos à alocação e 
aplicação dos recursos do FGTS, de acordo 
com as diretrizes estabelecidas pelo Conse-
lho Curador.

 ..............................................................
Parágrafo único. O Ministério das Cida-

des e a Caixa Econômica Federal deverão dar 
pleno cumprimento aos programas anuais em 
andamento, aprovados pelo Conselho Cura-

dor, sendo que eventuais alterações somen-
te poderão ser processadas mediante prévia 
anuência daquele colegiado.” (NR)

“Art. 8º O Ministério das Cidades, a Caixa 
Econômica Federal e o Conselho Curador do 
FGTS serão responsáveis pelo fiel cumprimen-
to e observância dos critérios estabelecidos 
nesta lei.” (NR)

Art. 2º A Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, 
passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos:

“Art. 8º-A Os atos e minutas de normati-
vos do Conselho Curador deverão ser sempre 
acompanhados da exposição formal dos moti-
vos que os justifiquem, devendo ser publicados 
e colocados à disposição do público em meio 
impresso e na rede mundial de computadores. 

Art. 8º-B Após os primeiros sessenta dias 
de cada ano corrente, o Presidente do Con-
selho Curador, o Presidente da Caixa Econô-
mica Federal (CEF) e o Ministro das Cidades 
deverão apresentar, em reunião da comissão 
temática pertinente do Senado Federal, rela-
tório de gestão, que contemple, no mínimo: 

I – os balanços e explicações dos re-
sultados alcançados nos últimos doze meses 
pelo FGTS, bem como resultados contábeis da 
CEF no que concerne ao seu papel de agente 
operador do FGTS;

II – apresentação e explicação de como 
os recursos do FGTS geridos pelo Ministério 
das Cidades estão sendo aplicados;

III – apresentação de todos os normati-
vos expedidos, com as respectivas exposições 
de motivos;

III – cópia de atas das reuniões do órgão 
normativo;

IV – planos e ações a serem implemen-
tados nos doze meses seguintes. (NR)”

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 
tem sido uma das principais fontes de recursos dispo-
níveis para os investimentos nas áreas de habitação 
e saneamento básico. Infelizmente, não se tem uma 
dimensão clara das aplicações desses recursos, que 
servem de justificativa, incorreta, diga-se de passa-
gem, para o cenário decadente da remuneração que 
os cotistas das contas vinculadas do Fundo fazem jus. 

Desse modo, cabe aos gestores e agentes ope-
radores do sistema do FGTS proporcionarem à so-
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ciedade explicações concretas e plausíveis para que 
seus cidadãos tenham noção de como seus recursos, 
insuficientemente remunerados, estão sendo usados. 
É preciso mais transparência e responsabilização dos 
órgãos de Governo. É fundamental que a sociedade 
tenha condições de saber se seu sacrifício está sendo 
recompensado em forma de bem-estar social.

Ademais, não se compreende como um fundo 
tripartite possa ter em sua composição um número de 
membros do Governo muito superior ao de emprega-
dos e empregadores. Isso gera uma distorção enorme 
a favor dos interesses do governo, um desequilíbrio 
decisório, que tornam as decisões do órgão normativo 
do FGTS, o Conselho Curador, desequilibradas para 
um dos lados envolvidos. A isso se acrescenta o fato 
de que a presidência de tal Conselho está assegura-
da ao Ministério do Trabalho, tornando o processo de 
decisão ainda mais enviesado.

Relativamente ao quesito “transparência das de-
cisões”, entendemos como valioso instrumento a di-
vulgação ampla e irrestrita da exposição de motivos 
das resoluções e normas aprovadas. A exposição de 
motivos é instrumento importante para tornar públicas 
as intenções do proponente, permitindo, inclusive, a 
possibilidade de maior cobrança da sociedade. Tam-
bém não se deve deixar de lado o fato de que os atos 
normativos devem ser devidamente avaliados à luz 
dos motivos invocados, exigindo-se que haja uma co-
nexão lógica entre os motivos alegados e as finalida-
des propostas, sob pena de não atender ao requisito 
de razoabilidade.

Assim, a Administração Pública estaria evitando 
que seus procedimentos normativos sejam despidos 
de sentido prático ou legítimo. Além disso, poderiam 
ser elemento balizador de questionamentos também 
por parte do Poder Legislativo.

Com relação a este último, entendemos que o 
ideal seria criar um mecanismo de controle mais efetivo 
sobre as atividades dos gestores e agentes operadores 
do FGTS. Esse controle poderá ser especialmente usa-
do para verificar a compatibilidade das ações adotadas 
com as políticas definidas para o setor, além de ouvir 
os demais órgãos quanto às mudanças normativas re-
alizadas em determinado período de tempo, bem como 
as respectivas justificativas. Com isso, pretende-se 
disciplinar as ações desses órgãos e elevar o preceito 
constitucional que atribui ao Congresso Nacional ou a 
qualquer de suas Casas a competência de fiscalizar e 
controlar os atos do Poder Executivo, tarefa que requer 
amplo acesso a informações relacionadas a esses atos.

Dessa maneira, propomos algumas alterações na 
Lei nº 8.036, de 1990,. Por um lado, que o Conselho 
Curador seja estruturado de maneira mais equilibrada, 

com presidência rotativa entre as representações, tal 
como ocorre no Conselho Deliberativo do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador (CODEFAT). Por outro, que, 
anualmente, as autoridades responsáveis pelo FGTS 
apresentem, nesta Casa, os resultados do ano ante-
rior, bem como o planejamento das ações a serem 
estabelecidas para os meses seguintes.

Por fim, propomos a atualização da Lei 8.036, de 
1990, estabelecendo o Ministério das Cidades como 
órgão gestor do FGTS, em substituição ao antigo Mi-
nistério da Ação Social.

Entendemos que esse conjunto de argumentos 
poderá provocar uma atenção mais precisa do Go-
verno em relação papel fiscalizador e do Congresso 
Nacional nas ações vinculadas ao FGTS. – Senador 
Paulo Bauer.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990

Conversão da Medida Provisória nº 177/90
Vide Decreto nº 99.684, de 1990
Vide Lei nº 9.012, de 1995

Dispõe sobre o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço, e dá outras providências.

Art. 3o O FGTS será regido por normas e diretri-
zes estabelecidas por um Conselho Curador, composto 
por representação de trabalhadores, empregadores e 
órgãos e entidades governamentais, na forma esta-
belecida pelo Poder Executivo. (Redação dada pela 
Medida Provisória nº 2.216-37, de 2001) (Vide Decreto 
nº 3.101, de 2001)

I – Ministério do Trabalho; (Incluído pela Lei nº 
9.649, de 1998)

II – Ministério do Planejamento e Orçamento; 
(Incluído pela Lei nº 9.649, de 1998)

III – Ministério da Fazenda; (Incluído pela Lei nº 
9.649, de 1998)

IV – Ministério da Indústria, do Comércio e do 
Turismo; (Incluído pela Lei nº 9.649, de 1998)

V – Caixa Econômica Federal; (Incluído pela Lei 
nº 9.649, de 1998)

VI – Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei 
nº 9.649, de 1998)

§ 1º A Presidência do Conselho Curador será 
exercida pelo representante do Ministério do Trabalho 
e da Previdência Social. 

§ 2o (Revogado pela Medida Provisória nº 2.216-
37, de 2001)

§ 3º Os representantes dos trabalhadores e dos 
empregadores e seus respectivos suplentes serão in-
dicados pelas respectivas centrais sindicais e confe-
derações nacionais e nomeados pelo Ministro do Tra-
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balho e da Previdência Social, e terão mandato de 2 
(dois) anos, podendo ser reconduzidos uma única vez. 

§ 4º O Conselho Curador reunir-se-á ordinaria-
mente, a cada bimestre, por convocação de seu Pre-
sidente. Esgotado esse período, não tendo ocorrido 
convocação, qualquer de seus membros poderá fazê-la, 
no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo necessidade, 
qualquer membro poderá convocar reunião extraor-
dinária, na forma que vier a ser regulamentada pelo 
Conselho Curador. 

§ 5o As decisões do Conselho serão tomadas 
com a presença da maioria simples de seus membros, 
tendo o Presidente voto de qualidade. (Redação dada 
pela Medida Provisória nº 2.216-37, de 2001)

§ 6º As despesas porventura exigidas para o 
comparecimento às reuniões do Conselho constituirão 
ônus das respectivas entidades representadas. 

§ 7º As ausências ao trabalho dos representantes 
dos trabalhadores no Conselho Curador, decorrentes 
das atividades desse órgão, serão abonadas, compu-
tando-se como jornada efetivamente trabalhada para 
todos os fins e efeitos legais. 

§ 8º Competirá ao Ministério do Trabalho e da Pre-
vidência Social proporcionar ao Conselho Curador os 
meios necessários ao exercício de sua competência, 
para o que contará com uma Secretaria Executiva do 
Conselho Curador do FGTS.

§ 9º Aos membros do Conselho Curador, en-
quanto representantes dos trabalhadores, efetivos e 
suplentes, é assegurada a estabilidade no emprego, 
da nomeação até um ano após o término do manda-
to de representação, somente podendo ser demitidos 
por motivo de falta grave, regularmente comprovada 
através de processo sindical. 

Art. 4º A gestão da aplicação do FGTS será efe-
tuada pelo Ministério da Ação Social, cabendo à Caixa 
Econômica Federal (CEF) o papel de agente operador.

Art. 5º Ao Conselho Curador do FGTS compete:
I – estabelecer as diretrizes e os programas de 

alocação de todos os recursos do FGTS, de acordo 
com os critérios definidos nesta lei, em consonância 
com a política nacional de desenvolvimento urbano e 
as políticas setoriais de habitação popular, saneamen-
to básico e infra-estrutura urbana estabelecidas pelo 
Governo Federal; 

II – acompanhar e avaliar a gestão econômica e 
financeira dos recursos, bem como os ganhos sociais 
e o desempenho dos programas aprovados; 

III – apreciar e aprovar os programas anuais e 
plurianuais do FGTS;

IV – pronunciar-se sobre as contas do FGTS, an-
tes do seu encaminhamento aos órgãos de controle 
interno para os fins legais; 

V – adotar as providências cabíveis para a cor-
reção de atos e fatos do Ministério da Ação Social e 
da Caixa Econômica Federal, que prejudiquem o de-
sempenho e o cumprimento das finalidades no que 
concerne aos recursos do FGTS; 

VI – dirimir dúvidas quanto à aplicação das nor-
mas regulamentares, relativas ao FGTS, nas matérias 
de sua competência; 

VII – aprovar seu regimento interno; 
VIII – fixar as normas e valores de remuneração 

do agente operador e dos agentes financeiros; 
IX – fixar critérios para parcelamento de recolhi-

mentos em atraso; 
X – fixar critério e valor de remuneração para o 

exercício da fiscalização; 
XI – divulgar, no Diário Oficial da União, todas 

as decisões proferidas pelo Conselho, bem como as 
contas do FGTS e os respectivos pareceres emitidos. 

XII – fixar critérios e condições para compen-
sação entre créditos do empregador, decorrentes de 
depósitos relativos a trabalhadores não optantes, com 
contratos extintos, e débitos resultantes de competên-
cias em atraso, inclusive aqueles que forem objeto de 
composição de dívida com o FGTS. (Incluído pela Lei 
nº 9.711, de 1998)

XIII – em relação ao Fundo de Investimento do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FI-FGTS: 
(Incluído pela Lei nº 11.491, de 2007)

a) aprovar a política de investimento do FI-FGTS 
por proposta do Comitê de Investimento; (Incluído pela 
Lei nº 11.491, de 2007)

b) decidir sobre o reinvestimento ou distribuição 
dos resultados positivos aos cotistas do FI-FGTS, em 
cada exercício; (Incluído pela Lei nº 11.491, de 2007)

c) definir a forma de deliberação, de funciona-
mento e a composição do Comitê de Investimento; 
(Incluído pela Lei nº 11.491, de 2007)

d) estabelecer o valor da remuneração da Caixa 
Econômica Federal pela administração e gestão do 
FI-FGTS, inclusive a taxa de risco; (Incluído pela Lei 
nº 11.491, de 2007)

e) definir a exposição máxima de risco dos in-
vestimentos do FI-FGTS; (Incluído pela Lei nº 11.491, 
de 2007)

f) estabelecer o limite máximo de participação dos 
recursos do FI-FGTS por setor, por empreendimento 
e por classe de ativo, observados os requisitos técni-
cos aplicáveis; (Incluído pela Lei nº 11.491, de 2007)

g) estabelecer o prazo mínimo de resgate das 
cotas e de retorno dos recursos à conta vinculada, 
observado o disposto no § 19 do art. 20 desta Lei; (In-
cluído pela Lei nº 11.491, de 2007)
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h) aprovar o regulamento do FI-FGTS, elaborado 
pela Caixa Econômica Federal; e (Incluído pela Lei nº 
11.491, de 2007)

i) autorizar a integralização de cotas do FI-FGTS 
pelos trabalhadores, estabelecendo previamente os li-
mites globais e individuais, parâmetros e condições de 
aplicação e resgate. (Incluído pela Lei nº 11.491, de 2007)

Art. 6º Ao Ministério da Ação Social, na qualidade 
de gestor da aplicação do FGTS, compete: 

I – praticar todos os atos necessários à gestão 
da aplicação do Fundo, de acordo com as diretrizes 
e programas estabelecidos pelo Conselho Curador; 

II – expedir atos normativos relativos à alocação 
dos recursos para implementação dos programas apro-
vados pelo Conselho Curador; 

III – elaborar orçamentos anuais e planos plu-
rianuais de aplicação dos recursos, discriminando-os 
por Unidade da Federação, submetendo-os até 31 de 
julho ao Conselho Curador do Fundo; 

IV – acompanhar a execução dos programas de 
habitação popular, saneamento básico e infra-estru-
tura urbana, decorrentes de aplicação de recursos do 
FGTS, implementados pela CEF; 

V – submeter à apreciação do Conselho Curador 
as contas do FGTS; 

VI – subsidiar o Conselho Curador com estudos 
técnicos necessários ao aprimoramento operacional 
dos programas de habitação popular, saneamento 
básico e infra-estrutura urbana; 

VII – definir as metas a serem alcançadas nos 
programas de habitação popular, saneamento básico 
e infra-estrutura urbana. 

Art. 7º À Caixa Econômica Federal, na qualidade 
de agente operador, cabe: 

I – centralizar os recursos do FGTS, manter e 
controlar as contas vinculadas, e emitir regularmen-
te os extratos individuais correspondentes às contas 
vinculadas e participar da rede arrecadadora dos re-
cursos do FGTS; 

II – expedir atos normativos referentes aos proce-
dimentos adiministrativo-operacionais dos bancos de-
positários, dos agentes financeiros, dos empregadores 
e dos trabalhadores, integrantes do sistema do FGTS; 

III – definir os procedimentos operacionais ne-
cessários à execução dos programas de habitação 
popular, saneamento básico e infra-estrutura urbana, 
estabelecidos pelo Conselho Curador com base nas 
normas e diretrizes de aplicação elaboradas pelo Mi-
nistério da Ação Social; 

IV – elaborar as análises jurídica e econômico-
-financeira dos projetos de habitação popular, infra-
-estrutura urbana e saneamento básico a serem finan-
ciados com recursos do FGTS; 

V – emitir Certificado de Regularidade do FGTS; 
VI – elaborar as contas do FGTS, encaminhando-

-as ao Ministério da Ação Social; 
VII – implementar os atos emanados do Minis-

tério da Ação Social relativos à alocação e aplicação 
dos recursos do FGTS, de acordo com as diretrizes 
estabelecidas pelo Conselho Curador.

VIII – (VETADO) (Incluído pela Lei nº 9.491, de 1997)
IX – garantir aos recursos alocados ao FI-FGTS, 

em cotas de titularidade do FGTS, a remuneração apli-
cável às contas vinculadas, na forma do caput do art. 
13 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 11.491, de 2007)

Parágrafo único. O Ministério da Ação Social e a 
Caixa Econômica Federal deverão dar pleno cumpri-
mento aos programas anuais em andamento, aprova-
dos pelo Conselho Curador, sendo que eventuais al-
terações somente poderão ser processadas mediante 
prévia anuência daquele colegiado. 

Art. 8º O Ministério da Ação Social, a Caixa Eco-
nômica Federal e o Conselho Curador do FGTS serão 
responsáveis pelo fiel cumprimento e observância dos 
critérios estabelecidos nesta lei. 

Art. 9o As aplicações com recursos do FGTS po-
derão ser realizadas diretamente pela Caixa Econômica 
Federal e pelos demais órgãos integrantes do Siste-
ma Financeiro da Habitação – SFH, exclusivamente 
segundo critérios fixados pelo Conselho Curador do 
FGTS, em operações que preencham os seguintes 
requisitos: (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

I – Garantias: (Redação dada pela Lei nº 9.467, 
de 1997)

a) hipotecária; (Incluída pela Lei nº 9.467, de 1997)
b) caução de Créditos hipotecários próprios, re-

lativos a financiamentos concedidos com recursos do 
agente financeiro; (Incluída pela Lei nº 9.467, de 1997)

c) caução dos créditos hipotecários vinculados 
aos imóveis objeto de financiamento; (Incluída pela Lei 
nº 9.467, de 1997)

(À Comissão de Assuntos Sociais, em 
decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 50, DE 2012

Altera a lei nº 9.099 de 26 de setem-
bro de 1995, que dispõe sobre os Juizados 
Especiais Cíveis e a Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990, que dispõe sobre o Có-
digo de Defesa do Consumidor.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – O inciso I do artigo 3º da Lei 9.099, de 

26 de setembro de 1995, passa a vigorar com a se-
guinte redação:
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“Art. 3º ...................................................
I – as causas cujo valor não exceda a 60 

(sessenta) salários mínimos:
  .............................................................

Art. 2º – O art. 85 da Lei nº 8.078, de 11 de setem-
bro de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 85 – Das sentenças proferidas nas 
ações individuais de que trata este código, 
cujas condenações sejam iguais ou inferiores 
a 60 (sessenta) salários mínimos, só se admi-
tirão embargos infringentes e de declaração.

§ 1º – Para os efeitos desde artigo, con-
siderar-se-á o valor da condenação, excluídos 
quaisquer acessórios.

§ 2º – Aplica-se o disposto neste artigo 
quando o direito controvertido não exceder a 
60 (sessenta) salários mínimos.

§ 3º – Os embargos infringentes serão 
deduzidos no prazo de 15 (quinze) dias peran-
te o mesmo juízo, em petição fundamentada.

§ 4 – Ouvindo o embargado, em igual 
prazo, serão os autos conclusos ao juiz, que, 
dentro de 20 (vinte) dias, os rejeitará ou refor-
mará a sentença.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O Projeto objetiva prestar maior efetividade às 
decisões judiciais e assim atenuar o volume dos re-
cursos que chegam aos Tribunais.

A regra é, infelizmente, a provisoriedade das 
sentenças de primeiro grau. Isso desestimula o juiz 
democrático, pois, invariavelmente, terá sua decisão 
questionada. Se por um lado a importância da atual 
sistemática de recurso é inegável; por outro, há um 
abuso no direito de recorrer.

Há opiniões avaliadas que sustentam que, em 
determinadas causas, seria perfeitamente razoável 
estabelecer um limite de alçada para o julgamento da 
ação de ser recurso, especialmente perante os Tribu-
nais de Justiça até determinado valor.

Aliás, tal procedimento encontra previsão na Lei 
de Execução Fiscal (Leo nº 6.830/1980), mais preci-
samente em seu artigo 34 que estabelece caber em-
bargos infringentes e de declaração para o próprio 
juiz da causa. 

Portanto, a proposição legislativa não se impõe 
como nenhuma novidade inviável ou ilegal, tendo, in-
clusive, decisões recentíssimas (10/06/2011) especí-
fica sobre o tema, do C STF, no AG. REG. No RecExt 

460.162-1 – RS, que, à unanimidade, aprovou voto da 
lavra do Exm. Min. Marco Aurélio, assim ementado:

Recurso Extraordinário – Art. 108, Inciso 
II da Constituição Federal – Desprovimento do 
Agravo. consoante a Jurisprudência do Supre-
mo, o inciso II do art. 108 da lei fundamental não 
é norma instituidora de recurso. O dispositivo 
apenas define a competência para o julgamen-
to daqueles criados pela lei processual. Nada 
impede a opção legislativa pela inviabilidade 
de inconformismo dirigido à segunda instância.

A questão restou definitivamente decidida recen-
temente (10/06/2011), no julgamento do Pleno do C. 
Supremo Tribunal Federal, quando reconheceu, em 
procedimento de repercussão geral, a CONSTITUCIO-
NALIDADE, da norma no art. 34 da LEF, reafirmando 
a jurisprudência anterior da Corte sobre a matéria.

Nesse caminho, o C. STJ, através de sua primei-
ra Turma, no AI 525.208 (Exmo. Rel. Min. Francisco 
Falcão), igualmente entendeu CONSTITUCIONAL a 
referida norma.

Diante do exposto, a proposta consiste em pro-
mover alteração no Código de Proteção e Defesa do 
Consumidor (CDC) no seguinte sentido:

1– Elevar o valor da causa nos juizados cíveis 
para o patamar de 60 salários mínimos.

Justificativa: Obedecendo ao princípio da simetria, 
hoje a lei 10.259/2001, que criou os juizados cíveis e 
criminais no âmbito da Justiça Federal, estabeleceu 
no art. 3º a competência do juizado cível federal para 
julgar causas até o valor de sessenta salários mínimos 
(Art. 3º Compete ao Juizado Especial Federal Cível 
processar, conciliar e julgar causas de competência da 
Justiça Federal até o valor de sessenta salários míni-
mos, bem como executar as suas sentenças). Assim, 
nada mais coerente do que trazer esta norma para a 
justiça estadual, visando, em última análise, equalizar 
os valores nas duas esferas federativas.

Ademais, os produtos hoje comercializados, no-
tadamente de informática, roupas e outros manufa-
turados, além dos serviços, tiveram uma majoração 
considerável de preço, tanto que o aumento do custo 
de vida e a positiva transposição das classes “C” e “D”, 
em virtude da elevação no ganho real dos salários, 
nos últimos cinco anos, ensejou enorme incremento 
no consumo e na sustentação da economia brasileira, 
multiplicando as demandas judiciais.

2– Estabelecer no CDC que nas ações em que a 
condenação não ultrapassar sessenta salários mínimos 
(simetria ao art. 475, § 2º, do CPC, art. 
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3º, da Lei nº 10.259/2001 – Juizados Especiais 
Cíveis e Criminais Federais, e art. 2º, Lei nº 12.153/2009 
– Juizados Especiais da Fazenda Pública dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 
Municípios) serão julgados, se a parte optar pelo juízo 
cível, em única e última instância, 

cabendo embargos infringentes e de declaração 
para o próprio juiz da causa, como prevê a LEF, e já 
assim o dispõe em seu art. 34 e § 2º.

Justificativa: Essa sugestão visa dar maior celeri-
dade e efetividade às decisões em que o consumidor 
é autor, determinando que possa receber o resultado 
da condenação em tempo infinitamente menor que 
nos dias atuais. Demais disso, em sendo norma pro-
cessual, terá aplicação imediata, diminuindo, de uma 
só vez, centenas de milhares de recursos que estão 
acumulados nos Tribunais de Justiça aguardando jul-
gamento. O Estado de São Paulo, por exemplo, poderá 
baixar os seus processos, cabendo ao juízo de primei-
ro grau, ao recebê-lo, promover a vista às partes, que 
manejarão ou não os embargos infringentes, os quais, 
ouvida a parte contrária, merecerão solução de forma 
mais simples, efetiva e definitiva.

3– Os processos em que a parte preferir deman-
dar perante o juizado especial cível poderá deflagrá-los 
normalmente, eis que, as Turmas Recursais se encar-
regarão, como nos dias atuais, de julgar os recursos.

Pode-se afirmar que os benefícios que essa pro-
posta trará serão enormes e poderão ser elencados, 
dependendo do prisma de cada interessado.

A rapidez da prestação jurisdicional para o con-
sumidor, geralmente hipossuficiente, o fortalecimento 
do juiz de primeiro grau e a efetividade de suas deci-
sões, bem como o desafogo dos tribunais de justiça e 
superiores, seriam a pedra de toque do fim colimado.

Inegável que o aumento da alçada para 60 salá-
rios mínimos trará benefícios a uma parcela maior de 
consumidores, antigos e novos, os quais, muitas vezes, 
são excluídos do juizado porque os seus produtos e 
serviços alcançam, na atualidade, valor mais elevado.

A proposta legislativa, além da desejada redução 
dos processos, busca a valorização dos Tribunais de 
Justiça, afetando-lhes, em consequência, processos 
de real e absoluto interesse social, público e privado.

Hoje, a estatística aponta no sentido de que mais 
de 40% dos processos submetidos aos TJs, visam a 
compensação por dano moral.

Sem olvidarmos da importância cidadã da pre-
tensão consumerista, não se afigura razoável, ine-
xistindo tempo útil suficiente em razão do legítimo e 
constitucional direito de acesso, a análise de tantas 
ações, inviabilizando o necessário e cuidadoso exa-
me das questões de maior relevância, culminando por 

conduzi-las, todas, ao mesmíssimo tratamento. Vemos 
uma verdadeira 

evasão desse último citado tipo de demanda 
(de maior relevância) para o rentável mercado de ar-
bitragem.

Em contrapartida, valores imateriais e jurisdicio-
nais respeitáveis, fruto do conhecimento adquirido ao 
longo de vários anos de estudo e experiência de seus 
membros (magistrados) são colocados de lado, os 
quais se veem obrigados a decidir, essencialmente, 
sobre infindáveis discussões a respeito de valor de 
dano moral a ser arbitrado, se quatro ou cinco mil reais, 
afugentando, assim, as grandes demandas judiciais 
existentes e as que estariam por vir em decorrência 
da recuperação econômica do País.

A proposta é simples e viável, sob os aspectos 
acima considerados, sendo, portanto, de fundamental 
importância para fortalecer o Poder Judiciário. – Se-
nador Lobão Filho.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.099, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995

Dispõe sobre os Juizados Especiais 
Cíveis e Criminais e dá outras providências.

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

Capítulo II 
Dos Juizados Especiais Cíveis

Seção I 
Da Competência

 Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência 
para conciliação, processo e julgamento das causas 
cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

 I – as causas cujo valor não exceda a quarenta 
vezes o salário mínimo;

 II – as enumeradas no art. 275, inciso II, do Có-
digo de Processo Civil;

 III – a ação de despejo para uso próprio;
 IV – as ações possessórias sobre bens imóveis de 

valor não excedente ao fixado no inciso I deste artigo.
 § 1º Compete ao Juizado Especial promover a 

execução:
 I – dos seus julgados;
 II – dos títulos executivos extrajudiciais, no valor 

de até quarenta vezes o salário mínimo, observado o 
disposto no § 1º do art. 8º desta Lei.

 § 2º Ficam excluídas da competência do Juizado 
Especial as causas de natureza alimentar, falimentar, 
fiscal e de interesse da Fazenda Pública, e também 
as relativas a acidentes de trabalho, a resíduos e ao 
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estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho 
patrimonial.

 § 3º A opção pelo procedimento previsto nesta 
Lei importará em renúncia ao crédito excedente ao li-
mite estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese 
de conciliação.

LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

TÍTULO III 
Da Defesa do Consumidor em Juízo

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais

 Art. 85. (Vetado).
 Art. 86. (Vetado).
 Art. 87. Nas ações coletivas de que trata este có-

digo não haverá adiantamento de custas, emolumentos, 
honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem 
condenação da associação autora, salvo comprovada 

má-fé, em honorários de advogados, custas e despe-
sas processuais.

 Parágrafo único. Em caso de litigância de má-fé, 
a associação autora e os diretores responsáveis pela 
propositura da ação serão solidariamente condenados 
em honorários advocatícios e ao décuplo das custas, 
sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos.

 Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único 
deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada 
em processo autônomo, facultada a possibilidade de 
prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denun-
ciação da lide.

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

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

Sobre a mesa, comunicação que será lida.

É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A comunicação que acaba de ser lida vai à 
publicação.

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

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Gosta-
ria que V. Exª me inscrevesse para uma comunicação 
inadiável.

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

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

– No mesmo sentido, solicito minha inscrição. 
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – V. Exª é o segundo inscrito.
Com a palavra, a Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Para uma 

comunicação inadiável.) – Srª Presidente; Srs. Sena-
dores; nossos convidados gaúchos, que vêm a este 
plenário no início da tarde, tive a honra de participar da 
cerimônia de posse do Ministro do Desenvolvimento 
Agrário do Governo Dilma Rousseff, o Deputado do seu 
partido, do Partido dos Trabalhadores do Rio Grande 
do Sul, Pepe Vargas. 

Dos quatro Ministros, ele é o quarto a ocupar esse 
importante posto, que cuida da agricultura familiar, da 
reforma agrária. Três foram do meu Estado. O primeiro, 
Miguel Rossetto. Aliás, eu, como jornalista, fui a primei-
ra a noticiar, na minha coluna, a indicação dele pelo 
então Presidente Lula, no primeiro mandato. Depois, 
o Ministro Guilherme Cássio e, agora, Pepe Vargas, 
que é de Caxias do Sul, foi Prefeito da cidade, lidera-
va a Frente Parlamentar da pequena e microempresa. 

Vindo da Serra Gaúcha, marcada por minifún-
dios, S. Exª tem todas as condições para aceitar esse 
desafio e desempenhar bem a tarefa. 

Ouvi, com atenção, o pronunciamento não apenas 
do novo Ministro, mas o do seu antecessor, Ministro 
Florence, e também o da Presidenta Dilma Rousseff.

Eu queria fazer um registro, cumprimentando o 
foco que o Governo está dando agora, que é um cui-
dado muito especial para a juventude da área rural, 
especialmente da agricultura familiar. 

Em muitas das minhas idas ao interior do Rio 
Grande, eu ouvia relatos de mães – especialmente de 
mães, porque são elas que ao fim e ao cabo cuidam 
da sustentação da atividade, cuidam da casa – de 
que estavam desoladas porque os filhos não queriam 
saber de ficar na propriedade. E essa sucessão pro-
voca o chamado êxodo rural, porque os jovens sem 
entretenimento, sem perspectiva de poder em relação 
à educação, em relação ao acesso à área de informa-
ção ou de informatização, como a Internet, perdem o 
interesse em ficar na área rural. E, seguramente, de-
sejamos que esse programa dê bons frutos. É o que 
nós todos desejamos.

Também o próprio Ministro Pepe Vargas lembrou, 
adequadamente, que, desde o tempo do Império, foi 
realizada, na serra do Rio Grande do Sul, na Serra 
Gaúcha, a primeira reforma agrária, que dá os seus 
resultados hoje, porque não só Caxias do Sul, mas 
todo o entorno daqueles Municípios tão desenvolvidos 
tiveram como base a agricultura familiar. É o minifúndio 
altamente produtivo.

Eu queria apenas, Presidenta Marta Suplicy, la-
mentar de não ter havido reconhecimento ao um ex-
-Ministro da Agricultura do meu partido do Rio Grande 
do Sul, Francisco Turra. No governo de Fernando Hen-
rique Cardoso, foi criado o principal instrumento para a 
agricultura familiar, que foi o Pronaf, Programa Nacional 
de Agricultura Familiar. Com, digamos, adequada as-
sertiva do governo Lula e, depois, da Presidenta Dilma, 
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o Pronaf não só foi mantido, mas também fortalecido. 
Não foi tirado sequer o nome “Pronaf”. 

Então, penso que o reconhecimento a essa inicia-
tiva, necessária e louvável, não deixa de ser um gesto 
de generosidade dos sucessores e do Governo, porque 
foi realmente o mecanismo que, ainda hoje, continua 
dando bons frutos. 

É esse o registro que faço como comunicação 
inadiável no dia da posse do Ministro Pepe Vargas, a 
quem desejo sucesso nesse grande desafio. E relem-
bro que foi também pelas mãos de um gaúcho, Fran-
cisco Turra, no governo Fernando Henrique Cardoso, 
que foi criado o Pronaf, Programa Nacional de Agri-
cultura Familiar. 

Muito obrigada, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Muito obrigada, Senadora. Aproveite também 
para dar parabéns ao novo Ministro Pepe Vargas.

Com a palavra o Senador Cristovam.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 

– PE) – Pela ordem, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Pois não, Senador Jarbas.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 

– PE. Pela ordem. Com revisão do orador.) – É para 
uma indagação à Mesa.

Srª Presidente, consta da Ordem do Dia, para 
discussão e consequentemente votação, a Proposta 
de Emenda à Constituição nº 40 de 2011, que, salvo 
melhor juízo, teve aberta sua discussão no dia de on-
tem. Consta como item 2 da Ordem do Dia. 

No item 3, há uma PEC de minha autoria que tra-
ta do mesmo assunto, só que redigida com muito mais 
cuidado, muito mais profundidade e antecedência. É 
a que trata de coligações nas eleições proporcionais. 
Eu apresentei essa proposta, que recebeu o nº 29, no 
ano de 2007. Ela foi relatada na Comissão de Cons-
tituição e Justiça brilhantemente pelo Senador Tasso 
Jereissati, obteve inclusive, um voto em separado do 
Senador Antonio Carlos Valadares, que defendia a 
confederação, se não estou enganado, dos partidos, 
e do Senador Inácio Arruda. 

Aprovada pela CCJ, essa PEC foi encaminhada 
a esse plenário para inclusão na Ordem do Dia e ficou, 
inexplicavelmente, retida na secretaria Geral da Mesa. 
Eu reclamei duas vezes, não para a senhora; reclamei 
para o Senador Alvaro Dias e posteriormente para o 
Senador do Piauí, o Senador Mão Santa, da não inclu-
são na Ordem do Dia e, até hoje, não recebi nenhuma 
explicação da Mesa. De repente, surge a PEC nº 40 
de 2011, que, ao que parece, surgiu na Comissão de 
Reforma Política, relatada pelo presidente do meu par-
tido, que desrespeitando o Regimento, mandou anexar 

a proposta de minha autoria à PEC 40, quando devia 
prevalecer, se o Regimento estiver em voga, devia 
prevalecer a mais antiga, que é a PEC nº 29 de 2007.

De forma que, para não me prolongar, quero 
perguntar a V. Exª por que: a PEC nº 40 de 2011 an-
tecede a de nº 29 de 2007 na Ordem do Dia? A Mesa 
errou? Há erro técnico dos assessores da Mesa? Se 
ocorreu um erro, por que não há uma inversão, a mi-
nha que é mais antiga não deveria anteceder a outra? 
A matéria é importantíssima, proíbe a coligação nas 
eleições proporcionais, essa coisa imoral, indecente 
de se votar em João e se eleger Manoel, gerando a 
proliferação de partidos políticos que são verdadeiras 
legendas de aluguel. 

Não sei se a força do principal subscritor da Emen-
da nº 40 de 2011 fez com que a proposta de minha 
autoria fosse relegada a segundo plano. 

Essa era a indagação que tinha que fazer a V. Exª.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Senador, há uma deliberação que esclarece que 
foram colocadas na CCJ as duas. Houve uma delibera-
ção na Comissão de Justiça para que fosse feita essa 
inversão. O parecer foi favorável à PEC nº 40 e pela 
prejudicialidade da proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 29, de 2007, com voto vencido, em separado, 
do Senador Inácio Arruda e vencidos dos Senadores 
Crivella e Antonio Carlos Valadares.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 
– PE) – Mas houve um requerimento à Mesa, poste-
rior ao meu, que deve ter sido submetido ao Plenário, 
e aprovado, pedindo a anexação das duas.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Ainda não o recebi. Vamos averiguar. Depois 
comunicarei a V. Exª.

Senador Cristovam Buarque.(Pausa.)
Senador Paulo Bauer em permuta com o Sena-

dor Antonio Carlos Valadares. 
O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) 
– Srª Presidente Marta Suplicy, Srs. Senadores, Srªs 
Senadoras, boa tarde a todos!

Compareço à tribuna desta Casa, no início dos 
trabalhos desta tarde, para apresentar a V. Exªs uma 
proposta de projeto de lei que estou protocolando junto 
à Mesa Diretora e que altera as disposições da Lei nº 
8.036, de 11 de maio de 1990. Na verdade, são dois 
projetos de lei que versam sobre assuntos relaciona-
dos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, nos-
so valiosíssimo FGTS, seguramente um dos maiores 
patrimônios do trabalhador brasileiro.

Todos sabemos que o FGTS, além de se configu-
rar como um instrumento de segurança e tranquilidade 
para o trabalhador, tem outra função social importantís-
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sima: tem sido uma das principais fontes de recursos 
para os sempre necessários investimentos nas áreas 
de habitação, saneamento básico e infraestrutura.

Não obstante, Senadora Ana Amélia, tenho ab-
soluta convicção de que o instrumento pode ser aper-
feiçoado, especialmente no que diz respeito à forma 
como o Fundo é gerido e aos critérios de distribuição 
dos resultados para as contas vinculadas.

Um dos projeto de lei que agora submeto à ele-
vada consideração das Srªs e Srs. Senadores altera 
a lei n° 8.036, de 1990, para determinar que o Conse-
lho Curador que estabelece as normas e diretrizes do 
fundo terá representação paritária de trabalhadores, 
empregadores e entidades governamentais.

Não me parece justo, Sr. Presidente, que um fun-
do tripartite tenha em sua composição um número de 
membros do governo muito superior ao de represen-
tantes dos empregados e dos empregadores, como 
ocorre atualmente. Isso gera uma distorção enorme a 
favor dos interesses do governo – e somente do go-
verno; um desequilíbrio que torna as decisões do ór-
gão normativo do FGTS, o Conselho Curador, sempre 
pendentes para o mais forte dos três lados envolvidos.

Com o mesmo objetivo de buscar maior equilíbrio 
nas decisões, proponho também que a Presidência do 
Conselho Curador, hoje exercida pelo representante 
do Ministério do Trabalho e Emprego, seja eleita bie-
nalmente por maioria absoluta e alternada entre as 
representações dos trabalhadores, dos empregado-
res e do governo.

Essa fórmula da presidência rotativa entre as 
representações, vale dizer, não é nenhuma novidade: 
ela já vem sendo adotada, por exemplo, no conselho 
deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o 
Codefat.

Outra modificação que me parece essencial na 
lei do FGTS tem a ver com a transparência das de-
cisões. Proponho, com isso, Srªs e Srs. Senadores, 
que os atos e as minutas de normativos do Conselho 
Curador sejam sempre acompanhados de exposição 
formal dos motivos que os justificam, devendo ainda ser 
colocados à disposição do público em meio impresso 
e na rede mundial de computadores.

Proponho ainda que a cada ano o Presidente do 
Conselho Curador, o Presidente da Caixa Econômi-
ca Federal e o Ministro das Cidades apresentem, em 
reunião da comissão temática pertinente do Senado 
Federal, um relatório de gestão – documento do qual 
deverão constar, entre outras informações, os resulta-
dos alcançados nos últimos doze meses, os normativos 
expedidos e os planos e as ações a serem implemen-
tados no próximo período.

Pretende-se aqui, evidentemente, atender ao pre-
ceito constitucional que atribui ao Congresso Nacional 
ou a qualquer de suas Casas a competência de fiscali-
zar e controlar os atos do Poder Executivo. E, ainda, no 
primeiro desses dois projetos que estou apresentando, 
Srª Presidente Marta Suplicy, cuido de fazer uma alte-
ração de caráter formal: determinar que a gestão da 
aplicação do FGTS seja efetuada pelo Ministério das 
Cidades, em substituição ao antigo Ministério da Ação 
Social, já que o Ministério das Cidades é o Ministério 
que se incumbe hoje das obras que são executadas 
na área, por exemplo, do saneamento, da habitação. 
E se o dinheiro do Fundo de Garantia é utilizado para 
financiar essas obras, é mais que natural e óbvio que 
o recurso seja gerenciado pelo Ministério das Cidades 
e não pelo Ministério da Ação Social.

Por outro lado, quanto ao outro projeto de lei para 
o qual busco o apoio das senhoras e senhores, devo 
dizer que ele tem uma única e precípua finalidade: dar 
maior proteção ao patrimônio do trabalhador cotista, 
o que hoje não ocorre. Nunca é demais lembrar que a 
poupança viabilizada pelo FGTS, além de compulsória, 
só pode ser sacada pelo trabalhador em situações muito 
especiais, todas de grande impacto na sua vida, como 
é o caso do momento da aquisição da casa própria, 
do momento da aposentadoria e outras ocasiões mais. 

Há de se garantir, pois, um rendimento minima-
mente satisfatório para as contas. É claro, Senador 
Jarbas Vasconcelos, que qualquer proposta visando 
a elevar a remuneração dos depósitos do FGTS deve 
estar atenta ao necessário equilíbrio entre os interes-
ses dos detentores desses depósitos e os dos toma-
dores de empréstimos para a compra da casa própria. 
Ainda assim, penso haver margem para uma melhor 
remuneração das contas, principalmente se levarmos 
em consideração os resultados do FGTS. E vou ape-
nas citá-los para depois ouvir o aparte da Senadora 
Ana Amélia.

Nos últimos exercícios, vejam V. Exªs, esses re-
sultados têm sido excelentes. Entre 2007 e 2010, por 
exemplo, o patrimônio líquido do FGTS aumentou 
mais de 50%, atingindo no final desse período o va-
lor de R$35 bilhões. Somente no exercício de 2010, o 
resultado positivo foi de R$5,3 bilhões, dinheiro que 
fica totalmente vinculado ao resultado da operação da 
conta de Fundo de Garantia, mas que não vai para a 
conta do trabalhador. 

Portanto, o trabalhador deve-se satisfazer apenas 
com a remuneração do dinheiro que lhe é creditado 
por conta do depósito que o empregador faz, ele não 
tem ganho algum com o resultado da aplicação do seu 
dinheiro nos financiamentos e nas operações que o 
governo realiza.
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Há condições, portanto, de se distribuir ao menos 
parte desses ganhos entre os cotistas, e é exatamente 
esse o objetivo de meu projeto. Proponho que pelo me-
nos 60% do resultado positivo apurado em cada exer-
cício retornem às contas vinculadas dos trabalhadores 
no exercício seguinte. Esse percentual, na medida em 
que caracteriza um piso, poderá ser aumentado, se 
assim decidir o Conselho Curador.

Ouço, com muito prazer, o aparte de S. Exª, a 
nobre Senadora Ana Amélia.

A Srª Ana Amélia (Bloco/ PP – RS) – Caro Se-
nador Paulo Bauer, esse tema é da maior relevância. 
Esta semana nós criamos e instalamos uma subco-
missão para tratar exatamente do FGTS. A Senadora 
Marta Suplicy será relatora desse trabalho árduo, mas 
que vai ter resultados muito positivos. V. Exª aborda 
dois aspectos: um relacionado à estrutura do Conse-
lho Curador, que é extremamente relevante para dar 
até um equilíbrio nas decisões do Fundo; e outro, da 
remuneração. Aliás, para ser justa, a Senadora Marta 
Suplicy, no ano passado, levantou esse debate, e o 
Presidente Cyro Miranda deve definir logo o calendá-
rio de atividades, amanhã mais precisamente, dessa 
subcomissão, que vai juntar todos os projetos, todas 
as iniciativas no âmbito do FGTS. Tenho certeza de 
que esta Casa não faltará à expectativa que tem não 
só o trabalhador, mas o setor produtivo, patronal, em 
relação a isso. Como disse V. Exª: dinheiro do Fundo 
financia habitação, saneamento e infraestrutura; en-
tão, é extremamente relevante a abordagem do tema 
por V. Exª.

O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) – Mui-
to obrigado, Senadora. 

A minha contribuição e o projeto, com certeza, 
terão tramitação mais célere e se incluirão entre todas 
as questões que vão ser abordadas, e eu fico muito 
feliz com isso, porque, principalmente sob a presidên-
cia da nossa nobre Colega e Vice-Presidente desta 
Casa, Marta Suplicy, nós haveremos de ver esse pro-
cesso andar. 

O Senador Cyro Miranda, também do meu Partido, 
o PSDB, já havia-me falado da comissão, eu apenas 
não tinha compreendido que ela iria se incumbir de unir 
e reunir todas as propostas para então fazer. Certa-
mente, eu estarei ao lado, acompanhando e auxilian-
do para que possamos avançar muito nessa questão.

E vou concluir, Srª Presidente, dizendo, que, 
quanto aos critérios de distribuição – volto a dizer –, o 
que me parece mais justo é o de se remunerar cada 
conta proporcionalmente ao saldo apurado no final do 
exercício a que se referir o resultado.

Essas são as proposições que trago hoje a esta 
Casa. 

Estou plenamente convencido de que elas aten-
dem aos mais legítimos interesses do trabalhador 
brasileiro; de modo que conto com o apoio e ofereço 
meu apoio a todas as ações que vierem a ser desen-
volvidas no sentido de avançarmos, melhorarmos e 
modernizarmos esse importante instrumento de justiça 
social, de valorização do trabalhador e de condições de 
financiamento para o desenvolvimento do nosso País.

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

SP) – Obrigada, Senador Paulo Bauer. Foi com imensa 
satisfação que escutei as propostas, que são muito inte-
ressantes, algumas já pensadas, outras não pensadas.

Nós temos 25 projetos no Senado em relação 
ao Fundo de Garantia e 800 que vieram da Câmara 
dos Deputados. São muito repetitivos alguns, porque 
os problemas do Fundo, mais ou menos, são perce-
bidos por vários Parlamentares que dão, então, suas 
sugestões em projetos de lei.

Acredito que nós vamos ter um bom trabalho, 
vamos fazer várias audiências públicas.

Amanhã, como disse a Senadora Ana Amélia, nós 
– eu, como Relatora; Cyro Miranda, como Presidente; a 
Senadora Ana Amélia, fazendo parte da subcomissão; 
o Senador Rollemberg e o Senador Paim, que somos 
parte dessa subcomissão – vamos nos debruçar sobre 
o programa para o estudo dessa questão. Eu acredito 
que a questão do Fundo de Garantia é uma grande 
questão nacional, porque não só afeta os trabalhado-
res, mas é um recurso que podemos realmente investir 
em infraestrutura no País.

Meu projeto difere um pouquinho do de V. Exª 
na medida em que vai distribuir os lucros na mão do 
trabalhador no final do ano – uma parte deles eviden-
temente. Agora, as outras sugestões que V. Exª deu 
serão acolhidas, e vamos analisar todas porque há al-
gumas extremamente interessantes. Vamos ter que ser 
criativos porque é muito recurso, muito recurso, e um 
recurso que o País precisa colocar a bom uso. Então, 
parabenizo-o por esse projeto, que provavelmente já 
vai ser encaminhado para essa comissão que acolheu 
todos os outros.

Muito obrigada.
Eu tenho uma resposta a dar ao Senador Jarbas 

Vasconcelos.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 

– PE) – Estou ouvindo.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – O projeto de V. Exª está tramitando em con-
junto, conforme o requerimento de V. Exª. Então, está 
respondido.

E os projetos regulando a mesma matéria, que é 
o art. 258, figurarão na Ordem do Dia em série; vamos 
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fazer os dois, mas iniciando pela proposição preferida 
pela Comissão competente, que no caso foi a de nº 
40, de maneira que a decisão do Plenário sobre esta 
prejulgue as demais.

Respondida a questão do Senador Jarbas, com 
a palavra o Senador Mozarildo, para uma comunica-
ção inadiável.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB – 
PE) – Só para esclarecer ao Plenário – e para constar 
nos Anais – que a força do subscritor da Emenda à 
Constituição nº 40 é bem maior do que a minha, aqui 
neste plenário apenas.

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

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora-
dor.) – Srª Presidente Marta Suplicy, Srs. Senadores, 
Srªs Senadoras, quero hoje prestar uma homenagem, 
Senadora Marta, a um homem que foi pioneiro, um dos 
baluartes da imprensa no meu Estado. Laucides Oli-
veira, que faleceu no dia 7 deste mês, aos 80 anos de 
idade, foi, realmente, um homem que não só implantou 
como também modernizou a comunicação no meu Es-
tado. Começou sendo diretor da Rádio Roraima, uma 
rádio do Governo, à época do governo do Território, 
hoje do Governo do Estado, passou por vários cargos, 
sendo, inclusive, o primeiro diretor da TV Roraima, que 
é a afiliada da Rede Amazônica de Televisão, portanto, 
fazendo o trabalho de implantação de tudo.

Quero me referir a algumas matérias de jornais: 
“Morre pioneiro da comunicação em Roraima”, jornal 
Folha de Boa Vista, em que há um longo histórico so-
bre a vida de Laucides. Outro jornal: “Morre Laucides 
Oliveira, o decano da imprensa roraimense”.

E eu quero dar um testemunho pessoal. Conheci 
Laucides Oliveira logo que ele chegou ao Estado de 
Roraima. Eu, bem mais jovem que ele, mas ele com 
apenas 21 anos de idade, portanto, um jovem. Dedi-
cou-se a esse ramo da comunicação, implantando a 
Rádio Roraima, depois sendo o homem responsável 

pela implantação e condução da TV Roraima. Ocupou 
vários outros cargos na imprensa local, inclusive sen-
do assessor de imprensa da prefeitura, assessor de 
imprensa do governo do Estado, e deixou uma história 
muito bonita. Autor de alguns livros, foi também Conse-
lheiro do Conselho Estadual de Cultura e é um homem, 
realmente, de uma vida ilibada, de uma coragem mui-
to firme, típica daqueles que sabem, de fato, conduzir 
a vida pautada na ética, no bom jornalismo, naquele 
jornalismo que procura informar, procura debater os 
problemas. Quero prestar esta homenagem hoje aqui.

Estive, inclusive, no meu Estado, no dia seguinte 
ao falecimento do Laucides. Fui à sua residência, cum-
primentei a esposa, Dona Clotilde, a filha, Consuelo.

Em todo o nosso Estado, há unanimidade no 
que tange à figura do jornalista Laucides Oliveira, um 
homem simples, que não tinha vaidade, que sempre 
procurou viver, e viveu, do seu trabalho honesto, de 
maneira modesta. Se quisesse, poderia ter realmente 
se aproveitado desse fato de ser um grande jornalis-
ta e, em determinados momentos, o único ou um dos 
poucos que existiam, mas ele sempre se conduziu de 
maneira exemplar.

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Senadora Marta, para não extrapolar muito meu tem-
po, peço a V. Exª que autorize a transcrição na íntegra 
das matérias publicadas no jornal Folha de Boa Vis-
ta sobre o Laucides Inácio de Oliveira – Mestre Lau, 
como era conhecido –, ao tempo em que encaminho 
à Mesa um requerimento de pesar pelo falecimento e 
pedindo também que sejam apresentadas condolên-
cias à família do falecido.

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 nas normas do Regimento, 
Senador Mozarildo.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.

O requerimento vai ao Arquivo.
Com a palavra o Senador Valadares, em permuta 

com o Senador Paulo Bauer.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/

PSB – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) – Srª Presidenta Marta Suplicy, Srs. Senado-
res, Srªs Senadoras, trago à tribuna desta Casa hoje à 
tarde uma notícia muito auspiciosa relativa à produção 
de potássio, empreendimento que será desenvolvido 
pela Vale do Rio Doce, através de uma concessão da 
Petrobras, para a produção de potássio, que é um dos 
três nutrientes importantes para a agricultura do Brasil, 
junto com o fósforo e o nitrogênio.

Temos uma fábrica, uma usina de produção de 
potássio a partir da silvinita no Estado de Sergipe, 
cuja produção, praticamente, já está em fase final. Em 
2016, todo o potássio ali extraído não poderá mais ser 
objeto de exploração, daí que a descoberta de novas 
reservas de potássio que poderá ser produzido através 
da carnalita significa um grande passo para o fortale-
cimento da agricultura em nosso País.

A satisfação com que anuncio a esta Casa a con-
cessão de licença ambiental para que a Companhia 
Vale do Rio Doce explore, no Estado de Sergipe, o mi-
nério carnalita, do qual se extrai o cloreto de potássio, 
num megaprojeto de US$4 bilhões, que propiciará, na 
sua fase de implementação, a criação de nada menos 
que cinco mil empregos.

Por dever de justiça, quero assinalar que dessas 
negociações participaram a Presidenta da República 
Dilma Rousseff e o nosso Governador Marcelo Déda, 
que se empenhou, desde a primeira hora, visando à 
exploração dessa riqueza mineral, que é substancial 
para a geração de empregos, para o enriquecimento 
do nosso País, para a produção de alimentos e sus-
tentação da nossa agricultura.

Em decorrência dessa licença, o Conselho de Ad-
ministração da Vale aprovou contrato com a Petrobras 
para arrendamento das jazidas de carnalita de Sergipe.

Desnecessário dizer do alcance econômico, políti-
co e social desse empreendimento para o meu Estado 
– e não só para o Estado de Sergipe, mas para todo 
o Brasil também. Embora disponha de fonte domésti-
ca produtora de potássio, o Brasil continua a importá-
-lo para suprir a crescente demanda interna, sendo 
esse um item de peso considerável na sua pauta de 
importações.

No que se refere ao potássio, há uma dependência 
da agricultura do Brasil da ordem de 90%. Em relação 
aos três nutrientes – potássio, fósforo e nitrogênio –, 

há uma dependência de cerca de 70% da agricultura 
do nosso País.

A compra de compostos químicos potássicos – 
provenientes da Alemanha, Rússia, Israel e Canadá 
– totalizou, ao longo da década passada, uma média 
de US$500 milhões anuais. Não é pouco, sobretudo 
se se levar em conta que o Brasil possui esse insumo 
em quantidade expressiva.

Nossas reservas de sais de potássio – extraído 
da silvinita e da carnalita –, oficialmente provadas, são 
da ordem de 14,5 bilhões de toneladas, localizadas 
nos Estados do Amazonas e Sergipe, mas à falta de 
empreendimentos como o que presentemente anun-
cio, além das notórias deficiências de infraestrutura, 
as reservas lavráveis são bem menores.

Nem todas as jazidas produzem e não houve, na 
última década, nenhuma nova descoberta, à exceção 
de uma pequena reserva em Tocantins. Sergipe é, de 
longe, detentor das maiores reservas de potássio do 
nosso País.

No Amazonas, na localidade de Fazendinha do 
Arari, região de Nova Olinda do Norte, as reservas de 
silvinita somam pouco mais de um milhão de tonela-
das. Seu aproveitamento, porém, está pendente de 
definição por parte da Petrobras, que detém a con-
cessão da lavra.

Em Sergipe, as reservas oficiais de potássio 
encontram-se nas sub-bacias evaporíticas de Taquari-
-Vassouras, abrangendo diversos Municípios, como 
os Municípios de Capela, Japaratuba, Maruim, Siriri. 

São reservas expressivas, mas carentes de maio-
res estudos, com vistas ao seu aproveitamento.

Faço o registro de que, neste instante se encontra 
no plenário, assistindo a este discurso, a este pronun-
ciamento em defesa da carnalita e do seu aproveita-
mento, o Prefeito de Capela, o nosso companheiro do 
PSB, Sukita.

Ele sabe o quanto o Município de Capela pode-
rá contribuir para o fortalecimento da agricultura em 
nosso País, já que Capela detém as maiores reservas 
de potássio no Estado de Sergipe.

A unidade Taquari-Vassouras, a cargo da Compa-
nhia Vale do Rio Doce, representa hoje a única fonte de 
oferta interna de potássio fertilizante do País. Mesmo 
produzindo praticamente 20% acima de sua capacida-
de nominal, prevista em seu projeto base, está longe 
de suprir a demanda do País.

Isso é tanto mais grave quando se sabe que a 
agricultura brasileira é praticada, sobretudo, em solos 
parcialmente degradados ou em estágio avançado de 
alteração intempérica, com predominância de óxidos 
de ferro e alumínio.
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A maioria desses solos é ácida, pobre em nu-
trientes minerais e de permeabilidade elevada. Para 
alcançar patamares de produção e produtividade, mi-
lhares de toneladas de fertilizantes industriais de alta 
solubilidade são aplicados aos solos brasileiros, o que 
resulta na demanda crescente por fósforo e, principal-
mente, potássio.

O cloreto de potássio, classificado como fertilizan-
te mineral simples, é usualmente misturado ao fósforo 
e ao nitrogênio na produção do composto NPK. O Bra-
sil, não obstante suas monumentais reservas, figura 
entre os maiores importadores de potássio, recurso 
finito, essencial para a humanidade, sem sucedâneo, 
encontrável em relativamente poucos países.

As projeções de evolução desse quadro são ain-
da modestas, o que dá relevo ao projeto que se inicia 
em Sergipe, que, sem dúvida, além de aumentar a 
produção desse inestimável insumo, incentivará pes-
quisas de aproveitamento de silicatos potássicos para 
a produção de fertilizantes no Brasil.

O megaprojeto da Vale-Petrobras visa a produzir 
2,2 milhões de toneladas de adubos até 2015, em toda 
a área a que me referi. Os Municípios de Capela, Japa-
ratuba, Maruim, Siriri, Castanhal estão de parabéns por 
essa produção, que será feita em beneficio do Brasil. 

Caso tenha êxito – o que será um ganho adicio-
nal para o País –, a Vale reduzirá sua projeção para 
cerca de 1,2 milhão de toneladas anuais, pois disporá 
de área menor para atuar.

Mesmo nessa hipótese, Carnalita, quando entrar 
em operação – e a previsão é de que isso se dê em 
2014 –, será a maior planta de extração de potássio 
do Brasil, propiciando a duplicação da produção nacio-
nal e reduzindo consideravelmente sua necessidade 
de importação.

O projeto da Vale, em Sergipe, é tido como o 
mais viável, seja pela quantidade da reserva de po-
tássio, seja pelas características da exploração, seja 
pela infraestrutura que nós possuímos lá no Estado de 
Sergipe, com boas estradas, energia, quantidade de 
água necessária e também um porto bem aparelhado 
nas proximidades da jazida.

E há ainda inovações no processamento da pro-
dução: diferentemente do método atual, cuja extração 
é feita em lavra subterrânea na mina Taquari-Vassou-
ras, a mineração de Carnalita será realizada a partir 
da injeção de água quente em poços, onde serão dis-
solvidos os sais, e a salmoura retirada do subsolo e 
processada na superfície, método bem mais seguro e 
eficaz. Sem a necessidade da construção de galerias, 
que causam tantos acidentes.

Taquari-Vassouras fica próximo a Carnalita e 
foi arrendada da Petrobras pela Vale em 1991. Já há, 

pois, ali considerável infraestrutura instalada, e as re-
servas são suficientes, com as que serão exploradas, 
para trinta anos.

Com isso, Srª Presidenta, abre-se um novo cír-
culo virtuoso para a economia de Sergipe, comparável 
apenas ao estabelecido com a chegada da Petrobras 
nos anos 60. Não há dúvida de que ali se processará 
uma revolução econômica sem precedentes.

Trata-se, como eu disse, de uma notícia auspi-
ciosa para todos os sergipanos, para todos os brasilei-
ros, para a agricultura do nosso País, porque o nosso 
País aumenta a confiança no seu futuro. E considera 
essa exploração, sem dúvida alguma, o Senado Fede-
ral, um estímulo considerável à superação de nossos 
maiores desafios.

Era o que tinha a dizer, Srª Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Obrigada, Senador Valadares.
Com a palavra o Senador Jarbas Vasconcelos.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 

– PE. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do 
orador.) – Srª Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Sena-
dores, as últimas semanas foram marcadas por um 
intenso debate político por meio da imprensa sobre o 
real papel que caberá à Comissão da Verdade, se o 
Brasil, finalmente, passará a limpo os crimes cometidos 
contra os direitos humanos durante a ditadura militar 
pós-1964. No dia de hoje, o assunto ocupa a primeira 
página de dois dos principais jornais brasileiros, “O 
Globo” e “O Estado de S.Paulo”.

Minha posição sobre o assunto já é conhecida 
de todos. Estive aqui, nesta mesma tribuna, no dia 24 
de outubro do ano passado, para defender a Comis-
são da Verdade e pedir atenção para a apuração do 
assassinato do dirigente do Partido Comunista Brasi-
leiro Davi Capistrano, que foi sequestrado, torturado 
e esquartejado nos porões da ditadura. 

O surgimento de fatos novos, a meu ver, vai ajudar 
a sociedade brasileira a jogar luz sobre esse período 
ainda obscuro da nossa história recente. Do primeiro 
deles tomei conhecimento no final da semana passa-
da, por meio do ex-Deputado Federal por Pernambuco 
Maurílio Ferreira Lima, que me chamou atenção para o 
posicionamento do Promotor Otávio Bravo, da Justiça 
Militar do Rio de Janeiro, que tem jurisdição também 
no Espírito Santo. 

Otávio Bravo foi um dos principais personagens 
da irrepreensível reportagem especial realizada pe-
los jornalistas Miriam Leitão e Cláudio Renato, que 
foi ao ar, Sr. Presidente, pelo canal Globo News, na 
noite do último dia 1º de março, intitulada Uma histó-
ria inacabada. A partir do caso do desaparecimento 
do ex-Deputado Rubens Paiva, em janeiro de 1971, 
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a reportagem aborda os desafios que o Brasil tem, a 
partir de agora, com o trabalho a ser feito pela Comis-
são da Verdade. Senhoras e senhores, eu gostaria de 
sugerir àqueles que não tiveram oportunidade de ver 
essa excelente reportagem fazê-lo o quanto antes. É 
uma obrigação para todos aqueles que se consideram 
democratas e que defendem os princípios universais 
de respeito aos Direitos Humanos.

Quero aqui fazer o meu elogio público – e que 
fique registrado nos Anais do Senado Federal – ao 
trabalho realizado pela equipe da Globo News, em 
especial à jornalista Miriam Leitão. São emocionantes 
os depoimentos da esposa de Rubens Paiva, Dona 
Eunice, e dos filhos Marcelo, Vera e Eliana. É um re-
lato sério, corajoso, que deve ser visto principalmente 
pelas novas gerações, pois abusos contra os Direitos 
Humanos não podem nem devem ser tolerados, e mui-
to menos esquecidos.

Pois bem, Sr. Presidente a Procuradoria da Jus-
tiça Militar do Rio de Janeiro reabriu os casos de 39 
desaparecidos políticos.De acordo com o Promotor 
Otávio Bravo, casos como o de Rubens Paiva não fo-
ram encerrados, pois os crimes de seqüestro, desapa-
recimento forçado, são permanentes, não prescrevem, 
enquanto não for descoberto se a pessoa foi libertada 
ou morta. Como Rubens Paiva nunca foi encontrado, a 
presunção é a de que o sequestro continua em curso. 

Na opinião do Promotor, o fato de esses seqües-
tros terem ocorrido dentro de unidade das Forças Ar-
madas, comandada por pessoas que estariam agindo 
em nome do Estado, só torna esses crimes ainda mais 
sérios e mais graves.

A alegação recorrente daqueles que se opõem 
à apuração dos fatos, de que o Promotor Otávio Bra-
vo estaria agindo por revanchismo, não se sustenta, 
pois o Promotor atua na Justiça Militar e, aos 43 anos, 
não presenciou o período da ditadura, em que Rubens 
Paiva foi comprovadamente sequestrado, ao ser retira-
do de dentro da própria casa por agentes do Estado.

Na mesma linha do Promotor, a Subprocurado-
ra-Geral da República Raquel Dogde ajuíza hoje, dia 
14 de março, ação contra o Coronel Sebastião Curió, 
pelo sequestro de cinco integrantes da Guerrilha do 
Araguaia (1972–1975).

Chamo a atenção do Plenário: é a primeira de-
núncia relacionada a crimes nesse período. A ação é 
assinada por procuradores de várias regiões do Brasil 
e sustentará o entendimento de que crimes de desa-
parecimento forçado e ocultação de cadáver são cri-
mes continuados, que não foram apagados pela Lei da 
Anistia. A apresentação dessa denúncia é, sem dúvida, 
um marco histórico. É fundamental à atuação do Mi-

nistério Público, que deve trabalhar de forma paralela 
e independente da Comissão da Verdade.

Não foi à toa que essa iniciativa, essa brava inicia-
tiva do Ministério Público Federal mereceu destaque, 
hoje, da imprensa brasileira. 

O Jornal O Globo publicou na sua primeira página: 

O Ministério Público Federal denunciará 
à Justiça o coronel Sebastião Curió por cinco 
sequestros na Guerrilha do Araguaia, alegan-
do que não houve prescrição. Será a primeira 
ação penal contra crimes ocorridos na ditadura.

Ainda hoje O Estado de S. Paulo trás na primei-
ra página:

O Ministério Público vai denunciar na 
Justiça Federal, em Marabá, Pará, o coro-
nel Sebastião Curió pelo crime de sequestro 
qualificado de cinco pessoas na Guerrilha do 
Araguaia em 1974.

Também foi destaque no renomado Blog de Jo-
sias de Souza, hoje, 14 de março, quando abre uma 
manchete: “Ministério Público Federal abre primeira 
ação penal por crimes da ditadura”.

Ouço V. Exª com muita honra, nobre Senador e 
promotor público Pedro Taques.

O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Obriga-
do, Senador Jarbas Vasconcelos. Quero associar-me a 
V. Exª nesse debate. Alguns dizem que a Lei de Anistia 
apagou o passado. A Lei de Anistia nos trouxe paz, 
mas não existe paz sem justiça, não existe paz sem 
responsabilização daqueles que cometeram crimes 
contra a humanidade. Esses crimes denunciados pelo 
Ministério Público Federal na data de hoje, conforme 
bem anunciado por V. Exª, tratam de sequestros que 
poderiam ser equiparados a desaparecimentos força-
dos. Sobre isso existe um projeto de autoria do Sena-
dor Vital do Rêgo, do qual sou Relator na Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania. Esses crimes 
são permanentes. O que isso significa? Significa di-
zer que eles não acabaram. Os crimes ainda estão se 
prolongando no tempo. As famílias ainda estão cho-
rando. Os parentes ainda estão desesperados com o 
desaparecimento dos seus entes queridos. E não há 
de se falar que a Lei da Anistia já foi tida pelo Supre-
mo Tribunal Federal como constitucional, porque essa 
ação do Ministério Público Federal se fundamenta em 
decisões de corte internacional que dizem respeito aos 
direitos fundamentais, em tratados internacionais. O 
Supremo Tribunal Federal fez o que se denomina de 
controle de constitucionalidade da lei, mas não fez o 
controle de convencionalidade da lei. Parabéns pelo 
seu pronunciamento! Nenhum Estado que se diz de-
mocrático de direito pode evoluir sem que possamos 
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saber a verdade, sem que tenhamos conhecimento 
da verdade histórica. Concordo inteiramente com o 
seu pronunciamento e quero parabenizá-lo por isso.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB – 
PE) – Agradeço a V. Exª, Senador Pedro Taques, pela 
coragem, pela desenvoltura, mas, sobretudo, pela sua 
coerência, já que, como promotor público, aqui tem 
se firmado com uma exemplar atuação no plenário e 
nas comissões, e não poderia deixar de trazer, como 
trouxe, fatos elucidativos para o meu pronunciamento.

Sr. Presidente, gostaria de contar com um pou-
co mais da sua tolerância, porque estou tratando de 
um assunto da maior relevância para o País e para o 
seu povo.

Na sua coluna, publicada em “O Globo”, no úl-
timo dia seis, intitulada Justiça de Transição, a jorna-
lista Miriam Leitão aborda essas e outras questões 
e assinala – abre aspas – : “ o debate será intenso e 
interessante” – fecha aspas -, especialmente diante 
da reação de militares da reserva, que são contra o 
trabalho da Comissão da Verdade. Peço, inclusive, Sr. 
Presidente, a V. Exª que determine a transcrição nos 
Anais do Senado desse texto da colunista Miriam Lei-
tão, que vou fazer anexar à minha fala. 

Tenho profundo respeito, Srªs e Srs. Senadores, 
às Forças Armadas brasileiras, pelas imensas contri-
buições que estas instituições deram ao País. Por isso, 
não há motivos para que integrantes do Exército, da 
Marinha, ou da Aeronáutica, que não tiveram partici-
pação direta nos fatos, se coloquem contra a punição 
dos agentes públicos, que, em nome do Governo, co-
meteram esses crimes contra a vida. 

Concordo com a avaliação do historiador Carlos 
Fico que, mesmo defendendo a abertura dos arqui-
vos da ditadura militar, em entrevista ao “O Globo”, 
no último dia 6 de março, afirmou que é preciso sere-
nidade da parte dos militares e também do Governo. 
Esse acirramento de ânimos em nada beneficia as 
Forças Armadas que hoje se encontram integradas à 
vida democrática. 

A Comissão da Verdade, Srªs e Srs. Senadores, 
não é do Governo Dilma Roussef. Como bem lembrou 
a Ministra de Direitos Humanos, Maria do Rosário, a 
criação desse grupo é consequência de iniciativas to-
madas desde os anos 1990, nos Governos de Fernan-
do Henrique Cardoso e de Luis Inácio Lula da Silva. 

O trabalho que ela desenvolverá representa o anseio 
da sociedade brasileira.

Encontramo-nos na constrangedora posição de 
único País da América do Sul que sofreu as conse-
qüências de uma ditadura militar e ainda não iniciou 
a apuração dos crimes cometidos. No Chile e na Ar-
gentina, os processos foram iniciados e estão em 
pleno curso. Estamos, dessa maneira, descumprindo 
determinação da Comissão Interamericana da OEA, 
que determinou a necessidade de o Brasil investigar 
os crimes cometidos.

Uma Nação que se pretende democrática, mo-
derna e libertária, jamais pode conviver passivamente 
com a prática de sevícias, de torturas, de desrespei-
to aos Direitos Humanos, principalmente quando são 
perpetrados por servidor público, seja civil seja militar. 

O caso do ex-Deputado Rubens Paiva e os de-
mais – levantados pelo Ministério Público, considerados 
como crimes que continuam em curso e não podem 
ser atingidos pela Lei de Anistia – devem ser rigoro-
samente apurados não só pela Comissão da Verdade, 
mas também pela Justiça brasileira. Devemos dar total 
e irrestrito apoio a iniciativas como as do Promotor Otá-
vio Bravo e da Subprocuradora da República Raquel 
Dodge, que, com os seus zelos pela justiça, honram 
toda uma geração.

Srªs Senadoras, Srs. Senadores, defendo a pu-
nição dos envolvidos, tanto dos agentes públicos que 
não souberam representar o Estado Brasileiro quanto 
dos integrantes dos grupos armados que cometeram 
crimes contra a vida em nome do combate à ditadura.

Encerro, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, com 
uma das frases finais do discurso do saudoso, hon-
rado e bravo Dr. Ulysses Guimarães ao promulgar a 
Constituição de 1988 – abre aspas -: “A sociedade foi 
Rubens Paiva, não os facínoras que o mataram” – fe-
cha aspas. Atualizo o pensamento desse grande líder 
para dizer que a sociedade é Rubens Paiva e tantas 
outras vítimas desse período nefasto da vida brasileira.

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR JARBAS VASCONCELOS 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e §2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Jarbas Vascon-
celos, a Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Paulo Davim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV 
– RN) – Informo ao ilustre Senador Jarbas Vasconce-
los que a sua solicitação será atendida na forma do 
Regimento.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela 
ordem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV – 
RN) – Pela ordem.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela 
ordem.) – Queria me inscrever pela Liderança de meu 
partido – vou providenciar a delegação –, após a Or-
dem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV – 
RN) – Após a Ordem do Dia.

Eu convido o Senador Lauro Antonio para fazer 
uso da palavra, em permuta com...

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV – 
RN) – Pela ordem, tem a palavra o Senador Vital do 
Rêgo.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Pela 
ordem.) – Também com a anuência do Senador Lauro, 
solicito, como fez o meu querido Senador Mário Couto, 
minha inscrição em nome da Liderança do meu par-
tido – as providências burocráticas e parlamentares, 
haverei de tomá-las ainda –, após a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV – 
RN) – Senador Lauro Antonio.

O SR. LAURO ANTONIO (PR – SE. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, em março 
do ano passado, por iniciativa da Comissão de Desen-
volvimento Regional e Turismo, foi criada a Subcomis-
são Permanente do Desenvolvimento do Nordeste, no 
âmbito da CDR. E a primeira grande iniciativa dessa 
nova Subcomissão foi a de organizar visitas técnicas 
aos Estados pertencentes à área de abrangência da 
Sudene – Alagoas, Paraíba, Piauí, Bahia, Pernambu-
co, Sergipe, Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte, 
Espírito Santo e Minas Gerais –, com o objetivo de 
promover um amplo debate sobre os tema de maior 
relevância para a região.

Desde sua criação, já foram realizadas quatro 
visitas técnicas. A primeira foi ao Estado de Alagoas; 
depois, à Paraíba, ao Piauí e ao Ceará. E, no próximo 
dia 19, estaremos sediando o quinto encontro em Ser-
gipe. A exemplo do que vem acontecendo em todos 
os Estados, durante as visitas, técnicos do Governo 

Federal apresentaram as ações em curso e o que está 
previsto para a região.

No último encontro, que aconteceu em Forta-
leza, no Ceará, os temas debatidos foram: Recursos 
Hídricos, Políticas Sociais Voltadas para o Nordeste e 
o Programa Água para Todos. Em Sergipe, discutire-
mos temas importantes, tais como: o Canal de Xingó, 
Bacia de Irrigação e Turismo e Cultura.

Todos nós sabemos que um dos grandes pro-
blemas do semiárido brasileiro é a seca, e encontrar 
a maneira sustentável e viável de diminuir ao máximo 
esse problema significa criar a possibilidade de poten-
cializar aptidões regionais e de desenvolver uma nova 
perspectiva de vida para os homens e mulheres que 
vivem no campo e nas cidades.

O projeto denominado Aproveitamento Múltiplo 
dos Recursos Naturais/Sistema Xingó, conhecido como 
“Canal de Xingó”, visa a apoiar o desenvolvimento sus-
tentável da região formada pelos Municípios de Paulo 
Afonso e Santa Brígida, na Bahia, e Canindé do São 
Francisco, Poço Redondo, Monte Alegre, Porto da Fo-
lha e Nossa Senhora da Glória, em Sergipe.

Quando pensamos em bacia de irrigação, o que 
vemos no nosso Estado são grandes possibilidades de 
aproveitamento hídrico. Em Sergipe, temos seis bacias 
hidrográficas, que são as bacias do rio São Francisco, 
já citada, a do Vaza Barris e Real, do rio Japaratuba, 
Sergipe e Piauí.

O Sr. Vital do Rêgo (Bloco/PMDB – PB) – V. Exª 
me permite um aparte?

O SR. LAURO ANTONIO (PR – SE) – Pois não.
O Sr. Vital do Rêgo (Bloco/PMDB – PB) – Eu 

gostaria, antes de saudar V. Exª pela iniciativa que faz 
como organizador da reunião marcada pela Comissão 
de Desenvolvimento Regional em Sergipe, saudar a 
presença, ao meu lado, do Governador e ex-colega 
Senador José Maranhão, um dos maiores líderes do 
meu Estado da Paraíba. Por aqui passou ao longo de 
seis anos, quase sete, honrando muito o Senado, como 
o fez por três ocasiões, honrando o governo do meu 
Estado. O Governador José Maranhão volta ao Sena-
do para abraçar seus amigos, para rever seus colegas 
de trabalho, ao lado do Deputado Benjamin Maranhão, 
ao lado do nosso Presidente Antônio de Souza, Pre-
sidente do PMDB. Senador Lauro Antonio, permaneci 
aqui para ouvir V. Exª exatamente para me somar ao 
esforço que V. Exª vem fazendo para organizar essa 
reunião em Sergipe. Desde que assumiu esse manda-
to, em substituição temporária – mas tão exitosa – ao 
Senador Eduardo Amorim, V. Exª tem pontuado cada 
instante da sua vida parlamentar na construção de um 
Sergipe novo, renovado, com opções para todos. Eu 
estou ao lado de V. Exª. Estarei ao seu lado também 
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em Sergipe, tanto para percorrermos o rio Xingó quan-
to para estudarmos profundamente o turismo daquela 
cidade maravilhosa que é Aracaju e adjacências, com 
técnicos do Governo Federal, assim como fizemos no 
Ceará, na Paraíba e em todos os Estados da Federa-
ção, notadamente da região Nordeste, onde os olhos 
da comissão estão mais voltados para minimizar as 
desigualdades. Saliento, ao final, o compromisso ou-
tro de V. Exª em conseguir, com o Senador Eduardo, 
com o Senador Valadares, com todos os companheiros 
da Bancada Federal sergipana, rapidez e celeridade 
na emissão de empenhos do Governo Federal para a 
construção daquela que é a maior obra social do Es-
tado de Sergipe. V. Exª me encantou quando trouxe o 
projeto, e eu o abracei na condição de Presidente da 
Comissão Mista de Orçamento. E, ontem, nós vimos 
mais um passo dado na reunião com o Ministro da 
Saúde. Fico feliz em poder abraçar V. Exª, ser seu ami-
go particular e saber que Sergipe continua muito bem 
representado no Senado, enquanto V. Exª estiver aqui 
e, certamente, na oportunidade do retorno do nosso 
Senador Eduardo Amorim. 

O SR. LAURO ANTONIO (PR – SE) – Quero 
agradecer as suas palavras carinhosas, quero cumpri-
mentar também o nosso Governador José Maranhão. 
Seja bem-vindo nessa visita a Casa.

O fato é que, com ações bem planejadas, bem 
coordenadas e sob um panorama integrado, a utiliza-
ção dessas bacias, em termos econômicos, pode ser 
destinada desde o abastecimento de água até a pere-
nização dos rios, como fonte de água para irrigação, 
para piscicultura e para outras finalidades.

E o que dizer de um dos maiores potenciais da 
nossa região, o turismo, essa verdadeira e grande 
indústria sem chaminé? E quando falo em turismo, 
refiro-me a todos os seus segmentos: desde o turis-
mo de lazer e de negócios até um segmento menos 
conhecido e ainda pouco explorado em nossa região: 
o turismo rural.

Apesar de sermos conhecidos internacionalmente 
por nossas belas e aprazíveis praias – em Sergipe, in-
clusive, temos uma das 100 praias mais belas do mun-
do, que é a Praia do Saco, na região do Mangue Seco 
–, temos muito mais a mostrar ao Brasil e ao mundo. 
E vejo que o turismo rural é uma ferramenta de gran-
de importância para o desenvolvimento do interior do 
País, especialmente para a Região Nordeste. Através 
da interiorização do turismo, possibilitaremos a gera-
ção de emprego e renda para as localidades onde os 
empreendimentos estiverem instalados, por meio de 
empregos diretos e indiretos, além da valorização da 
culinária local, do artesanato e da cultura da região, 

fixando as famílias às suas terras e aumentando a au-
toestima de todo um povo.

Contudo, para desenvolvermos o turismo e mos-
trarmos a nossa cultura nordestina aos que querem 
conhecer todo o nosso imenso potencial turístico, re-
pleto de belezas naturais e história, precisamos via-
bilizar políticas de infraestrutura, capazes de otimizar 
as vias de acesso entre os Estados da região, através 
do melhoramento e construção de estradas – isso sem 
falar na necessidade urgente de dinamização das ro-
tas aéreas e da reestruturação da aviação regional.

Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, 
gostaria de encerrar minha fala, ratificando o convite a 
todos os colegas Parlamentares para estarem conosco, 
na próxima segunda-feira, dia 19, em Sergipe, onde 
discutiremos temas de grande relevância, não apenas 
para o meu Estado ou para os Estados de abrangência 
da Sudene, mas para todo o País.

Considero essa uma iniciativa de extrema impor-
tância e de grande valia, por acreditar fundamental-
mente que está no diálogo e nas ações firmadas entre 
governos estaduais, municipais e a União a saída para 
melhorar a vida de um povo tão sofrido...

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – 
SE) – V. Exª me concede um aparte, Senador Lauro?

O SR. LAURO ANTONIO (PR – SE) – ... porém, 
forte na sua fé e na esperança de que dias melhores 
virão sem a necessidade de deixar para trás suas ter-
ras e sua gente, seus hábitos e seus costumes, suas 
crenças e seus valores culturais. 

Nós, os Senadores da bancada sergipana e da 
Subcomissão Permanente de Desenvolvimento do 
Nordeste, esperamos encontrá-los em Sergipe.

Em tempo, gostaria de parabenizar o Município 
Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe, que, hoje, 
está completando os seus 144 anos de fundação; e 
registra ainda minhas congratulações à linda cidade 
de Aracaju, que, no próximo dia 17 de março, sábado, 
completará 157 anos.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – 
SE) – Lauro...

O SR. LAURO ANTONIO (PR – SE) – Muito 
obrigado.

Pois não, Valadares.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – 

SE) – Com a permissão do Presidente, eu gostaria de 
parabenizar V. Exª por esse pronunciamento, pela ini-
ciativa que teve, através da Subcomissão de Desenvol-
vimento, de levar os Senadores dessa comissão para 
um debate produtivo no nosso Estado de Sergipe. Lá 
estarei presente para prestigiar esse acontecimento, 
esse evento ímpar, que está sendo organizado pela 
subcomissão e com a participação de V. Exª. Conte 
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com a minha presença. Também aproveito para dizer 
que V. Exª é um dos grandes pioneiros do turismo no 
Estado de Sergipe, porque, através de um empreen-
dimento hoteleiro, voltado para o turismo rural, V. Exª 
tem dado o exemplo de como um empresário deve se 
portar, com espírito de visão para gerar emprego e 
renda para o nosso Estado de Sergipe, torná-lo conhe-
cido, fazer com que as nossas belezas sejam enalte-
cidas, visitadas e compreendidas pelo povo do Brasil. 
O povo de Aracaju, o povo de Sergipe é hospitaleiro, 
é um povo simpático. Lá, nós não temos apenas esse 
povo simpático, hospitaleiro e bondoso; temos uma 
culinária das melhores do Nordeste do Brasil; temos 
um aeroporto que já recebe aeronaves de quase todos 
os tipos, e ele está sendo agora expandido com projeto 
do Governo Federal, com a participação do governo do 
Estado. Enfim, V. Exª tem toda a razão quando toma 
essa iniciativa para fortalecer o turismo em nosso Es-
tado. Conte com o nosso apoio.

O SR. LAURO ANTONIO (PR – SE) – Muito obri-
gado. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV – 
RN) – Parabenizo o Senador Lauro Antonio por seu 
pronunciamento.

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

O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV 
– RN) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador 
Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Como a Senadora 
Angela, que ia falar, não chegou ainda, podemos in-
verter a ordem. Sou o nono orador inscrito. Se for pos-
sível, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV – 
RN) – O próximo orador inscrito é o Senador Humber-
to Costa. Vau conversar com a Secretária da Mesa e, 
depois, darei uma resposta a V. Exª, Senador. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Tudo bem.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV 
– RN) – Com a palavra o Senador Humberto Costa.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, 
ouvintes da Rádio Senado, expectadores da TV Se-
nado, foi dado hoje em Pernambuco o pontapé inicial 
do programa do Governo Federal “Crack, é possível 
vencer”, estratégia lançada no ano passado que reú-
ne várias iniciativas importantes no combate a um dos 
grandes males que corroem hoje a nossa sociedade e, 
em especial, a juventude brasileira. Segundo o Centro 
Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas, 

somente Pernambuco tem mais de 100 mil usuários 
de drogas, especialmente de crack. Além do mais, o 
enfrentamento ao uso abusivo do álcool – droga líci-
ta – faz parte das ações desse programa nacional de 
enfrentamento às drogas.

O Prefeito João da Costa, o Governador Eduardo 
Campos e os Ministros da Saúde, Alexandre Padilha, 
e da Justiça, José Eduardo Cardozo, assinaram nesta 
manhã um termo de adesão ao programa, envolven-
do as áreas de saúde, segurança e desenvolvimento 
social. Este é um dos grandes méritos do plano: atuar 
em diferentes e complementares eixos, em vez de fo-
car apenas em um aspecto do problema das drogas. 
Sendo assim, serão implementadas medidas que per-
mitirão resgatar vidas e reintegrá-las à sociedade, bem 
como atacar o tráfico e as organizações criminosas.

A integração com os Municípios e os Estados 
permitirá ainda uma maior capilaridade do programa. 
O Município do Recife, por exemplo, será responsável 
pelo desenvolvimento das ações e o Estado dará o 
apoio técnico para a realização das atividades. 

Mais de R$ 4 bilhões serão investidos em todo 
o País no combate às drogas e ao crack. O Estado de 
Pernambuco e o Município de Recife são os primeiros 
a formalizar a adesão ao programa. Recife foi esco-
lhido como uma das capitais prioritárias nas ações de 
enfrentamento do problema, ao lado de São Paulo, Rio 
de Janeiro, Brasília, Salvador, Fortaleza e Porto Alegre.

Entre as ações que serão desenvolvidas na área 
da saúde na capital Pernambucana estão o aumento 
de leitos de desintoxicação, criação de um novo Centro 
de Atenção Psicossocial em Álcool e Drogas 24 horas 
(CAPs Ad), implantação de mais casas de apoio e de 
acolhimento e ampliação dos consultórios de rua. Além 
de ampliar o combate ao crack na cidade, a adesão ao 
programa permitirá ainda que o Recife possa melhor 
estruturar as ações que já realizam.

Hoje, a capital pernambucana conta com o pro-
grama municipal Ação Integrada de Atenção ao Crack 
e Outras Drogas, envolvendo 11 secretarias. Ainda na 
noite da última terça-feira, o Ministro Alexandre Padi-
lha teve a oportunidade de conhecer algumas áreas 
de vulnerabilidade e o programa Consultório de Rua, 
criado pela prefeitura para combater o uso abusivo das 
drogas e do álcool especialmente entre residentes de 
rua. Na ocasião, o Ministro adiantou o repasse de R$ 
2 milhões para a construção de novos albergues e a 
reforma dos quatro já existentes.

Em todo o Brasil, até 2014, o programa prevê a 
disponibilização de 2.462 leitos para atendimentos e 
internações de curta duração durante crises de absti-
nência e em casos de intoxicações graves – além de 
várias outras iniciativas na área de saúde. São todas 
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ações combinadas de prevenção, repressão e trata-
mento envolvendo os três governos, numa parceria em 
benefício de toda a sociedade.

O Ministério de Desenvolvimento Social e Com-
bate à Fome (MDS) reforçará a oferta de serviços so-
cioassistenciais no Recife para os casos em que foram 
observadas situações de vulnerabilidade social. Os 
repasses mensais para os 126 Centros de Referên-
cia Especializada em Assistência Social (Creas) do 
Estado, que têm capacidade de realizar quase 7 mil 
atendimentos, serão ampliados. A capacidade de aten-
dimento total dos Centros de Referência para Pessoas 
em Situação de Rua, por sua vez, vai dobrar com a 
elevação dos repasses do Governo Federal.

Na prevenção, Pernambuco contará com inves-
timentos de até R$ 4,8 milhões, entre 2012 e 2014, 
para cursos presenciais e a distância voltados para es-
cola, profissionais de saúde e segurança, operadores 
de direito e comunidade. A meta até 2014 é formar no 
Estado 9,5 mil educadores; 5,6 mil conselheiros mu-
nicipais e lideranças comunitárias; 2,1 mil operadores 
de direito; 1,4 mil profissionais de saúde; 1,4 mil lide-
ranças religiosas e 700 gestores e representantes de 
comunidades terapêuticas.

A segurança pública também será reforçada, tanto 
com mais ações de inteligência quanto de investigação 
para prender traficantes, bem como desarticular orga-
nizações criminosas que atuam no tráfico de drogas. 
Nas áreas de concentração de uso de drogas, haverá 
policiamento ostensivo e serão instaladas câmeras fi-
xas. Pernambuco receberá três bases móveis de con-
trole de videomonitoramento. Somente nas ações de 
segurança pública, o Governo Federal investirá mais 
de R$ 5 milhões no Estado.

Enfim, caros colegas, caras colegas, é com mui-
ta satisfação que registro aqui no plenário desta Casa 
a adesão do nosso Estado, Pernambuco, e da nossa 
capital, Recife, a um dos programas lançados pela 
Presidenta Dilma Rousseff que terá grande impacto na 
melhoria da vida das pessoas. Um programa de funda-
mental importância para combater de vez um mal que 
destrói a cada dia mais famílias no País.

Muito obrigado, Sr. Presidente, Srªs Senadoras 
e Srs. Senadores.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV – 
RN) – Obrigado, Senador Humberto.

Convidamos a próxima oradora inscrita, Senado-
ra Angela Portela, em permuta com o Senador Lauro 
Antonio.

A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da ora-
dora.) – Sr. Presidente Paulo Davim, Srªs Senadoras, 
Srs. Senadores, é extremamente importante como 

mecanismo de transferência regional de renda e em 
especial como fonte de financiamento das unidades da 
Federação com base tributária mais estreita, o Fundo 
de Participação dos Estados e do Distrito Federal deve 
agora passar por uma revisão.

Atendendo a uma determinação do Supremo 
Tribunal Federal, temos a responsabilidade de votar 
nova lei complementar para definir os critérios de ra-
teio dos recursos.

Hoje, esses critérios constam do artigo 2° da Lei 
Complementar, declarado inconstitucional pelo Supre-
mo Tribunal Federal. Atendeu-se, assim, ao argumento 
de que a lei teve por base o contexto socioeconômico 
do Brasil daquele tempo, diferente do atual.

Fica o registro de que, ao se arguir a inconstitu-
cionalidade da lei, em quatro ações diretas, argumen-
tou-se também que os coeficientes do atual artigo 2º 
teriam sido estabelecidos de maneira arbitrária. Não 
decorreram de avaliações técnicas e econômicas, mas 
de acordos políticos costurados à época.

Temos, portanto, a missão de construir um en-
tendimento e de votar, ainda nesta sessão legislativa, 
nova lei que defina os critérios a serem adotados a 
partir de 1° de janeiro de 2013.

É um desafio de extrema responsabilidade. À 
parte o extraordinário vulto dos recursos do Fundo de 
Participação, seus repasses representam uma parcela 
significativa da receita dos Estados.

Para alguns deles, em geral os Estados mais 
prósperos, essa parcela pode até parecer pouco sig-
nificativa ou insignificante. Para os demais, porém, 
alcança proporção muito elevada, tornando-se indis-
pensável para viabilizar a administração dos Estados 
mais pobres. Está, nesse caso, a maioria dos Estados 
da região Norte e da região Nordeste. Em nossa queri-
da Roraima, o Fundo de Participação representa nada 
menos do que 70% das receitas do governo estadu-
al, o que dá a medida da importância que tem para a 
nossa população.

Essas contas mostram também que encontrare-
mos dificuldades, como seria previsível, uma vez que 
se trata da partilha de recursos por definição finitos.

A essa condição soma-se o fato de que outras 
questões de grande impacto sobre as receitas estaduais 
estão já em negociação. Refiro-me à distribuição dos 
royalties a serem fixados sobre o petróleo do pré-sal 
e à legislação sobre o ICMS.

É preciso observar, porém, que a decisão sobre 
o Fundo de Participação deverá ocorrer antes das de-
mais. Por esse motivo, devemos já nos debruçar sobre 
ela, até para não correr o risco de imprevistos.

Temos de reconhecer que a posterior definição 
dos royalties do pré-sal, por exemplo, poderá afetar a 
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curto prazo a capacidade fiscal dos Estados. Por isso 
mesmo, ao regular o Fundo de Participação, devemos 
tomar uma cautela inicial, que é estabelecer critérios 
capazes de captar, com rapidez, mudanças na posição 
relativa das unidades da Federação.

Devemos, assim, usar a forma mais direta pos-
sível de se medir diferenças na capacidade fiscal, que 
seria a distância entre a receita de um Estado e a mé-
dia nacional. Estaremos assim cumprindo a principal 
função do FPE, que é complementar a receita tribu-
tária das unidades federadas com menor capacidade 
de arrecadação.

Uma definição fundamental para isso é o conceito 
a ser utilizado no cálculo. Existe hoje tendência a se 
empregar a Receita Corrente Líquida, definida pela Lei 
de Responsabilidade Fiscal, por eliminar qualquer ten-
dência eventualmente existente a subestimar a receita 
para se obter quinhão maior do FPE.

Também é preciso considerar que qualquer mu-
dança de fórmula de partilha embute o risco de que 
algumas unidades da Federação sofram perdas ime-
diatas expressivas. Isso abre risco de crises fiscais 
em Estados muito dependentes do Fundo, vale dizer, 
Estados das regiões Norte e Nordeste, e, aqui, espe-
cialmente, o meu Estado de Roraima. Por isso mesmo, 
seria recomendável prever um período de transição a 
cada atualização de partilha, nos termos da nova lei 
a ser por nós elaborada e votada.

É extremamente importante, Srª Presidente, ain-
da, que se levem em conta todos os fatores capazes 
de conduzir a maior disparidade da capacidade fiscal 
de cada unidade da Federação. Refiro-me, aí, a fato-
res que reduzam a arrecadação de forma estrutural.

É o caso dos Estados que tenham grandes áreas 
ocupadas por reservas ambientais ou terras indígenas.

Defendemos, claro, a preservação ecológica, pe-
nhor da qualidade de vida não apenas nesses Estados, 
mas em todo o País e, a propósito, em todo o Planeta.

Nem por isso deixamos de reconhecer que, em 
função disso, esses mesmos Estados sacrificarão im-
portantes potenciais de receita, o que precisa ser le-
vado em conta na aplicação de um mecanismo, como 
o Fundo de Participação, que se propõe justamente à 
redução das desigualdades regionais.

Este, também, é um motivo para se manter, como 
na legislação de 1989 que devemos substituir: a pre-
fixação da participação de determinadas regiões. O 
Norte e o Nordeste, como em certa medida também o 
Centro-Oeste, ainda têm um longo caminho a percor-
rer antes de chegarem ao nível de desenvolvimento 
do Sul e do Sudeste.

Precisamos, enfim, evitar o uso de parâmetros 
que não são frequentemente atualizados. O objetivo 

da mudança do Fundo de Participação é permitir que 
as cotas dos Estados se ajustem à mudança na ca-
pacidade fiscal.

Por essa razão, é preciso que os parâmetros de 
definição sejam estimados com frequência. Não pode-
mos depender de variáveis socioeconômicas apuradas 
apenas de dez em dez anos, como as que demonstram 
os censos demográficos.

Nesse sentido, é necessário lembrar também que 
determinadas variáveis socioeconômicas revelam-se 
contraproducentes para serem usadas como critérios 
de distribuição do Fundo. Refiro-me, em particular à 
renda per capita.

Em unidades da Federação mais dependentes 
do FPE, como é o nosso caso em Roraima, em que 
70% das nossas receitas são do FPE, esse terá forte 
influência sobre a renda per capita. Qualquer aumento 
da cota do Fundo levará a uma elevação do empre-
go e do salário no setor público, o que se refletirá no 
cálculo da renda per capita. Isso levará a uma situa-
ção paradoxal, em que o aumento na parcela do FPE 
levará a uma alta na renda per capita, o que levaria, 
no momento seguinte, a uma queda da participação 
e assim por diante. Seria, portanto, desnecessário... 
Passo a palavra ao Senador Mozarildo.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Se-
nadora Angela, quero, primeiro, cumprimentá-la pela 
abordagem de um tema tão importante para o nosso 
Estado, como é o Fundo de Participação dos Esta-
dos e também o Fundo de Participação dos Municí-
pios. Acho que, realmente, se não levarmos em conta 
esses pontos que V. Exª aborda muito bem, teremos 
uma inversão do objetivo do Fundo de Participação 
dos Estados, que é a eliminação das desigualdades 
regionais. Isto é, receba proporcionalmente mais quem 
mais precisa e receba proporcionalmente menos quem 
mais tem, quem menos precisa, portanto. Então, acho 
que é um tema que precisamos discutir de maneira 
bem profunda, levando em conta isso, e também com 
uma relativa celeridade para que não sejamos preju-
dicados, como disse V. Exª.

A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) – 
Muito obrigada, Senador Mozarildo Cavalcanti. Sem 
dúvida nenhuma, o Fundo de Participação dos Esta-
dos é importantíssimo para as unidades da Federação 
mais pobres e para as suas populações. Precisamos 
nos debruçar, portanto, neste Senado Federal, na ela-
boração dessa nova lei num curto prazo. Ao fazê-lo, 
devemos, antes de mais nada, preocuparmo-nos com 
o principal objetivo do próprio Fundo, que é combater e 
reduzir as grandes desigualdades que ainda marcam 
as regiões do nosso País, como foi muito bem colocado 
aqui pelo Senador Mozarildo Cavalcanti.
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Precisamos, assim, estabelecer mecanismos 
eficientes para a justa divisão das receitas do FPE 
de acordo com as necessidades estaduais, mediante 
modelo que permita rápido ajuste e que leve em conta 
todas as variáveis...

(Interrupção do som.)

A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. 
Fora do microfone.) – ...definidoras da renda e do de-
senvolvimento.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Pois não, Senadora. V. Exª tem mais 
dois minutos.

A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) – 
Não vou precisar de tudo isso.

Gostaria de finalizar falando da grande impor-
tância desse rápido ajuste que leva em conta todas as 
variáveis definidoras de renda e do desenvolvimento 
humano.

Sem dúvida nenhuma, vai ser um momento his-
tórico para o nosso Senado Federal fazer essa defi-
nição, para que já entre em prática, em vigência até 
janeiro de 2013. Nós representamos um Estado pobre, 
carente, cheio de extrema necessidade de impulso 
para desenvolver, como é o Estado de Roraima, onde 
70,6% de suas receitas vêm do Fundo de Participa-
ção dos Estados.

Então, Senador Mozarildo, nós, que represen-
tamos Roraima, que somos da região Norte, assim 
como os Senadores da região Nordeste, temos que, 
sem dúvida nenhuma, nos mobilizar e buscar uma dis-
cussão séria em prol dessa regulamentação do Fundo 
de Participação dos Estados, para que, dessa forma, 
possamos dar nossa contribuição para diminuir as de-
sigualdades regionais em nosso País.

Muito obrigada, Srª Presidenta.

Durante o discurso da Sra. Angela Porte-
la, o Sr. Paulo Davim 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 V. Exª, Senadora 
Angela Portela.

Dando continuidade à relação de oradores inscri-
tos, convidamos agora para fazer uso da palavra, em 
permuta com o Senador Casildo Maldaner, o Senador 
Paulo Davim, do Partido Verde.

V. Exª tem a palavra, Senador.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obri-
gado, Srª Presidenta.

Srª Presidenta, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, 
a ação política deve estar sempre orientada por um 

propósito moral que atenda aos interesses sociais. A 
observância em escalas variáveis desta máxima tem 
sido, ao longo dos séculos, decisiva para que a vida 
democrática prospere, a despeito da singularidade das 
distintas nações.

O século passado foi o primeiro da vida republi-
cana entre nós, apesar de graves “patologias constitu-
cionais” que nos fizeram experimentar as faces civil e 
militar da ditadura. Ainda assim, o século XX foi pródigo 
em avanços sociais.

O governo do Presidente Getúlio Vargas, anco-
rado pelo apoio popular e sensibilizado pela então re-
cente superação de um infame período escravocrata, 
notabilizou-se pelos avanços trabalhistas. 

Por meio do florescimento do Direito do Traba-
lho, inclusive com a criação da Justiça do Trabalho, foi 
possível resgatar a dignidade de homens e mulheres 
que atuavam como artífices imprescindíveis do desen-
volvimento do País.

A CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), edi-
tada por Vargas, por meio de Decreto-Lei de 1943, re-
presentou um ponto de inflexão único na trajetória das 
conquistas sociais no Brasil. Ao coligir e dar organici-
dade às normas trabalhistas, viabilizou a regulamen-
tação das relações individuais e coletivas de trabalho.

Com a CLT, as relações trabalhistas ganham vi-
sibilidade e respeito social e, evidentemente, respal-
do legal, formalizando e limitando jornadas, direitos 
e deveres de empregados e empregadores. Essa or-
denação traz benefícios sociais duradouros que logo 
são percebidos pela população, não mais submetida 
ao obscurantismo que a ausência de regras invaria-
velmente impõe.

Nas últimas sete décadas, desde o advento da 
CLT, vimos observando avanços sociais significativos, 
não necessariamente na velocidade em que almeja-
mos, mas de qualquer sorte perfeitamente qualificáveis.

Na mesma linha, a regulamentação dos fazeres 
humanos plasmados nas profissões, liberais ou não, 
permitiu o aprofundamento dos conhecimentos e a 
emergência das especializações, tão necessárias à 
dinâmica da vida social contemporânea.

Em 2002, foi dado importante passo no sentido de 
implantar um sistema de identificação e normatização 
das profissões. A implantação da CBO (Classificação 
Brasileira de Ocupações), que contempla cerca de 
sessenta atividades profissionais reconhecidas, per-
mitiu a adequada segmentação das ocupações em 
um mercado de trabalho cambiante e plural, que se 
diversifica cotidianamente.

Os enfermeiros brasileiros, devidamente con-
templados na Classificação Brasileira de Ocupações, 
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postulam há mais de uma década a regulamentação 
de sua jornada de trabalho em 30 horas semanais.

Como experimentado profissional da área da 
saúde, Srª Presidente, posso garantir que se trata de 
uma reivindicação procedente e legítima, que vai ao 
encontro das melhores práticas no sentido precípuo de 
assegurar-se aos pacientes atendimento de alto nível.

Minha atuação nos campos da cardiologia e, 
especialmente, da medicina intensiva não permitem 
dúvidas acerca da justeza desse antigo pleito dos en-
fermeiros brasileiros.

Os importantes avanços na área médica, a so-
fisticação dos equipamentos e dos procedimentos, e 
a multiplicação de instrumentais cada vez mais espe-
cíficos exigem não apenas treinamento e capacitação 
por parte de todos os profissionais envolvidos, mas 
igualmente a serenidade interior, que se alcança na 
antítese do excesso de atividades.

Essa tranquilidade para atuar na complexidade 
do palco cirúrgico, nas emergências ou até mesmo 
na aparentemente banal rotina de provisão de medi-
camentos e atendimentos ambulatoriais decorre, em 
larga medida, de um cotidiano de menos tribulações 
e compromissos. Só assim é possível conceder-se o 
foco indispensável às atividades na área de saúde.

Todos nós sabemos, e convém lembrar, Srs. e 
Srªs Senadoras, a forma insidiosa com que as cargas 
excessivas de trabalho, especialmente em atividades 
de alta sensibilidade, como a enfermagem e a medi-
cina, podem precipitar o erro, tantas vezes danoso e 
irreversível.

O Projeto de Lei n° 2.295, de 2000, originário 
desta Casa, em proposição apresentada pelo então 
Senador Lúcio Alcântara, encontra-se na Câmara dos 
Deputados pronto para o plenário, aguardando apenas 
inclusão na Ordem do Dia.

Com religiosa e admirável assiduidade, vários 
Deputados e Deputadas têm tentado, até aqui sem 
sucesso, colocar a matéria em pauta.

O apelo que faz este Senador do Partido Verde 
do Rio Grande do Norte é para que busquemos en-
tendimento e compromisso junto à Mesa Diretora da 
Câmara dos Deputados, no sentido de que a matéria 
entre, afinal, na Ordem do Dia.

Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enferma-
gem, que formam no País um contingente de mais 
de 1,6 milhão de trabalhadores, esperam há mais de 
uma década por um decisão do Congresso Nacional.

Como afirmei, trata-se de postulação justa, que 
veicula, inclusive, elevado interesse social difuso, pe-
las razões objetivas que há pouco elenquei. A Câmara 
dos Deputados, que historicamente sempre esteve em 
sintonia com as aspirações e expectativas dos brasi-

leiros, certamente, haverá de conceder uma solução 
para tão importante matéria que tramita há mais de 
uma década.

A decisão política de aprovar a jornada de 30 ho-
ras semanais para técnicos, enfermeiros e auxiliares 
de enfermagem atenderá a um elevado propósito ético.

A nova sistemática vai garantir melhores condi-
ções de trabalho para aqueles que cuidam diretamente 
da vida e da saúde de todos. 

Com prazer, concedo o aparte ao Senador Mo-
zarildo.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Sena-
dor Paulo Davim, eu quero cumprimentá-lo por dois as-
pectos de seu pronunciamento. Primeiramente, quando 
V. Exª salientou os avanços na era Vargas no que tange 
à Consolidação das Leis Trabalhistas, e outros avan-
ços que foram obtidos naquela época. Realmente esse 
projeto, que está há 12 anos tramitando entre Senado 
e Câmara, é preciso urgentemente ser pensado como 
prioritário. V. Exª disse muito bem, porque o médico e o 
pessoal da enfermagem – aí incluídos o enfermeiro, o 
técnico e o atendente de enfermagem – precisam, de 
fato, ter uma jornada que permita que eles não fiquem 
tão cansados a ponto de cometerem erros, como disse 
V. Exª. Então, é importante, sim, que uma profissão que 
lida com a saúde das pessoas, tenha um tratamento 
adequado mais bem posto por parte da Câmara dos 
Deputados. Quero, portanto, endossar as palavras de 
V. Exª e me colocar solidário à reivindicação.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Agra-
deço o seu aparte, estimado Senador Mozarildo. Na 
condição de médico, V. Exª conhece bem as extenu-
antes jornadas de trabalho dos profissionais da saúde: 
médicos, enfermeiros. E V. Exª, assim como eu, corro-
bora com esse pensamento da necessidade de essa 
matéria ser apreciada em caráter prioritário na Câmara 
dos Deputados. Doze anos se passaram. É um desejo, 
é um anseio e, sobretudo, faz justiça. 

Todos nós sabemos que as jornadas extenuantes 
dos profissionais de saúde precipitam o erro na aplica-
ção de medicamento, o erro de diagnóstico, o erro na 
condução do tratamento, na abordagem, na técnica de 
abordagem dos pacientes. Portanto, coloca em risco 
toda uma sociedade.

É importante que o Congresso Nacional desper-
te essa sensibilidade para o pleito dos enfermeiros do 
Brasil e também desperte a sensibilidade para uma 
outra matéria, de nossa autoria, que se encontra na 
CCJ, que estabelece dois períodos de férias durante 
o ano para os profissionais que trabalham na urgência 
e emergência dos hospitais Brasil afora.

Era o que eu tinha a dizer, Srª Presidenta.
Muito obrigado.
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Cumprimentamos o Senador Paulo 
Davim pelo pronunciamento e convidamos a fazer uso 
da palavra, como orador inscrito, o Senador Eduardo 
Suplicy.

Senador Eduardo Suplicy, V. Exª está sendo cha-
mado pela direção dos trabalhos para fazer seu pro-
nunciamento como orador inscrito.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Querida Senadora Vanessa Grazziotin, V. Exª sabe 
que sou um propugnador da paz em todos os lugares 
do mundo, seja nos nossos estádios de futebol, seja 
na África, na Ásia, no Oriente Médio, nas Américas, 
na Europa, onde for.

Ainda na semana passada, eu aqui relatei um 
episódio a que assisti na TV Gazeta quando da mesa 
redonda dos repórteres Flávio Prado e Michelle Gian-
nella ao entrevistarem o técnico Tite, do Corinthians, 
que há dois domingos sofreu uma ofensa da parte de 
alguns torcedores que se encontravam ali no estádio 
da Vila Belmiro. Pela terceira vez em que esteve naque-
le estádio, haviam cuspido sobre o técnico enquanto 
ele trabalhava.

Aquilo me deixou muito preocupado e então es-
crevi uma carta ao presidente do Santos, Luis Álvaro 
de Oliveira Ribeiro, no sentido de que ele pudesse to-
mar a providência de solicitar desculpas ao técnico e 
ao próprio Corinthians.

Eu gostaria aqui de ler a carta do presidente do 
Santos Futebol Clube, Luis Álvaro de Oliveira Ribeiro, 
datada de ontem, ao Sr. Mário Gobbi Filho, presiden-
te do Sport Club Corinthians Paulista, nos seguintes 
termos:

Prezado Presidente, 
Ausente do País por conta da reunião 

da FIFA para a qual fui convocado, não tive 
chance de recebê-lo pessoalmente por oca-
sião do clássico Santos FC x Corinthians, no 
último dia 04/03/2012.

Fiquei sabendo, por outro lado, que, du-
rante a partida, um pequeno número de tor-
cedores localizados no setor das cadeiras 
cativas praticou atos deploráveis, como o de 
cuspir no treinador Tite, que exercia seu tra-
balho no gramado.

O depoimento do técnico no programa 
Mesa Redonda da TV Gazeta trouxe a público 
essa lamentável ocorrência.

Consciente, no entanto, de que atitu-
des como essa contrariam minha convicção 
de que o esporte é uma atividade de convi-
vência e confraternização, venho pedir-lhe 

desculpas, oficialmente, em nome do Santos 
Futebol Clube.

Peço-lhe a gentileza de transmitir ao trei-
nador Tite, pessoa extremamente educada 
e equilibrada, que releve a grosseria de uns 
poucos, dando-lhe conta, também, que vamos 
adotar providências para que fatos lamentáveis 
como esse não se repitam.

Um abraço do 
Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro, 
Presidente
Santos Futebol Clube.

Eu quero cumprimentar a atitude do Presidente do 
Santos e dizer o quão importante é, ainda mais dian-
te da vinda das seleções de futebol de todo o mundo 
aos nossos estádios por ocasião da Copa do Mundo, 
que possam as torcidas de todos os times ter a atitude 
mais civilizada e respeitosa possível com as torcidas de 
times adversários, sobretudo quando aqui estivermos 
recebendo as seleções dos países, inclusive daqueles 
com os quais, muitas vezes, temos uma tradição de 
rivalidade. Que isso se reflita em atitudes educadas, 
civilizadas, respeitosas e construtivas.

Por outro lado, Srª Presidenta Vanessa Grazzi-
tin, eu gostaria de aqui registrar uma reflexão do que 
ocorre no Oriente Médio. Ainda hoje, estamos aqui, no 
Senado, recebendo – muitos de nós fomos convidados 
para conversar com ele – o Vice-Ministro de Relações 
Exteriores de Israel. É importante que nós nos preocu-
pemos com a paz, com a fraternização e com o diálo-
go. Ainda ontem, O Estado de S. Paulo publicou uma 
entrevista muito significativa de Paulo Sérgio Pinheiro, 
que aqui quero ler e comentar.

Por que o mundo parece inerte com rela-
ção às inúmeras mortes de civis que aconte-
cem, diariamente, na Síria? E por que países 
como a Rússia e China afiguram-se como não 
importar-se com tais atrocidades?

Cabe ressaltar que a Síria ocupa uma 
posição estratégica no mapa do mundo árabe 
e, por isso, uma posição central para o mun-
do inteiro. Geograficamente, ela faz fronteira, 
ao norte, com a Turquia e, a sudoeste, com o 
Líbano e Israel. Ao sul está a Jordânia, e, a 
leste, o Iraque. Sendo que, ao lado do Iraque, 
fica o Irã.

Por que o mundo está tão cauteloso no 
que concerne a intervir nesse conflito? A pri-
meira resposta que nos vem à mente é porque 
a Síria é um país central. Um país vizinho ao 
Irã, ao Iraque e a Israel é vital para a segu-
rança mundial. Qualquer coisa que aconteça 
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com ele terá repercussão com seus vizinhos 
e, portanto, repercussão mundial.

Calcula Paulo Sérgio Pinheiro, cuja en-
trevista iremos ler, que mais de três milhões 
de pessoas foram já afetadas pelos combates 
internos na Síria. E não é muito difícil que isso 
possa desaguar num conflito envolvendo Is-
rael e o Irã [que têm falado até da utilização 
de armas nucleares]. Não podemos esquecer 
que, além de Israel e Estados Unidos, outros 
países amigos da Síria, como Índia, Rússia, 
China, possuem armas nucleares. E não é, 
não seria bom para o mundo uma guerra que 
envolvesse tais países.

As mortes, os estupros, as torturas que 
vêm ocorrendo na Síria devem ser enfrenta-
das pela vertente diplomática ou pela pressão 
econômica dos países ocidentais. As armas 
são o pior caminho que pode ser usado como 
solução para a questão síria [assim como no 
Afeganistão, onde ocorreu uma atitude intei-
ramente tresloucada de um oficial das Forças 
Armadas dos Estados Unidos].

Uma intervenção bélica nesse “vespei-
ro” é suicida para o resto do mundo, conforme 
nos relata Paulo Sérgio Pinheiro em entrevista 
concedida para o jornal O Estado de S. Paulo, 
que passo a ler:

“Na sua avaliação, qual deve ser a so-
lução para o conflito sírio, um ano depois do 
início da repressão?”

Diz Paulo Sérgio Pinheiro:

“Não há nenhuma chance de uma solução 
militar ser a resposta. A solução para o conflito 
é um acordo negociado, com a participação do 
governo, dos grupos armados e da oposição. 
Não há outra saída. Uma militarização do con-
flito será algo extremamente desastroso. É claro 
que a Síria está em uma situação geopolítica 
delicada. É um erro profundo tentar transpor a 
situação da Líbia para a Síria. A Líbia era um 
país perifé rico e com população concentrada 
nas cidades. Além disso, sem o peso que a Síria 
tem pa ra o mundo árabe. Meu recado central 
é um só: a violência pre cisa parar. Incentivar a 
militarização e armar rebeldes não funcionará. 
O ciclo da violência precisa ser rompido para 
evitar uma guerra civil”.

Jamil Chade, correspondente de O Estado em 
Genebra, pergunta então: 

“Qual é sua avaliação da visita de Annan 
a Damasco?

Diz Paulo Sérgio Pinheiro:

“Ainda é muito cedo para dizer. Foram só 
duas conversas. Acho que seria inaceitável jul-
gar a missão dele neste momento. Temos de 
ser pacientes nas negociações. É cedo para 
dizer que seu trabalho na Síria acabou. A re-
alidade é que não há alternativa ao diálogo.

Entendemos a situação das víti mas. Mas 
pensamos que a outra opção teria consequên-
cias catastróficas. Não falaríamos em cente-
nas de mortos, mas em milhares. Não vamos 
brin car com isso. Será muito difícil a saída 
negociada. Mas não se rá a primeira crise so-
lucionada com uma mediação.”

Pergunta Jamil Chade:

“Qual a sua avaliação sobre o es tado 
atual do conflito?”

Responde Paulo Sérgio Pinheiro: 

“Falamos em uma punição cole tiva da 
população pelo governo. O que sabemos é 
que a intensificação do confronto armado au-
mentou o sofrimento. A situação humanitária 
é cada vez pior. Em Baba Amr, vemos que os 
ataques deixaram um rastro de morte, miséria 
e des truição. Os que saíram ainda nos falam 
sobre execuções sumárias, O governo deu 
algum acesso a agências humanitárias. Mas 
perdemos muito tempo e muita gente poderia 
ter sido salva. O acesso precisa ser garantido.”

Pergunta Jamil Chade:

“O que ocorrerá com a lista que o se-
nhor fez de responsáveis sí rios envolvidos 
nos massacres?”

Responde Paulo Sérgio Pinheiro: 

“Quando houver uma decisão e um órgão 
competente, a lista que fizemos das pessoas 
envolvidas será entregue. Só existem duas 
cópias dessa lista, que estão com a ONU. Fo-
ram coloca das numa pasta, com dois códi gos 
diferentes e só podem ser abertas se ambos 
estiverem corretos”.

Quero aqui cumprimentar o trabalho do diplomata 
brasileiro Paulo Sérgio Pinheiro, que lidera as inves-
tigações sobre as violações de direitos humanos na 
Síria e alerta que armar os rebeldes ou promover uma 
invasão estrangeira na Síria fará explodir uma guerra 
regional com milhares de mortes.

Insiste Paulo Sérgio Pinheiro, um ano depois do 
início da repressão, que apenas uma saída negociada 
resolverá a crise síria.
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(Interrupção do som.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Concluindo, Srª Presidenta, o diplomata Paulo Sérgio 
Pinheiro apresentou o seu relatório ao Conselho de 
Direitos Humanos da ONU, no qual diz que o governo 
sírio está promovendo uma punição coletiva contra a 
população. 

Assim, Paulo Sérgio Pinheiro, com razão, insiste 
no risco que seria repetir na Síria a mesma estratégia 
da Líbia e destaca que as apostas devem ser concen-
tradas no trabalho do mediador Kofi Annan. 

Cumprimento Paulo Sérgio Pinheiro por sua luci-
dez e ação como o representante do Brasil, que hoje 
presta um trabalho tão significativo para o Conselho 
de Direitos Humanos da ONU. 

Muito obrigado, Srª Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-

co/PCdoB – AM) – Cumprimentamos V. Exª, Senador 
Suplicy.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Quero inscrever-me para falar pela Minoria, Srª Pre-
sidente.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Senador Jayme Campos, V. Exª está 
inscrito para falar pela Liderança da Minoria. Como o 
Senador Suplicy falou como orador inscrito, V. Exª pode 
fazer uso da palavra neste momento.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, subo à tribuna, nesta tarde, na con-
dição de Líder da Minoria, para, ao mesmo tempo, re-
conhecer a grande contribuição do Senador Romero 
Jucá na articulação política do Governo Federal nesta 
Casa e desejar sucesso ao Senador Eduardo Braga, 
como novo indutor dos entendimentos entre o Palácio 
do Planalto e a oposição no Senado.

Digo isso, Srª Presidente, no sentido de propor a 
construção de um diálogo permanente entre as várias 
correntes políticas com assento neste plenário, na de-
fesa dos verdadeiros interesses nacionais, pois o Se-
nado Federal não é teatro de discórdias, intolerâncias 
e revanches, mas é, sim, palco de convergência dos 
legítimos interesses da sociedade brasileira.

Aqui, edificamos pontes para o entendimento, 
respeitando as matizes ideológicas e políticas de cada 
bancada, pois a própria democracia se alimenta do 
debate e da contraposição de ideias, em termos ci-
vilizados e maduros. A oposição é a seiva que man-
tém vivo o espírito de cidadania, seja fiscalizando as 
ações governamentais, seja propondo alternativas ou 
discordando das políticas públicas desenvolvidas pelo 
poder central.

Nosso papel, portanto, é o de apontar caminhos, 
sinalizando os anseios populares e sugerindo, cons-
tantemente, reflexões sobre os destinos do País. Nós, 
da Minoria, somos, dessa forma, uma bússola dos 
desejos da comunidade. Discordamos, sim! Discorda-
mos porque a unanimidade, Senadora Ana Amélia, é 
unilateral e estúpida, não possui massa crítica e está 
sujeita aos erros próprios da soberba.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Brasil 
não precisa de uma oposição fraca e vacilante, de uma 
oposição que se curve. Necessita, sim, de uma Minoria 
que se mantenha íntegra diante de seus ideais, para 
que possa justamente colaborar com o Governo nos 
momentos de angústia e de crise.

Nosso País precisa de serenidade, precisa de uma 
oposição respeitável cumprindo seu papel institucional. 
Pouco importa o tamanho da bancada oposicionista. 
O que conta, na verdade, é sua disposição para dia-
logar, para refletir e buscar soluções que contemplem 
os interesses vitais da sociedade nacional.

Nesse sentido, renovo meus sinceros votos de 
uma gestão política profícua ao Senador Eduardo Bra-
ga na Liderança do Governo nesta Casa. Sua missão 
vai além de conduzir a aprovação de matérias neste 
plenário. Sua tarefa é a de mediar entendimentos, 
pacificar as relações políticas na base e fincar defini-
tivamente a bandeira do diálogo com a oposição no 
Congresso Nacional.

Dessa maneira, quero, nesta oportunidade, dese-
jar sucesso ao Senador Eduardo Braga. Conhecemos 
S. Exª e sabemos perfeitamente que é um homem que 
tem buscado o entendimento, o diálogo, e é disso que 
precisamos nesta Casa.

Essas seriam minhas palavras na tarde de hoje, 
Srª Presidente.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Jayme Campos, 
a Sra. Vanessa Grazziotin, Suplente de Secretá-
rio, deixa a cadeira da Presidência, que é ocu-
pada pelo Sr. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Obrigada, Senador Jayme Campos.

Concedo a palavra à Senadora Vanessa Gra-
zziotin.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Obrigada, Srª Presidenta, Senadora Mar-
ta Suplicy.

Venho à tribuna, neste momento, para falar a res-
peito do projeto que tramita na Câmara e que modifica 
as regras para distribuição dos royalties do petróleo.
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Porém, antes, quero também desta tribuna cumpri-
mentar o Senador Eduardo Braga, Senador do Estado 
do Amazonas, com quem tive o prazer de compartilhar 
uma mesma chapa e fazer campanha junto com ele, 
pois foi indicado pela Presidenta Dilma o novo Líder 
do Governo nesta Casa. 

Não tenho dúvida nenhuma da capacidade do 
Senador, da capacidade teórica, da dedicação que 
tem em relação ao Brasil e, em segundo lugar, da 
própria capacidade política. Sei que ele fará com que 
o diálogo que deve existir entre o Poder Executivo e o 
Poder Legislativo se mantenha sempre no nível não 
só respeitoso como no nível elevado.

Então, acredito, Srª Presidenta, Senadora Marta 
Suplicy, que a indicação do Senador Eduardo Braga é 
importante para a Presidenta, e, para nós do Estado do 
Amazonas, é um orgulho ter um Senador do nosso Es-
tado a liderar um Governo tão importante, um Governo 
tão cioso com o Brasil e com o Estado do Amazonas, 
que é o Governo da Presidenta Dilma.

Então, quero, daqui desta tribuna, cumprimentar 
o Senador Eduardo Braga por mais uma tarefa, por 
esse grande desafio que tem à frente.

Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, a Petrobras 
anunciou, recentemente, novo recorde de produção 
de petróleo em nosso País, o segundo maior volume 
mensal da história, alcançado no mês de janeiro deste 
ano. Enquanto a produção segue crescendo de ma-
neira consistente, constato que o Congresso Nacional, 
lamentavelmente, ainda se encontra às voltas com o 
problema da indefinição sobre a nova regra de divisão 
dos royalties oriundos dessa atividade.

E, aqui, abro um parêntese para dizer que a Casa, 
o Senado Federal sempre esteve à frente dessa propos-
ta, desse debate e enfrentou com muita coragem e com 
muita responsabilidade o tema. E, no que dependia de 
nós, Senado Federal, os projetos que tinham que ser 
aprovados já foram devidamente aprovados e ambos 
encaminhados à Câmara dos Deputados.

É bem verdade que essa indefinição não parte 
de qualquer indecisão manifestada diretamente pelo 
conjunto dos Parlamentares, seja na Câmara dos De-
putados, seja no Senado Federal. Todas as vezes em 
que foram chamados a deliberar sobre a matéria em 
plenário, Deputados e Senadores foram bem claros em 
sua mensagem: é necessário mudar a atual repartição 
dos royalties, de forma a beneficiar parcelas maiores 
da população brasileira.

Recordar rapidamente a tramitação das principais 
peças legislativas relacionadas a esse tema será sufi-
ciente para demonstrar o que estou dizendo.

Os quatro projetos de lei enviados originalmente 
ao Congresso pelo Executivo, relacionados à criação 

do novo regime de partilha de produção e outros as-
suntos correlatos, ignoravam a questão dos royalties. A 
tramitação desses projetos na Câmara dos Deputados 
acendeu a discussão, levando à chamada Emenda Ib-
sen, que resultou democraticamente, repito, aprovada 
por ampla maioria dos Deputados em plenário. À épo-
ca, Senador, eu estava na Câmara e também votei a 
favor da Emenda Ibsen.

Aqui, no Senado, manobras legislativas tentaram 
deixar para trás o projeto que continha a Emenda Ib-
sen, o PLC n° 16, de 2010. Entretanto, a aprovação 
das outras peças deu oportunidade à retomada do 
assunto na forma da proposta do Senador Pedro Si-
mon, que voltava a suscitar a questão da redivisão 
dos royalties, novamente aprovada pela manifestação 
da maioria do Senado. Ou seja, o Senado, da mesma 
forma que havia a Câmara aprovado a Emenda Ibsen, 
aprovou outra redação, mas igualmente beneficiando 
os Estados brasileiros. A emenda, dessa vez, foi do 
Senador Pedro Simon.

O texto final, sancionado na forma da Lei n° 
12.351, de 2010, foi vetado pelo Executivo nas partes 
afetadas pela Emenda Simon. Na mesma ocasião, o 
Executivo enviou ao Congresso o Projeto de Lei n° 
8.051, de 2010, tratando da questão. No momento, esse 
texto tramita nas Comissões Temáticas da Câmara, 
apensado a mais de uma dezena de projetos simila-
res, sem sinais de que chegará um dia até o Senado. 

Além disso, nesse meio tempo, nós aqui do Sena-
do, o ano passado, em 2011, aprovamos o Projeto de 
Lei do Senado nº 448, de 2011, de autoria do Senador 
Wellington Dias, e que foi aprovado neste Plenário na 
forma do substitutivo apresentado pelo Senador Vital 
do Rêgo, também manifestando a necessidade da 
alteração do cálculo da distribuição dos royalties do 
petróleo de forma a beneficiar todas as unidades da 
federação. Nós não podemos entender que uma rique-
za do subsolo, que é uma riqueza do povo brasileiro, 
uma riqueza pública, seja distribuída tão somente para 
um ou dois Estados, enquanto a grande maioria dos 
Estados brasileiros – principalmente dos Municípios – 
necessita muito desses recursos para fazer frente às 
suas demandas.

Todas as vezes que uma proposta sobre mudança 
dos royalties conseguiu chegar aos plenários da Câ-
mara ou do Senado, repito, foi discutida e aprovada 
por ampla maioria.

Segurar a tramitação nas comissões não vai al-
terar a disposição, plenamente manifestada até o mo-
mento, de rejeitar a atual fórmula de divisão e de propor 
fórmulas alternativas. Manobrar, ainda que dentro das 
regras do Legislativo, para que a discussão não seja 
completada, representa, nesse caso, uma forma de 
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desrespeitar decisões – não digo decisão porque são 
várias – democraticamente construídas nas duas Ca-
sas do Congresso (Senado e Câmara dos Deputados).

Enquanto não se resolve a mudança, segue va-
lendo a regra antiga, ou seja, Estados, alguns pou-
quíssimos Estados, e alguns pouquíssimos Municípios 
continuam recebendo valores exacerbados de royalties 
ou de participação especial, enquanto a maioria dos 
Estados e Municípios carecem de recursos. E sem falar, 
Srª Presidente, que nem mesmo esses Estados são 
beneficiados como um todo, porque a renda, os recur-
sos concentram-se em pouquíssimos Municípios. Uma 
melhor equalização da distribuição, portanto, entre os 
entes federados eu penso ser uma questão de justiça 
social e que deve ser trabalhada, deve ser aprovada 
o mais rapidamente possível. 

Do ponto de vista constitucional, já falei, essas 
riquezas pertencem à União, cabendo a nós zelar pela 
partilha justa de seus benefícios. Mesmo quando se 
entende tais rendas como compensação por riscos 
ambientais, não podemos defender o modelo atual, na 
medida em que o dano ambiental, quando efetivamen-
te existe, afeta a todos os cidadãos, garantindo-lhes, 
inclusive, um direito difuso à reparação.

Urge, portanto, solução imediata para o problema, 
seja por meio da derrubada do veto presidencial à par-
tilha proposta pela Emenda Ibsen, e que aqui eu quero 
dizer que não é o melhor caminho, Senador Valadares.

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Nós não queremos analisar o veto. Nós quere-
mos, sim, que a Câmara vote o projeto que foi encami-
nhado pelo Senado Federal, entendendo que analisar 
o veto, e nenhum de nós tem qualquer dúvida se esse 
veto for posto para análise, significa sua derrubada 
pela grande maioria das Srªs e Srs. Senadores e De-
putados Federais. 

Não penso que esse seja o melhor caminho. O 
caminho mais ágil, mais rápido seria a análise, por 
parte da Câmara dos Deputados, do Projeto de Lei 
nº 448, não dispensando os aperfeiçoamentos que 
eventualmente podem ser oferecidos pelos Srs. e Srªs 
Deputadas, ou até mesmo pela tramitação urgente do 
projeto de lei enviado pelo Poder Executivo.

O que não pode são as manobras nos bastidores 
das Comissões, que eternizam a tramitação. Respei-
tem, repito, a vontade manifestada pela maioria dos...

(Interrupção do som.)

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Respeitem, repito, a vontade manifestada pela 
maioria dos Parlamentares na Câmara e no Senado, 
que ecoa as necessidades dos cidadãos brasileiros 

que representam. Ou seja, o que nós queremos são 
mudanças, mas mudanças já na partilha dos recursos 
dos royalties para todos os entes federados.

A informação que temos é que está sobre a mesa 
do Presidente Marco Maia uma proposta dele próprio 
de criar um grupo de trabalho na Câmara dos Deputa-
dos, composto por seis Deputados a favor e seis contra, 
para se chegar a um bom termo, que teria um prazo 
de 30 dias para chegar a uma conclusão.

Quero dizer que nós estamos ansiosos, esperan-
do por esses 30 dias, para que a Câmara tome uma 
posição. E, como o Senado e como fez ela própria em 
outras vezes, que possa votar uma matéria tão impor-
tante para o povo brasileiro.

Muito obrigada, Senadora Marta.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Obrigada, Senadora Vanessa.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Peço 

a V. Exª para falar para uma comunicação inadiável.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Ainda há uma vaga. V. Exª pode usar da palavra.
Quero comunicar aos caros colegas Senadores e 

Senadoras que o Ministro Ayres Britto foi escolhido para 
ser o novo Presidente do Supremo Tribunal Federal. 
A posse será dia 19 de abril. Nossas congratulações. 

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) 
– Muito obrigado, Senadora Marta Suplicy.

Srs. Senadores, Srªs Senadoras, primeiramente, 
quero comunicar à Casa que estamos tratando com o 
Presidente Sarney de um calendário para a votação 
da proposta de emenda constitucional que diz respeito 
à aposentadoria de servidores públicos aposentados 
por invalidez, integral. É a correção de uma injustiça 
remanescente da Emenda Constitucional nº 41 que 
ofereceu a eles um tratamento perverso e diferencia-
do, perversamente diferenciado. Injustiça de mais de 
sete anos que se pretende corrigir agora com a una-
nimidade da Casa, com o aval de todos os líderes do 
Governo e da Oposição. Com a quebra do interstício 
regimental, poderemos votá-la rapidamente, na próxima 
semana. Estamos tratando com o Presidente Sarney 
para estabelecer esse calendário.

Quero também, Srs. Senadores, Srªs Senado-
ras, dizer que há uma situação incômoda, no mínimo 
incômoda. Agora houve a mudança da liderança do 
Governo e nós esperamos poder retomar essa ques-
tão para que a opinião pública brasileira possa receber 
explicações. Explicações são necessárias, significam 
uma manifestação de respeito à sociedade. Essas ex-
plicações não foram oferecidas.

Refiro-me às denúncias, da maior gravidade, 
contra o Ministro Fernando Pimentel. O noticiário dá 
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conta de que o Ministério Público é favorável a que o 
Supremo Tribunal Federal receba denúncia contra o 
Ministro Fernando Pimentel. Do outro lado, a Comis-
são de Ética da Presidência da República, no dia de 
ontem, por meio do Relator, ofereceu parecer favorá-
vel à investigação.

E o Senado? O que faz o Senado? Assiste? O 
que faz o Senado? Adota uma postura de conivência? 
Não nos cabe julgar o Ministro Fernando Pimentel. 
Cabe-nos oferecer a ele o espaço para sua defesa. As 
denúncias partiram da imprensa e repercutiram aqui, 
nesta tribuna, e nas Comissões da Casa. Cabe-nos 
oferecer a ele o espaço para o contraditório, para a 
defesa. É um direito dele se defender; é uma obriga-
ção nossa exigir que se explique em respeito àqueles 
que aqui representamos.

Quero, portanto, fazer um apelo ao novo líder do 
Governo, Senador Eduardo Braga, para que acolha o 
nosso requerimento que se encontra na Comissão de 
Constituição e Justiça para que possamos ouvir o Minis-
tro Fernando Pimentel. Esse é o apelo que faço desta 
tribuna, o primeiro apelo que estamos formulando ao 
novo líder do Governo, Senador Eduardo Braga, para 
que nos acompanhe na aprovação do requerimento, 
convidando o Ministro Fernando Pimentel para dar 
explicações na Comissão de Constituição e Justiça 
do Senado Federal.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Ordem do Dia.

Quero comunicar ao Plenário que, sobre as ban-
cadas de S. Exªs, está o relatório da Presidência já 
disponibilizado na Internet, contendo as nossas ati-
vidades e do Congresso Nacional que, reunidos em 
sessão conjunta no ano de 2011, retratando todas as 
atividades legislativas das Srªs e Srs. Senadores.

O relatório reflete o debate dos grandes temas 
nacionais, sempre na busca de solução adequada para 
os desafios da Nação e que foram objeto das discus-
sões nossas no ano que passou. Reitero que tive opor-
tunidade de pronunciar na última sessão legislativa. 

No campo econômico, nós desvinculamos as 
receitas da União; aprovamos o Cadastro Positivo; 
a empresa individual de responsabilidade limitada; 
a reformulação do Sistema Brasileiro de Defesa da 
Concorrência. Aprovamos também a tipificação da 
conduta de dirigir veiculo automotor sob a influência 
do álcool ou substância psicoativa; a regulamentação 

da Emenda nº 29 da saúde, o Código Florestal. No 
âmbito ambiental, foram também projetos de grande 
repercussão e importância nacional. 

Na seara jurídica, cabe destacar o trabalho da 
Comissão de Juristas, constituída aqui no Senado para 
modernização do Código de Defesa do Consumidor 
que, nesta manhã, nós recebemos, com três projetos 
de lei sobre esse tema de defesa do consumidor. O 
primeiro deles é o disciplinamento do crédito ao con-
sumidor, do comércio eletrônico e a disciplina de ações 
coletivas no Código de Defesa do Consumidor.

Quero recordar que este Código é de 1990 e que, 
antes do Código, foi um anteprojeto que eu ainda Pre-
sidente da República mandei ao Congresso Nacional 
e criei o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor. 
Fizemos a instalação dos Procons em todos os Esta-
dos do nosso País e, ao mesmo tempo, despertados 
para esse problema do consumidor, nós fizemos a ação 
civil pública – está aqui o nosso Senador Taques que 
conhece a importância que foi isso – , e que sem ela 
evidentemente os consumidores não teriam o instru-
mento de defesa que eles têm hoje à sua disposição.

Também constituímos a Comissão do Código 
Eleitoral de Reforma, que está trabalhando, e espero 
que dentro de poucos meses nós tenhamos essa re-
forma para votarmos aqui.

Em matéria de educação, criamos o Pronatec, 
ampliando o acesso do estudante ao ensino técnico.

No âmbito da transparência, também aprova-
mos aqui a Comissão da Verdade e a Lei de Acesso 
à Informação.

O cidadão também tem a sua disposição a Ou-
vidoria e o canal 0800.

O Senado recebe várias correspondências de 
cidadãos.

Aqui neste relatório, os Senadores vão ter a opor-
tunidade de ver a participação da sociedade em nossos 
trabalhos. Todos eles tiveram a atenção do Senado, 
receberam andamento nas suas sugestões, respostas 
e, ao mesmo tempo, todas as informações que nos 
foram solicitadas.

O volume do trabalho realizado nesta Casa em 
busca da resposta à sociedade e suas necessidades é 
o que representa este relatório. E, ao mesmo tempo, é 
um subsídio e um instrumento de informação a todos 
os nossos Colegas Senadoras e Senadores.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Na nossa pauta de hoje está o Projeto de Lei 
de Conversão nº 4, de 2012, proveniente da Medida 
Provisória 547. O relatório chegou ontem à noite, de 
maneira que temos que obedecer ao prazo de 24 horas 
para submetê-la à próxima decisão. Assim, hoje não 
teremos apreciação, e a pauta se encontra trancada.
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Temos o Item 4 que pode ser apreciado sem ser 
vedado pela Constituição, que é a Proposta de Emen-
da à Constituição nº 40, tramitando sobre interstício 
para discussão. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Hoje temos a segunda sessão de discussão. 
Ela altera o art. 17 da Constituição Federal para per-
mitir coligações eleitorais apenas nas eleições majo-
ritárias. Temos que incluir essa medida também entre 
aquelas que nas lideranças nós decidimos fazer numa 
sessão temática do dia 21 para examinar essas me-
didas provisórias.

É o seguinte o item 5 quer tramita em 
conjunto:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 29, DE 2007 

(REFORMA POLÍTICA)  
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda a 

Constituição nºs 29, de 2007, e 40, de 2011) 

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 29, de 2007, tendo como primeiro 
signatário o Senador Jarbas Vasconcelos, que 
altera o art. 17, § 1º, da Constituição Federal, 
para admitir coligações eleitorais apenas nas 
eleições majoritárias. 

Endereço na Internet: http://www.se-
nado.gov.br/atividade/plenario/sf Informa-
ções: Subsecretaria de Informações -3303-
3325/3572/7279 

Pareceres sob nºs 714, de 2007; e 1.097, 
de 2011, da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, dos Relatores: Senador Tasso 
Jereissati e Senador Valdir Raupp, 

–1º Pronunciamento: (sobre a Proposta 
de Emenda a Constituição nº 29, de 2007) fa-
vorável, com voto vencido, em separado, do 
Senador Inácio Arruda, e vencido do Senador 
Marcelo Crivella; 

–2º Pronunciamento: (sobre as Propostas 
de Emenda à Constituição nºs 40, de 2011; 
e 29, de 2007, tramitando em conjunto, nos 
termos do Requerimento nº 919, de 2011), 
favorável à Proposta de Emenda a Constitui-
ção nº 40, de 2011, e pela prejudicialidade da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 
2007, com voto vencido, em separado, do Se-
nador Inácio Arruda, e vencido dos Senadores 
Marcelo Crivella e Antonio Carlos Valadares. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Hoje decorre o segundo dia de discussão e 
com a palavra os Srs. Senadores e Senadoras. (Pausa.)

Não havendo oradores, eu encerro a discussão.
A matéria vai constar para terceiro dia de discus-

são na pauta de amanhã.
A emenda apresentada já tem uma subemen-

da apresentada no plenário pelo Senador Valadares, 
mas, de acordo com o nosso Regimento, nós temos 
que esgotar o prazo de cinco dias, cinco discussões, 
para que ela volte à Comissão para ser examinada.

É a seguinte a emenda:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Nada mais havendo a tratar, está encerrada 
a Ordem do Dia.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Sr. Presidente, há um requerimento sobre a 
mesa, de minha autoria, do Senador Eduardo Braga 
e outros Senadores, para a realização de uma sessão 
solene em homenagem à Rede Amazônica de Televi-
são. Se V. Exª pudesse lê-lo para que possamos votar. 

Acho que é o Requerimento nº 19.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – É o requerimento da Senadora Vanessa Gra-
zziotin, do Senador Eduardo Braga e outros Senadores, 
solicitando a realização de sessão especial destinada 
a comemorar os quarenta anos da Rede Amazônica 
de Rádio e Televisão, em data a ser definida. (Reque-
rimento nº 19, de 2012)

Em votação o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Senadores e Senadoras que o aprovaram per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Encerrada a Ordem do Dia.

São as seguintes as matérias não apre-
ciadas e transferidas para a próxima sessão 
deliberativa ordinária.

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 4, DE 2012 
(Proveniente da Medida Provisória nº 547, de 2011) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 4, de 2012, que institui a 
Política Nacional de Proteção e Defesa Civil 
-PNPDEC; dispõe sobre o Sistema Nacional 
de Proteção e Defesa Civil -SINPDEC e o 
Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil 
-CONPDEC; autoriza a criação de sistema de 
informações e monitoramento de desastres; al-
tera as Leis nºs 12.340, de 1º de dezembro de 
2010, 10.257, de 10 de julho de 2001, 6.766, 
de 19 de de-zembro de 1979, 8.239, de 4 de 
outubro de 1991, e 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996; e dá outras providências (proveniente 
da Medida Provisória nº 547, de 2011). 

(Lido no Senado Federal no dia 
12.03.2012) Relator revisor: Senador Casildo 
Maldaner (Sobrestando a pauta a partir de: 
27.11.2011) Prazo final prorrogado: 21.03.2012 

2  
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 5, DE 2012  
(Proveniente da Medida Provisória nº 548, de 2011) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei de Conversão nº 5, de 2012, que abre 
crédito extraordinário, em favor do Ministério 
da Educação, no valor de quatrocentos e ses-
senta milhões e quinhentos e trinta mil reais, 
para o fim que especifica (proveniente da Me-
dida Provisória nº 548, de 2011). 

(Lido no Senado Federal no dia 
12.03.2012) Relator revisor: (Sobrestando a 
pauta a partir de: 15.12.2011) Prazo final pror-
rogado: 8.04.2012 

3  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 63, DE 2011 
(Votação nominal) 

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 63, de 2011, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Valdir Raupp, que altera a redação do art. 
3º da Emenda Constitucional nº 62, de 9 de 
dezembro de 2009, para ampliar o prazo de 
adesão ao regime especial de precatório até 
a data de 31 de dezembro de 2012. 

Parecer, sob nº 689, de 2011, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Demóstenes Torres, 
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ 
(Substitutivo), que oferece. 

6  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 198, DE 2007–COMPLEMENTAR 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 198, de 2007–Comple-
mentar, do Senador Renato Casagrande, que 
acrescenta parágrafo ao art. 1º da Lei Comple-
mentar nº 110, de 2001, estabelecendo prazo 
para a extinção de contribuição social. 

Parecer sob nº 2.016, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Adelmir Santana, favorável, com a 
Emenda nº 1-CAE, que apresenta. 

7  
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 
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Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Romero Jucá), que aprova a progra-
mação monetária para o 1º trimestre de 2012. 

8  
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. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Concedo a palavra à Senadora Marta Suplicy, 
que estava inscrita em primeiro lugar. Em seguida, o 
Senador Mário Couto.

A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Obrigada, Sr. Presidente José Sarney.

Caros colegas Senadores e Senadoras, ouvintes 
da Rádio e TV Senado, amanhã vamos comemorar o 
Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. 

A data, globalmente reconhecida, marca o mo-
mento em que, há 50 anos, em 15 de março de 1962, 
John Kennedy fez o seguinte pronunciamento ao Con-
gresso Americano: “Consumidores, por definição, so-
mos todos nós. Trata-se do maior grupo econômico 
afetando e sendo afetado por praticamente toda e 
qualquer decisão econômica, seja pública ou privada. 
Ainda assim, é o único grupo importante que normal-
mente não é ouvido”.

No bojo das comemorações, foi entregue, no 
dia de hoje, ao Presidente Sarney, o relatório final da 
Comissão de Juristas, que, desde dezembro de 2010, 
vem estudando propostas de atualização do nosso Có-
digo de Defesa do Consumidor, em vigor desde 1990.

Como bem lembrou o Presidente Sarney, donas 
de casa vieram aqui conversar e dizer que elas não 
tinham proteção. E aí surgiu, no Brasil, esse movi-
mento de defesa do consumidor, que amanhã vai ser 
comemorado.

A Comissão atual, que está fazendo a revisão 
do Código, composta por juristas de notório saber a 
respeito do tema, já realizou 37 audiências públicas. 
Vários assuntos foram abordados, como regras para 
o comércio eletrônico. O Código ficou desatualizado, 
porque, hoje, na Internet, há um comércio enorme, que 
tende a aumentar, e não há legislação sobre isso, nem 
proteção. No Brasil, o comércio eletrônico movimenta 
certa de R$30 bilhões ao ano.

Além disso, foram abordadas medidas contra 
o superendividamento das famílias. Hoje, no Brasil, 
muita gente que entrou no mercado consumidor está 
se endividando, porque ainda não tinha noção de con-
trole de gastos. Então, com isso, é preciso haver certo 
procedimento de apoio ao consumidor.

Também foram analisadas medidas contra o as-
sédio de consumo, o que achei particularmente interes-
sante. Trata-se da oferta de crédito, bens ou serviços 
feita de forma ostensiva contra consumidor vulnerável. 
Isso realmente agride a cidadania das pessoas que, de 
gaiatas, fazem compras, e, depois, só há exploração.

Outra diretriz da Comissão foi incorporar ao texto 
do anteprojeto boa parte das decisões já pacificadas 
pelos Tribunais brasileiros. É importante dizer que o 
nosso Código de Defesa do Consumidor contribuiu 
decisivamente, nesses últimos 20 anos, para a cons-
trução da cidadania no Brasil, com a formação de con-
sumidores muito mais conscientes de seus direitos. 
Poucos, quando o Código foi feito, acreditavam que ele 
teria tanto sucesso. Aliás, houve bastante descrédito. 
Mas o Código foi, de fato, assimilado pelos brasileiros, 
passando a influenciar nossas práticas e posturas. O 
Código está desatualizado, mas é muito avançado na 
medida em que consolidou no ordenamento jurídico 
brasileiro princípios como o da boa-fé ou o da função 
social do contrato.

Mas, como já foi dito, o tempo passou, e é che-
gada a hora de promovermos a atualização do Código. 
O expressivo crescimento do mercado interno brasi-
leiro e a recente inclusão, Senadora Lídice da Mata, 
de 40 milhões de pessoas no mercado de crédito no 
Brasil acentuam a necessidade da reforma, que é ur-
gentíssima.

O fortalecimento do Sistema Brasileiro de Defesa 
do Consumidor, em especial dos Procons como espa-
ços alternativos para a solução de disputas consume-
ristas, também trará o benefício de uma menor procura 
do Judiciário para tratar dessas questões.

O Senado, ao reunir nomes de peso para pensar 
a reforma do Código do Consumidor, deu adequado tra-
tamento a essa matéria, que é muito relevante. De fato, 
legislar sobre a defesa do consumidor implica grande 
responsabilidade diante da enorme repercussão que 
tais normas têm no cotidiano das pessoas. Ao mes-
mo tempo, o Direito do Consumidor ajuda a moldar a 
relação entre Estado e economia, na medida em que 
define a natureza e o grau de tutela estatal sobre as 
relações de mercado.

Dessa forma, não seria conveniente enfrentar de 
maneira pontual cada uma das inúmeras propostas de 
alteração do Código que hoje tramitam no Congresso 
Nacional, o que poderia resultar em grande confu-
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são, em uma norma contraditória, que não teria efei-
to. Propondo uma reforma sistêmica, o Senado pode 
dar uma resposta adequada ao desafio de atualizar 
nosso Código.

Espero que, do esforço que inauguramos hoje, 
com o início da tramitação do projeto de lei de refor-
ma do Código de Defesa do Consumidor, possamos 
chegar a um resultado que represente a continuidade 
desse processo de construção da cidadania iniciado 
com a aprovação do Código em 1990, com medidas 
que o atualizem, evitando, ao mesmo tempo, retroces-
sos frente às conquistas das duas últimas décadas.

Não posso deixar de parabenizar o Presidente 
Sarney, que foi um pioneiro no primeiro Código do 
Consumidor e que, agora, é grande incentivador da 
revisão do Código do Consumidor.

Parabéns a todos os cidadãos e aos que muito 
batalharam neste País para que o consumidor tivesse 
cada vez mais cidadania e respeito!

Durante o discurso da Sra. Marta Suplicy, 
o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Moza-
rildo Cavalcanti.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Pela 
ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Tem V. Exª a palavra pela ordem.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Para solicitar de V. 
Exª a inscrição como Líder do PSB.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – V. Exª estará inscrita.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR.) – Com a palavra o Senador Mário Couto pela 
Liderança do PSDB.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, venho à tribuna na tarde de 
hoje falar aquilo que o povo brasileiro precisa lembrar, 
fazendo uma avaliação com o presente. Lembrar um 
pouco o passado, Senador Jayme Campos, e fazer 
uma avaliação do presente, do Governo petista.

Há pouco tempo, meu nobre Senador, o Gover-
no petista dizia que o Brasil iria sofrer o espetáculo do 
crescimento ou a explosão do crescimento! Há pou-
cos dias, o Governo petista anunciou o crescimento 
do Produto Interno Bruto – PIB – em um pouco mais 
de 2%, quando se propalava dentro do Governo um 
crescimento acima de 6%. O Governo petista é assim: 
o Governo petista mente, o Governo petista diz que no 
Brasil não tem inflação, e a família brasileira compra 

o feijão hoje com aumento de mais de 50%, a carne 
com mais de 50% e paga os serviços acima de 20%.

O governo petista, no passado, votou contra a ho-
mologação da Constituição de 1988, uma das atitudes 
mais indignas tomadas até hoje pelo governo petista.

Recordar é bom, Nação brasileira, e mostrar como 
estamos caminhando para sermos uma Argentina, a 
Argentina, que tanto mentiu ao seu povo, e perdeu a 
total credibilidade.

O Governo petista mente descaradamente, Sr. 
Presidente.

O Ministro Mantega ontem ficou pálido quando 
eu lhe disse que era uma mentira o que se diz ao povo 
com referência à inflação brasileira.

O governo petista expulsou três Deputados petis-
tas que participaram do Colégio que elegeu Tancredo 
Neves, pondo fim à ditadura. O governo petista votou 
contra o Plano Real, Nação brasileira. Houve uma 
mobilização integrada dos petistas para derrubarem 
o Plano Real. Os petistas fizeram guerra às privatiza-
ções. Em cada muro de cada casa onde se passava 
estava lá escrito: “Não às privatizações – PT.” Hoje, 
eles implantam as privatizações.

O governo petista, meu nobre Senador Taques, 
foi contra a Lei de Responsabilidade Fiscal. Brasilei-
ros e brasileiras, o governo petista foi contra a Lei de 
Responsabilidade Fiscal – no governo Palocci, quando 
ministro, era cláusula pétrea da sua gestão.

O governo petista implantou o mensalão, aque-
le mensalão pelo qual até hoje não se viu punição de 
ninguém, mas se tornou famoso no Brasil inteiro. Esse 
mensalão foi implantado pelo governo petista.

E o dossiê dos aloprados tentando incriminar 
José Serra?

E o apoio que o PT sempre deu às nações que 
vivem em regime de ditadura? Empresta dinheiro, dá 
dinheiro a Cuba, à Venezuela e à Bolívia, onde os re-
gimes são de ditadores, ditadores cruéis.

E os aposentados brasileiros, que esperavam 
pela Dilma, continuam morrendo de fome.

Mas o Governo brasileiro desembolsa bilhões, 
bilhões, povo brasileiro, Nação brasileira, para os di-
tadores deste mundo.

E o recorde da corrupção aconteceu no governo 
de quem?

Quantas corrupções? Foram R$70 bilhões, e é 
quanto o povo brasileiro paga.

Agora mesmo saiu um ministro, devagarzinho, 
em câmera lenta, para que o País não soubesse mais 
de escândalos: Ministro Afonso Florence, Ministro do 
Desenvolvimento Agrário, mais um.
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É mais um, meu nobre Senador. Este saiu de 
mansinho para que ninguém pudesse falar aqui da 
sua saída.

Outro é denunciado pela Procuradoria, chamado 
Fernando Pimentel. Outro Ministro metido em corrupção.

O Governo bate recorde em cima de recorde de 
corrupção, e o dinheiro do brasileiro que paga imposto 
sai pelo ralo. E o PT mente!

Na corrupção, o Tribunal de Contas da União, Bra-
sil, alerta a Nação brasileira dizendo que o Brasil, na 
construção de seus estádios para a Copa do Mundo de 
2014, está fazendo um superfaturamento nas licitações. 
Somando-se estádio por estádio, dentro da tabela do 
Tribunal de Contas da União, o Governo está dando a 
mais para os seus apadrinhados e empreiteiros, que 
poderão mais tarde colaborar nas campanhas do PT, 
sabe quanto Nação brasileira? Mais de um R$1 bilhão.

O Tribunal diz ao Governo, Presidente, o preço 
das empreiteiras está superfaturado! Vocês não po-
dem licitar R$1.7 bilhão a mais! E o Governo diz: “Eu 
vou fazer, porque eu preciso mais tarde desses em-
preiteiros, que vão ajudar na campanha dos prefeitos 
que se aproxima”.

Este é o PT, o PT que mente.
A falsa inflação, meu Presidente.
O recorde de violência neste País.
A indústria em decadência.
A economia atrapalhada.
Diz o Governo que a classe média está melhor. A 

classe média nunca esteve tão endividada como está 
agora. O governo petista mente. Nós estamos cami-
nhando para uma crise muito séria neste País, Brasil. 
Marquem a data e a hora deste pronunciamento. Mar-
quem a data e a hora deste pronunciamento. O Brasil 
não aguenta tanta corrupção! 

A classe média está totalmente endividada. Há 
falta de saúde. Este Governo sequer pensou na infra-
estrutura deste País. A indústria quebrou; a indústria 
faliu. A saúde não existe neste País. 

Eu quero uma voz, quero um brasileiro ou uma 
brasileira que possa dizer a mim que a saúde neste 
País está boa. Quero um brasileiro ou uma brasileira 
que diga a mim que a violência neste País não exis-
te. Violência, não; superviolência! Quero saber de 
um brasileiro ou uma brasileira que diga a mim que a 
educação neste País é uma educação de qualidade 
e que coloca o seu filho no colégio público porque ali 
a educação é melhor. Ela coloca lá porque não tem 
dinheiro para colocar em outro lugar. Ela é obrigada a 
colocar lá, mas ela sabe que aquela educação não vale 
nada para a sua família, não vale nada para o seu filho. 

Quem entra num hospital hoje, quem consegue 
pegar uma fila, uma ficha em uma fila, pela madruga-

da adentro, está caminhando para um matadouro cha-
mado hospital. Se os hospitais privados neste País já 
matam por infecção hospitalar milhares e milhares de 
brasileiros, faça uma ideia, meu nobre Senador, faça 
uma ideia, meu valoroso Senador Jayme Campos, os 
hospitais públicos!

O PT mente, o PT mente demais! O PT engana 
a população brasileira! O PT condena os aposentados 
à morte! O PT há muito tempo condenou os aposen-
tados à morte. O PT mentiu aos aposentados brasilei-
ros. O Lula mentiu aos aposentados brasileiros. O Lula 
prometeu que se ganhasse às eleições resolveria – e 
eu tenho a fita gravada – a situação dos aposentados 
brasileiros, Senadora. 

O PT mente! O PT massacra os aposentados 
brasileiros!

Senador Flexa Ribeiro, quero convocar-lhe, Se-
nador, V. Exª e todos os Senadores, Senador Jayme, 
Senador Taques, Senador Suplicy, para que se comece 
novamente a luta pelos aposentados.

Senador Flexa, sabe V. Exª qual foi o aumento 
dos aposentados? Sabe Senador? Seis por cento, 
Senador! Sabe qual foi o aumento do salário mínimo, 
Senador? Foi de 14%, Senador! Isso é morte! Isso é 
assassinato! Isso é condenação! 

E nós? Nós vamos cruzar os braços? Nós con-
seguimos muita coisa com a luta? Quase nada. Por-
que este Congresso Nacional, porque este Senado 
Federal – é triste dizer isso, Senador – perdeu a sua 
moral. Compare com o Senado de Rui. Nem vou muito 
longe, nem vou comparar com o de Rui, compare com 
o Senado de 15 anos atrás. Comparem, comparem 
este Senado agora com o de 15 anos atrás e veja a 
desmoralização que sofreu e sofre esta Casa, porque 
criaram uma tal de emenda que se dá para os Depu-
tados e Senadores em troca de seus votos. 

Este Senado hoje é submisso, este Senado hoje é 
humilhado pelo Governo. Este Senado hoje não existe. 
Os poucos Senadores deste Senado que olham para o 
cidadão brasileiro não têm força para vencer aqueles 
que estão de joelhos a cada dia diante da Presidenta 
da República. E ela é má! Ela é má, porque há poucos 
dias o Governo perdeu, por descuido, uma votação 
aqui. Sabe o que ela fez? Sabe o que ela fez? Mandou 
tirar imediatamente o Romero Jucá da Liderança do 
Governo. Sai Romero! Tu vai sair é hoje! No mesmo 
dia! Ela é má! 

Procurava, chamava o rapaz, procurava saber 
o quanto este rapaz fez pelo Governo, o quanto este 
rapaz foi humilhado nesta Casa! Chamava o rapaz e 
conversava. Não, não! Corta o pescoço do Jucá. O 
Jucá perdeu uma votação ai, uma votação simples, 
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uma votação de um cidadão só, de um cidadão só, 
Pedro Taques! 

Faça uma ideia se o Governo perde uma eleição, 
uma votação a favor dos pobres aposentados deste 
País! Ai não era só o Romero, não, ai iam cortar as 
emendas de todos os Senadores. É uma pena! É uma 
pena conviver hoje com tanta vontade que tinha eu de 
ser um Senador da República para lutar pelo povo da 
minha querida Pátria, para lutar pelos menos favore-
cidos, para lutar pelos sofridos.

Sabem V. Exªs como vivem os aposentados desta 
Nação? Sabem V. Exªs como o PT mente dizendo que 
acabou a miséria neste País? 

Sabem V. Exªs como o PT mente ao dizer que 
acabou a miséria neste País...

(Interrupção do som.)

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA.) – 
...como o PT mente quando diz que acabou com a de-
sigualdade social neste País? E nós aqui, Senadores, 
sem termos forças [Fora do microfone] para enfrentar 
o Governo desleal e o Governo mentiroso.

Muito obrigado, Presidente.

Durante o discurso do Sr. Mário Couto, o 
Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Cyro Miranda.

O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 
– GO) – Muito obrigado, Senador Mário Couto. 

Quero também salientar que a perda dos apo-
sentados, Senador Mário Couto, não é só deste ano. 
Este ano foi gritante, de seis para quatorze. Mas, nos 
outros anos, também nunca acompanhou o reajuste 
dos que estão na ativa.

Passo a palavra à Senadora Lídice da Mata.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pela 

Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria de rapidamente 
fazer três registros da nossa tribuna hoje.

Primeiro, noticiar que a bancada baiana do Se-
nado estará, daqui a pouco, acompanhando os três 
prefeitos representantes da Chapada Diamantina em 
audiência no Ministério da Integração Regional, para 
tratar da seca que vem castigando profundamente a 
população de toda a região do semiárido baiano, em 
especial dos 29 Municípios da nossa querida Chapada.

Segundo, Sr. Presidente, para parabenizar o Mi-
nistro Pepe Vargas, que toma posse, agora à tarde, no 
Ministério do Desenvolvimento Agrário. E, ao mesmo 
tempo, saudar o ex-Ministro Afonso Florence, baia-

no, sério, competente, Deputado dos mais votados 
da Bahia, que representava a Bahia no Ministério da 
Presidente Dilma até então.

Ao fazer essa saudação, Sr. Presidente, reafir-
mo minha confiança na Presidente Dilma Rousseff. A 
Bahia enxerga a ausência de um representante no seu 
Ministério esperando uma compensação em liberação 
de recursos e de apoio aos principais projetos de de-
senvolvimento do nosso Estado.

Queremos, sem dúvida alguma, e esperamos re-
cursos para o novo aeroporto de Vitória da Conquista, 
indispensável ao crescimento e desenvolvimento da 
região sudoeste da Bahia; recursos para o metrô de 
Salvador; recursos para a ponte Salvador-Itaparica; 
recursos suplementares do PAC II para os sistemas de 
abastecimentos na Bahia, as obras da Ferrovia Oeste-
-Leste e tantos outros investimentos indispensáveis 
para o desenvolvimento da nossa terra. 

Temos confiança de que a Presidente Dilma dará 
condições à continuidade do desenvolvimento da Bahia 
e ao papel de liderança na economia do Nordeste 
que a Bahia tem e teve até então. Nossa confiança, 
Sr. Presidente, nasce da certeza de que a Presidente 
Dilma reconhece o esforço que o Governador Jaques 
Wagner, seu dileto amigo e companheiro, fez para lhe 
dar a maior vitória do Brasil na Bahia, e o apreço que 
a Bahia e os baianos têm demonstrado sempre pela 
nossa Presidente.

Sr. Presidente, reafirmo que esta é a esperança e 
a expectativa que a Bahia tem: menos disputa de cargos 
e mais reconhecimento da importância da Bahia para o 
Brasil e para o Nordeste, da importância da liderança 
do Governador Jaques Wagner e da importância que 
os baianos e a Bahia dão à Presidente Dilma.

Esperamos, portanto, que esse reconhecimen-
to venha na manutenção dos acordos de importantes 
investimentos para a nossa terra.

Por último, Sr. Presidente, quero solicitar a inser-
ção nos Anais da Casa do pronunciamento do cientis-
ta político Paulo Fábio Dantas, proferido no momento 
do enterro do Deputado Federal pela Bahia Fernando 
Sant’Anna.

Muito obrigada.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SRª SENADORA LÍDICE DA MATA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I, §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB 
– GO) – Muito obrigado, Senadora Lídice da Mata. 
Também faço suas as minhas palavras. Salvador e a 
Bahia merecem esses investimentos tanto em aero-
portos como no metrô. É uma capital que espelha o 
turismo brasileiro. Espero que a Presidenta realmente 
atenda a esse pedido. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Flexa Ri-
beiro. 

Autorizo também a transcrição do pronunciamento 
completo da Senadora Lídice da Mata.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Cyro Miranda, Srªs e Srs. 
Senadores, venho à tribuna hoje para falar sobre o 
PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. E ve-
nho como Senador de oposição, do PSDB, mostrando 
que o PSDB faz uma oposição séria. Senador Cyro, V. 
Exª, como eu, é do PSDB, que faz uma oposição com 
coerência, uma oposição construtiva.

Já disse por diversas vezes desta tribuna que, 
quanto ao Programa de Aceleração do Crescimento, 

todos nós gostaríamos que ele estivesse em pleno 
desenvolvimento, em plena execução.

Senador Suplicy, V. Exª, como eu, participou da 
Legislatura passada, à época do lançamento, pelo Pre-
sidente Lula, do PAC, que foi lançado no governo do 
Presidente Lula. Até chamamos o PAC de “Programa 
de Aceleração da Candidata”, hoje Presidenta Dilma. 
Também chamamos de “Programa de Antecipação da 
Campanha”, PAC. Era um programa midiático. O pró-
prio Presidente Lula chamou a então Ministra Dilma de 
“mãe do PAC”. Ou seja, ele próprio, como Presidente 
da Republica, deu uma visibilidade midiática ao progra-
ma, Senador Pedro Taques, que era um programa de 
obras do seu governo, um programa, como ele dizia, 
de aceleração do crescimento.

Por que venho hoje à tribuna?
Venho aqui reverberar uma matéria que o jornal 

O Liberal, do meu Estado, publicou no dia 4 de mar-
ço passado. A mídia que o Presidente Lula provocou 
ao lançar o PAC, como eu disse, a propaganda e os 
efeitos eleitoreiros, temos que admitir, nesse aspecto, 
deu certo.
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Ora, nós e todos os brasileiros não vivemos de 
propaganda. O País e o desenvolvimento nacional não 
vivem apenas da magia da comunicação. Não admitem 
que uma mentira ou fantasia dita mil vezes se torne 
verdade. Aprendi, Senador Taques, ainda menino, que 
uma mentira contada um milhão de vezes – aprendi 
isso – continua sendo mentira, não se torna verdade, 
mesmo repetida um milhão de vezes. 

Infelizmente, não é preciso muita retórica daqui 
da tribuna para mostrar ao Brasil, pela TV, pela Rádio e 
pela Agência Senado que o PAC empacou, ou melhor, 
não saiu do papel; ou seja, não passa ainda, lamenta-
velmente – eu queria que isso não fosse verdadeiro –, 
de mera propaganda. O cidadão que nos escuta sabe 
que em sua cidade o PAC não existe ou não avança 
em suas obras. Porém, com tanta propaganda do Go-
verno Federal, pode até acreditar que ali deve estar 
ocorrendo algum problema, que é pontual, mas que 
no restante do País o PAC funciona bem. Com isso, o 
cidadão é levado a crer que tem que ter paciência e 
que em breve as obras chegarão. Não podemos acei-
tar isso. A verdade tem que vir à tona.

Vou ler, como disse no início deste pronuncia-
mento, alguns trechos de matéria publicada no dia 4 
de março, este mês, pelo jornal O Liberal. O jornal, 
aliás, trouxe a seguinte manchete de primeira página: 
“PAC não libera verba para metade das obras no Pará”.

A matéria, no caderno Poder, diz o seguinte: 

“PAC não sai do papel no Pará
A maioria das obras do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC) no Pará, 
vinculadas ao Ministério dos Transportes, não 
saíram da estaca zero no ano passado [2011]. 
Levantamento feito por O LIBERAL a partir de 
dados coletados no Sistema de Administração 
Financeira (Siafi), do governo federal, mostra 
que onze das vinte obras do PAC previstas no 
Estado, no valor total de R$ 61 milhões, não 
tiveram nem um centavo empenhado até o dia 
31 de dezembro de 2011.

Em todo o País, foram 191 obras e progra-
mas nessa mesma situação -cerca de R$ 2,6 
bilhões autorizados, mas o valor empenhado 
foi igual a zero”.

Diz ainda a matéria (na íntegra):

“Esse é o caso, por exemplo, dos R$ 
8,5 milhões constantes do Orçamento para 
a construção das eclusas da Hidrelétrica de 
Tucuruí. Mesmo entregues no fim de 2010, 
pelo ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, 
as eclusas não funcionam na prática. Os re-
cursos [esses R$8,5 milhões] são necessários 

para as obras de derrocamento do Pedral do 
Lourenço, que permitiriam a navegabilidade 
no rio Tocantins durante todo o ano.

A obra é fundamental para a efetiva in-
fraestrutura do Pólo Industrial de Marabá, que 
vai propiciar a tão propagada verticalização 
do potencial mineral do Pará. Apesar da im-
portância, o valor empenhado pelo governo 
nessa obra foi nulo.

Ainda na região, se observa a ação de 
“melhoramentos no Canal de Navegação da 
Hidrovia do Tocantins”. A dotação inicial do 
governo foi de R$ 215,5 milhões.

No valor empenhado, que expressa efe-
tivamente o que o Executivo autoriza, o valor 
caiu para R$ 31 milhões. O ano de 2011 ter-
minou e o Siafi aponta que o valor pago pelo 
governo foi igual a zero, A paralisia atinge ainda 
a construção do terminal de cargas multimo-
dal em Marabá.

O valor necessário para a obra, calcula-
do pelo próprio Governo, é de R$12,7 milhões. 
Entretanto, nada foi empenhado para essas 
obras. A construção do terminal de cargas de 
Miritituba também teve a mesma avaliação: 
R$4,2 milhões previstos e nenhum centavo 
empenhado.

Na lista de obras do PAC paradas no 
Pará, sem nenhum valor empenhado ao longo 
de todo o ano de 2011, ainda aparecem oito 
ações, no valor total de R$36,4 milhões, para 
a construção de onze terminais fluviais nos 
Municípios do Estado, dentre eles os de San-
tarém (Prainha) e de Monte Alegre.

Diz ainda matéria publicada no jornal O Liberal:

Já no rol das ações que tiveram cifras 
empenhadas, mas mesmo assim fecharam o 
ano com o valor pago igual a zero, aparecem 
a construção de ponte sobre o rio Araguaia, na 
BR-230 – que é a Transamazônica –, na divisa 
do Estado com o Tocantins; e melhoramentos 
no canal de navegação hidrovia do rio Tapajós. 
A dotação inicial da primeira obra foi de R$1,1 
milhão. Chegaram a ser empenhados R$835 mil, 
mas até o fim do ano nada foi pago. No caso das 
obras da hidrovia do Tapajós, apesar de constar 
no Siafi que a quantia paga foi nula, todo o valor 
da dotação inicial, R$2 milhões, foi empenhado.

Essa é a matéria publicada no jornal O Liberal 
do dia 4 de março próximo passado, e peço ao Pre-
sidente, Senador Jayme Campos, que faça a publica-
ção na íntegra.
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Na reportagem, o Ministério afirma que as obras 
não foram suspensas ou estão paradas. Para o Governo 
Federal, isso tem outro nome: estudo. A assessoria do 
Ministério informa na reportagem que as obras estão 
reavaliadas ou estão em fase de estudos.

A reportagem mostra ainda que os mesmos va-
lores, embora não empenhados, foram colocados no-
vamente no Orçamento para 2012.

Ou seja, no dito popular, Senador Jayme Cam-
pos e Senador Ivo Cassol, o Governo está empurran-
do de barriga.

Essas obras estão sendo empurradas de barriga, 
ou seja, passaram para o Orçamento de 2012, Sena-
dor Pedro Taques.

O que peço é que o Governo Federal não faça 
nada demais; apenas cumpra com sua palavra, que 
faça menos propaganda e mais obras tão importantes 
para o nosso Pará e para o nosso País.

Ainda nesta semana, no dia de ontem, tive infor-
mações e, novamente, solicitei ao gabinete da Ministra 
Miriam Belchior, do Planejamento, que ela conceda 
audiência ao Governador Simão Jatene, do Estado do 
Pará, e à bancada do nosso Estado no Senado e na 
Câmara Federal, para que possamos ter da Ministra 
a retomada das conversas que tivemos, ainda no final 
de 2011, sobre as obras do derrocamento do Pedral 
de Lourenço e da dragagem a jusante da eclusa de 
Tucuruí, no rio Tocantins, importantes para a navega-
bilidade do rio Tocantins, e também sobre o porto in-
termodal de Marabá. Essas obras são fundamentais 
para o desenvolvimento daquela região do nosso Es-
tado, não só de Marabá, mas de todos os Municípios 
do sul e sudeste do Estado do Pará.

Eu aguardo, Ministra Miriam Belchior. V. Exª nos 
atendeu com muita fidalguia e disse que, até feverei-
ro, o Governador Simão Jatene e a bancada do nosso 
Estado teriam de V. Exª o retorno desses estudos que 
o Governo estaria fazendo sobre essa obra. E nós es-
tamos, então, solicitando a V. Exª que nos receba para 
que possamos ter essa informação.

E faço isso porque nos preocupa demais esse de-
sencontro dessas informações que chegam ao nosso 
Estado. Ainda hoje, tivemos... Amanhã, na Comissão 
de Infraestrutura, vou encaminhar um requerimen-
to, Senador Jayme Campos, pedindo informações à 
Companhia Vale sobre o andamento das obras de 
implantação da Alpa, a siderúrgica que está sendo 
implantada em Marabá.

A informação que obtive hoje é de que a Com-
panhia Vale suspendeu a implantação da Alpa sob a 
alegação de que nada será feito enquanto não houver 
a definição das obras de derrocamento, ou seja, en-
quanto a hidrovia do Tocantins não tiver sido implantada 

pelo Governo Federal. Isso já foi dito no ano passado. 
Inclusive a imprensa do meu Estado anunciou essa 
medida da Vale numa ida da Ministra Miriam à Comis-
são de Assuntos Econômicos. Isso foi mostrado pelo 
Senador Flexa Ribeiro à Ministra, que se preocupou 
com a notícia, que, depois, foi desmentida pela Com-
panhia Vale. Mas hoje a informação voltou a chegar 
ao meu conhecimento.

Eu vou encaminhar amanhã, por meio da Co-
missão de Infraestrutura, um requerimento para que 
a Vale possa informar os valores investidos desde o 
início da implantação da Alpa até o mês de março de 
2012 – os valores investidos mês a mês e os gastos 
na implantação da Alpa –, para que nós possamos 
saber exatamente, pelos valores gastos, o andamen-
to da obra e se a Vale continua com a obra dentro do 
cronograma, se houve redução do avanço da obra 
ou paralisação. Pelos valores gastos, nós vamos ter 
o exato retrato da intenção da Vale: se é implantar a 
Alpa, se é acelerar a implantação ou – se a notícia que 
nos chega é verdadeira – se a implantação da Alpa foi 
realmente paralisada.

Isso preocupa todos nós do Estado do Pará, em 
especial os nossos amigos lá de Marabá e região. 
Vejo aqui, no blog do Hiroshi, comentários postados 
pelo meu amigo e ex-Vice-Prefeito Ítalo Ipojucan, de 
Marabá. Já existe até um site – deixem-me localizar.

E eu já vou me associar aos que estão fazendo 
esse movimento em defesa da Alpa. Eu acho que temos 
realmente que fazer este movimento: A Alpa é Nossa. 
“Estratégias em fase de gestação começaram com a 
publicação de um grupo no Facebook denominado A 
Alpa é Nossa. Devem se acentuar com manifestações 
públicas e, finalmente, atos de maior efeito”, como eles 
dizem aqui, que devem ser adotados.

Eu acho que todos nós paraenses estamos aten-
tos, inclusive o Governador Simão Jatene, a esses 
movimentos. E todos os políticos, os parlamentares 
do Estado do Pará estão mobilizados para que a Alpa 
não sofra nenhuma redução na sua implantação. Mas 
é preciso que o Governo Federal, que a Presidenta 
Dilma tenha compromisso – eu tenho certeza absolu-
ta de que ela jamais deixará de cumprir com o projeto 
de implantação da Alpa. E, para isso, é preciso que o 
derrocamento do Pedral de Lourenço e a dragagem 
daquele trecho do Tocantins a jusante das eclusas 
possam retornar ao PAC, como também deve retornar 
ao PAC o porto intermodal de Marabá, porque essas 
obras todas já estavam fazendo parte desse progra-
ma. Inclusive, o porto já tinha sido transferido para o 
Governo passado, que era do PT, mas, por sua incom-
petência, este não teve condições de implementá-lo e 
foi devolvido ao Governo Federal.
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Então, eu quero aqui, ao finalizar, Senador Jayme 
Campos, mais uma vez, reafirmar o pedido de audiên-
cia à Ministra Miriam Belchior. Estamos aguardando 
o gabinete da Ministra confirmar a audiência com o 
Governador Simão Jatene e com a Bancada Federal 
do Estado do Pará.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 

SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU 

PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 

I, §2º, do Regimento Interno.)



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 06445 

Durante o discurso do Sr. Flexa Ribeiro, o 
Sr. Cyro Miranda deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Jayme Campos.

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM 
– MT) – Cumprimento V. Exª, Senador Flexa Ribeiro, 
pelo belo pronunciamento que fez hoje nesta Casa.

Concedo a palavra ao ilustre Senador Pedro 
Taques.

V. Exª tem direito a vinte minutos para fazer uso 
da palavra nesta tribuna.

Senador Pedro Taques com a palavra, represen-
tante do Estado do Mato Grosso.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Muito obrigado, Senador 
Jayme Campos, que preside esta sessão.

Srªs Senadoras e Srs. Senadores, podemos des-
matar à vontade, pois seremos anistiados, Senador 
Jayme. Soneguemos à vontade, pois teremos logo um 
Refis e pagaremos em suaves e numerosas prestações 
a nossa dívida com o Tesouro. Votemos medidas provi-
sórias em desacordo com a Constituição, que seremos 
perdoados pelo Supremo Tribunal Federal.

Estamos precisando, Sr. Presidente, frear as ex-
ceções, que passaram a ser regras, e dar exemplos, 
porque a palavra convence e o exemplo arrasta.

Na quarta-feira passada, dia 7 de março de 2012, 
o Supremo Tribunal Federal, a despeito de contemplar 
uma norma expressa na Constituição Federal, julgou, 
por maioria de votos, parcialmente procedente a Ação 
Direta de Inconstitucionalidade nº 4.109, que contes-
tava a validade da Medida Provisória nº 366, de 2007, 
convertida na Lei nº 11.516, de 2007, que criou o Insti-
tuto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.

No julgamento, o Supremo Tribunal Federal consi-
derou inconstitucional a criação do instituto pela ausên-
cia de parecer prévio de comissão mista de Deputados 
e Senadores. E, com a modulação de efeitos, fixou o 
prazo de dois anos para que o Congresso Nacional 
saneasse o vício.

Em poucas palavras e sem juridiquês, o Supremo 
Tribunal Federal disse o seguinte: aquilo que a socie-
dade brasileira pensava que era lei não é lei, porque 
ofende a Constituição da República.

Ofende a Constituição da República porque a me-
dida provisória foi convertida em lei em desobediência 
à Constituição, que diz que ela deveria ser aqui tratada 
por essa comissão mista de Deputados e Senadores. 
Ou seja, em outras palavras, a medida provisória não 
seguiu nesta Casa a receita. E se nós não seguirmos 
a receita, o bolo desanda, a maionese dá dor de bar-
riga, como nós todos sabemos.

Muito bem, no dia seguinte, entretanto, após apre-
sentação de questão de ordem pelo Advogado-Geral 

da União, o Ministro Luís Inácio Lucena Adams, o Su-
premo Tribunal Federal voltou atrás em sua decisão 
e preferiu manter a inconstitucionalidade da medida 
provisória. Voltou atrás. O Supremo Tribunal Federal, 
julgando uma reclamação, voltou atrás.

Muito bem, o que isso significa? O Supremo Tri-
bunal Federal fixou os efeitos vigorantes apenas em 
relação às medidas provisórias enviadas ao Congresso 
a partir do dia seguinte à decisão, constitucionalizando, 
portanto, as medidas provisórias elaboradas ao arrepio 
da Constituição Federal.

Ao arrepio significa que as medidas provisórias 
foram aprovadas nesta Casa em violação à Constituição 
da República, apesar de respeitar a decisão da Corte 
Constitucional, uma vez que, em uma democracia, as 
decisões judiciais devem ser obedecidas, mas elas 
devem sofrer uma análise desta Casa sim, porque, na 
democracia, não existe nada que seja não criticável.

Apesar de respeitar a decisão da Corte Constitu-
cional, eu me resguardo, Sr. Presidente, o direito par-
lamentar de discordar do seu posicionamento. Parece-
-me, aliás, que essa decisão nos mostra a aquiescência 
viciada de um Poder da República, o Judiciário, sobre 
o outro, o Executivo.

Imaginem: o Supremo Tribunal Federal não pode 
concordar com esse tipo de pedido do Poder Executivo.

Apesar de o art. 62, § 9o, da Constituição Fede-
ral expressamente consignar que “caberá à comissão 
mista de Deputados e Senadores examinar as medidas 
provisórias e sobre elas emitir parecer, antes de se-
rem apreciadas, em sessão separada, pelo plenário de 
cada uma das Casas do Congresso Nacional”, sempre 
foi considerada uma norma constitucional morta, uma 
norma constitucional que não produz efeitos, e mais de 
500 medidas provisórias já haviam sido convertidas em 
leis sem contemplação de sua formalidade. Ou seja, 
fizeram de conta que essa norma da Constituição era 
uma folha de papel sem qualquer significado.

Isso mesmo, mais de 500 medidas provisórias 
foram por nós aqui aprovadas, Sr. Presidente. Salários-
-mínimos foram aumentados e instituições foram criadas 
sem a devida formalidade exigida pela Constituição.

Nós não estamos obedecendo à Constituição. 
Essa prática injustificada, apoiada na Resolução nº 
1, de 2002, desta Casa, declarada inconstitucional 
pelo Supremo, é motivada pela pressa desenfreada 
e facilidade de negociação que o Executivo sempre 
desenvolve para aprovar as inovações legislativas de 
seu interesse.

Mas é preciso que fique claro que “o parecer da 
comissão mista, em vez de formalidade desimportan-
te, representa uma garantia de que o Legislativo seja 
efetivamente o fiscal do exercício da função legiferan-
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te pelo Executivo”. O Poder Executivo não pode, Srs. 
Senadores, legislar como regra. No entanto, como eu 
disse inicialmente, no Brasil, a exceção se transforma 
em regra. O próprio Ministro Fux, Relator da ADI cita-
da, disse isso na sua manifestação.

Essa, até então ineficaz, norma constitucional, 
portanto, é que garante a esta Casa, garante ao Con-
gresso Nacional, como representante, lá na Câmara, do 
povo, e aqui no Senado, representante da Federação, 
a função de controlador diretamente o Poder Executi-
vo, uma possibilidade eficaz de análise da atipicidade 
legislativa do Poder Executivo.

Mas, Sr. Presidente, as exceções estão sendo 
transformadas em regras na República Federativa do 
Brasil.

Um segundo tema, Sr. Presidente, que eu gos-
taria de trazer a esta Casa, foi a denúncia, oferecida 
pelo Ministério Público Federal, em desfavor do famo-
so Coronel do Exército Sebastião Curió, conhecido 
como Major Curió. 

O Ministério Público Federal, acertadamente, 
ajuizou ação contra ele pelo sequestro de militantes 
políticos durante a guerrilha do Araguaia (1972-1975), 
a qual ajudou a combater. É a primeira denúncia crimi-
nal apresentada contra um oficial por crimes cometidos 
durante a ditadura militar.

Em 1979, como nós todos sabemos, foi editada a 
Lei de Anistia que impediu o julgamento e a condenação 
pelos crimes cometidos durante a ditadura. Essa lei, 
Sr. Presidente, foi questionada, em 2010, no Supremo 
Tribunal Federal (STF), que reafirmou sua validade. No 
ano passado, no entanto, a Corte Interamericana de 
Direitos Humanos condenou o Brasil a apurar e punir 
os crimes praticados durante a ditadura.

Assim, a ação possui absoluta pertinência e não 
contraria a decisão do Supremo Tribunal Federal. É 
sabido na área jurídica que o crime de sequestro, ca-
racterizado como crime permanente, não está sujeito 
à prescrição até que seus efeitos cessem, o que não 
ocorreu até hoje.

Os Procuradores da República que assinam a 
ação contra Curió o responsabilizam pelo desapare-
cimento de participantes da guerrilha, organizada pelo 
PCdoB na Amazônia. 

Até hoje não se sabe o paradeiro das vítimas. O 
crime continua acontecendo até que sejam encontra-
dos os restos mortais desses brasileiros.

Muito bem, alguns dizem e perguntam: “Por que 
só agora?”. Porque agora que as provas, a investigação 
do Ministério Público chega a bom termo. Aliás, essa 
não é uma novidade na República, no mundo, porque 
o Uruguai fez isso, a Argentina fez isso, o Chile fez 
isso, a África do Sul fez isso. 

Estamos a tratar de uma justiça de transição. Não 
há paz sem que ocorra justiça. A Lei de Anistia não 
é uma borrachinha no passado. A Lei de Anistia não 
pode encobrir crimes contra a humanidade.

A decisão do Supremo Tribunal Federal trata da 
compatibilidade da Lei de Anistia com a Constituição 
da República. Mas a decisão do Supremo não fez a 
discussão a respeito da Lei de Anistia com os trata-
dos internacionais de que a República Federativa do 
Brasil é signatária.

Assim, Sr. Presidente, trata-se, portanto, de uma 
arbitrariedade sendo saneada depois de quase 30 anos 
e que não merece a impunidade.

Qual é a repercussão disso nas nossas vidas? 
Hoje, temos o chamado efeito ou princípio da repetição. 
A mesma violência, Senador Paim, que era praticada 
naquele tempo ainda é praticada hoje. E não conse-
guimos acabar, por exemplo, com a violência da força 
policial, efeito de repetição.

Um terceiro tema, Senador Jayme Campos, que 
preside esta sessão, que gostaria de aqui tocar: hoje, 
foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça 
um projeto que trata do direito de resposta. Projeto do 
Senador Requião, que tive a honra de relatar. 

Alguns dizem que esse projeto está a trazer para 
o Brasil a censura. Alguns dizem que esse projeto esta-
ria a trazer para a República Federativa do Brasil uma 
limitação do direito fundamental da imprensa. Quero 
aqui afastar esse tipo de argumento.

A Constituição da República, no art. 5º, inciso 
V, já garante o direito de resposta. Está ali escrito no 
art. 5º, inciso V da Lei Fundamental da República. O 
que fizemos foi a regulamentação desse dispositivo 
constitucional. 

A liberdade de imprensa é sagrada. A nossa 
Constituição estabelece o direito fundamental de todos 
termos informações verdadeiras. E essas informações 
devem ser trazidas pela imprensa. Não existe imprensa 
boa ou imprensa ruim. O que existe é uma imprensa 
que divulgue fatos que sejam verdadeiros. 

Liberdade de imprensa nós todos devemos as-
segurar, e a Constituição garante essa liberdade de 
imprensa, a Constituição veda a censura, e é bom que 
assim seja. Esse projeto não trata do conteúdo da ma-
téria a ser veiculada, esse projeto apenas regulamenta 
o que está escrito na Constituição da República.

Alguns dizem, Senador Jayme Campos, que nós 
não precisaríamos de uma lei regulamentando o art. 
5º, inciso V, da Lei Fundamental da República. Aliás, 
isto ocorre na Alemanha. Na Alemanha, não se exige a 
regulamentação. Agora, de outro lado, existem aqueles 
que aceitam a necessidade de regulamentação para 
que tenhamos um processo, um procedimento, uma 
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ação própria para o direito de resposta, que está pre-
visto na Constituição da República.

A Lei de Imprensa, a Lei nº 5.250, de 1965, foi 
reconhecida como inconstitucional pelo Supremo Tri-
bunal Federal no dia 30 de abril de 2009. Do dia 30 
de abril de 2009 até hoje, data do reconhecimento da 
inconstitucionalidade da Lei de Imprensa, nós não te-
mos regulamentação a esse dispositivo. 

Encerro, Senador Jayme Campos, dizendo que 
nós não podemos limitar a imprensa, nós não podemos 
censurar a imprensa. A Constituição da República ga-
rante isso e eu defendo, nesta Casa, e defendo, nesta 
oportunidade e nesta tribuna, que a imprensa tem o 
dever fundamental de criticar os homens públicos. Nós 
que viemos para a vida pública temos a nossa intimi-
dade, Senador Cyro, relativizada, porque do contrário 
ficaríamos em casa. A imprensa tem a obrigação de 
fiscalizar os Senadores da República, a imprensa tem 
a obrigação de fiscalizar as nossas atuações. Este pro-
jeto do Senador Requião, por mim relatado na Comis-
são de Constituição de Constituição e Justiça, apenas 
regra o procedimento do chamado direito de resposta.

Obrigado, Sr. Presidente.
Eram essas as considerações que eu gostaria 

de fazer nesta tarde. 
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/

DEM – MT) – Cumprimento o Senador Pedro Taques 
pelo belo pronunciamento, sobretudo diante do seu 
desempenho como Relator em algumas matérias inte-
ressantes como essa que S. Exª relatou no dia de hoje.

Na ordem de inscrição, gostaríamos de convidar 
o Senador Cyro Miranda para fazer uso da palavra.

V. Exª tem 20 minutos na forma regimental para 
fazer o seu pronunciamento.

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Muito obrigado, Senador Jayme Campos, que 
preside esta sessão, Srªs e Srs. Senadores, Srs. te-
lespectadores da TV Senado, Srs. ouvintes da Rádio 
Senado também.

Sr. Presidente, quero abordar dois temas na área 
econômica.

O primeiro é que ontem o Ministro Guido Mante-
ga compareceu ao Senado e, em consonância com o 
discurso da equipe econômica, reafirmou a convicção 
de que a condução do Governo está no rumo certo. 
Reafirmou a tendência de redução da taxa de juros, 
sem possibilidade de aumento da inflação.

Valendo-se da experiência de seis anos como 
Ministro da Economia, Guido Mantega apostou na 
previsão de crescimento da ordem de 4,5%, sem in-
flação em 2012.

Nós já vimos que o aumento da taxa de juros tem 
como um dos efeitos colaterais o baixo crescimento 
econômico, como mostrou o “Pibinho” de 2011.

Mas a aposta do Ministro é de que a desejada 
redução da taxa de juros incentivará o consumo, sem 
o aumento da inflação. Isso, sem dúvida, seria exce-
lente no contexto de retração da economia mundial.

Ocorre, Sr. Presidente, que, nesse particular, 
parece não haver unanimidade dos analistas de mer-
cado. Muitos acreditam na conseqüente elevação da 
inflação, ou seja, que o Brasil cairá no outro extremo 
de um paradoxo característico da nossa economia: 
crescimento alto com inflação.

Cremos que o Ministro da Fazenda está errado 
no seu prognóstico. É provável, lamentavelmente, que 
a redução de juros resulte em inflação. Estamos amar-
rados e precisamos, com urgência, romper esse para-
doxo perigoso para o futuro do Brasil. Compartilhamos 
da convicção de que as condições macroeconômicas 
do Brasil são bem melhores hoje.

Mas são necessárias medidas mais efetivas, como 
parte de um plano maior, para garantir o crescimento 
sustentável da economia.

Um dos primeiros passos nesse sentido é que-
brar o mito do superávit primário, que esconde uma 
verdade e uma necessidade: precisamos caminhar em 
direção ao superávit nominal. Sem dúvida, uma meta 
de superávit nominal seria um mecanismo muito mais 
eficaz de combate à inflação, com crescimento econô-
mico sustentável, aumento da produção, do emprego e 
da renda, ao invés de uma meta de superávit primário 
destinada ao pagamento de apenas parte dos juros 
incidentes sobre a dívida pública.

O Governo deve direcionar os esforços no sentido 
de criar uma poupança pública. Queremos aqui salien-
tar as palavras do próprio Ministro Mantega:

“Na medida em que se cria poupança pública, o 
Estado poupa mais, com contenção de gastos de cus-
teio, e num cenário de inflação em queda – e hoje a 
inflação está caindo no País – isso abre espaço para 
a redução da taxa básica de juros básicos”.

O Ministro disse, ainda, que o corte de R$ 55 bi-
lhões no Orçamento é suficiente para que o Governo 
possa cumprir a meta de economizar R$139,8 bilhões 
para o pagamento de juros da dívida.

Quer dizer: pagamento de uma parte dos juros.
Diante desse quadro, sugerimos a construção 

de uma proposta que trate do equacionamento da dí-
vida pública.

Muito mais do que pagar parte dos juros, pensar 
o pagamento dos empréstimos, criando mecanismos 
de atração desses recursos em investimentos na in-
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fraestrutura, nas PPPs (Parcerias Público-Privada) e 
no aparelho produtivo nacional.

O Balanço do Governo Geral, aquele que reúne 
as contas da União, dos Estados, Distrito Federal e 
Municípios, apresentou em 31 de dezembro de 2011, 
Sr. Presidente, os seguintes resultados: receita total, R$ 
1.500 trilhão (um trilhão e quinhentos bilhões de reais); 
despesa total, R$ 1.371 trilhão (um trilhão, trezentos 
e setenta e um bilhões de reais); resultado primário, 
R$129 bilhões (cento e vinte e nove bilhões de reais); 
serviço da dívida, 12,16%, ou seja, R$236 bilhões (du-
zentos e trinta e seis bilhões de reais); déficit nominal, 
R$107 bilhões (cento e sete bilhões de reais).

Fosse uma Selic de 5%, sobre a dívida anual 
média de R$1.940 trilhão (um trilhão novecentos e 
quarenta bilhões de reais), verificada no ano passa-
do, teríamos um superávit nominal da ordem de R$32 
bilhões (trinta e dois bilhões de reais), em lugar do dé-
ficit de R$107 bilhões (cento e sete bilhões de reais) 
registrado em 2011.

Cremos que passamos da hora de fazer uma 
reengenharia da economia brasileira. Se o desejo for 
proporcionar o crescimento sustentável, num ritmo su-
ficiente para atender às demandas das novas gerações 
por emprego, renda e inserção no mercado de trabalho.

Hoje também, Sr. Presidente, quero tratar de ou-
tro ponto, o Projeto de Resolução do Senado n° 72, 
de 2010, do Senador Romero Jucá, que estabelece 
alíquotas do ICMS sobre Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação, nas operações in-
terestaduais com bens e mercadorias importados do 
exterior.

Não somos contra a discussão de mecanismos 
para acabar com a guerra fiscal, mas esse projeto, caso 
venha a ser aprovado, representará enormes prejuízos 
para diversos Estados brasileiros, que, assim como 
Goiás, Mato Grosso, Vitória do Espírito Santo, Santa 
Catarina, Minas Gerais e Rio de Janeiro, têm lutado 
pela diversificação da economia e pela industrialização.

Quem observa a evolução da economia brasilei-
ra, nas últimas décadas, verifica que uma das maiores 
conquistas do Brasil foi promover a interiorização do 
progresso, rompendo com uma tendência concentra-
dora do eixo Sul e Sudeste.

Sr. Presidente, por falta de um plano de desen-
volvimento regional é que os Estados foram obrigados 
a se defender e a criar, então, os incentivos para os 
seus Estados. É questão de sobrevivência.

Esse processo, caracterizado em grande parte 
pela instalação de indústrias farmacêuticas e auto-
mobilísticas, entre outras, como no caso de Goiás, só 
foi possível com uma política de incentivo fiscal para 
atraí-las.

Os dividendos sociais e econômicos dessa inte-
riorização do progresso são de valor inestimável. Se 
de um lado tornaram possível dinamizar as economias 
de Estados antes produtores de commodities, de outro 
fixaram as populações ao criarem novas oportunidades 
de emprego e renda.

Citamos aqui dois exemplos de nosso Estado, 
Catalão e Anápolis, que têm desfrutado de magnífico 
progresso ao longo das últimas décadas, exatamente 
pela possibilidade que foi gerada pela instalação de 
montadoras e indústrias farmacêuticas – o Pólo Far-
moquímico de Anápolis.

Por isso, entendemos que o Senado deverá fa-
zer ponderações ao apreciar o Projeto de Resolução 
nº 72, de 2010.

Sr. Presidente, estamos sentindo que o Governo 
pressiona sem saber da grande repercussão que vai 
ser a falência desses Estados já aqui citados. Não se 
pode fazer isso no afogadilho. Nós temos de procurar 
saídas; temos de fazer um grande entendimento, porque 
o Governo, na verdade, está querendo fatiar a reforma 
tributária. Isso, para esses Estados, independente por 
qual partido estão sendo governados, possuem uma 
população com que hoje estão comprometidos e que 
amanhã estarão sem emprego. E o seu Estado tam-
bém é um deles, Sr. Presidente.

Se for aprovado na forma como foi apresentado, o 
PR 72 fará um desserviço ao desenvolvimento regional.

Daí a importância da audiência a ser realizada 
pela Comissão de Assuntos Econômicos para debater 
a matéria, que são de contribuição inestimável, quando 
teremos a realidade de cada Estado.

Sr. Presidente, muito obrigado. Espero que essa 
reflexão tenha, por parte do governo, um eco e que 
possamos exaurir a discussão.

Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/

DEM – MT) – Cumprimento o Senador Cyro Miranda 
pelo belo pronunciamento.

Temos, na ordem de inscrição, três Senadores. V. 
Exª fez permuta com o Senador Cyro Miranda? (Pausa.)

Então, V. Exª está com a palavra, Senador Mag-
no Malta. 

Com a palavra o Senador Magno Malta, por vin-
te minutos. Depois de V. Exª, temos vários Senadores 
inscritos, inclusive, os Senadores Eduardo Lopes e 
Paulo Paim.

Eu gostaria imensamente que V. Exª cumprisse 
o horário regimental. É um apelo que a Mesa faz para 
cumprirmos naturalmente a lista de oradores que todo 
o povo brasileiro gostaria de ouvir, sobretudo o Sena-
dor Paulo Paim e o Senador Eduardo Lopes, que já 
estão na ordem de inscrição.
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Com a palavra o Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (PR – ES. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srs. Sena-
dores, Sr. Presidente, Senador Jayme, Senador Paim, 
Senador Eduardo, aqueles que nos acompanham e 
nos ouvem pela Rádio Senado e pela TV Senado, se-
rei breve como sempre.

Não tenho a capacidade de síntese que tem o 
Senador Suplicy, mas vou ser breve.

Sr. Presidente, venho a esta tribuna hoje porque 
fui demandado por um grupo muito interessante de 
pessoas que fazem hoje um momento novo no Brasil, 
demarcando aquilo que eu chamo de momento de ar-
refecimento das drogas no Brasil, Senador Eduardo.

Sem projeto algum de governo, sem iniciativa 
política – muito pelo contrário, as iniciativas são noci-
vas para tirar...

O Brasil é o país dos esportes, o Brasil é o país 
onde, em pouco tempo, nos tornamos os melhores em 
toda e qualquer modalidade de esporte em que nos 
apresentamos. Exceto em esportes praticados no gelo, 
porque não temos na nossa geografia a oportunidade 
de treinar atletas ali, mas em quase todas as modalida-
des onde há brasileiros, normalmente nós pontuamos 
de forma significativa.

Nós temos atletas nas artes marciais, Senador 
Eduardo e Senador Vital do Rêgo – agora nós temos 
dois Eduardos, o Eduardo Braga, que é primo de Ro-
berto Carlos, e você que não é primo de Roberto Carlos.

O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – São 
três, pois ainda temos o Eduardo Suplicy.

O SR. MAGNO MALTA (PR – ES) – E ainda tem 
Suplicy que é Eduardo.

As artes marciais têm brasileiros de ponta que o 
mundo reconhece. O chamado MMA, ou seja, a mistura 
de artes marciais, hoje cresce mais do que o futebol 
americano e, no Brasil, na TV fechada, cresce mais do 
que o futebol – e, hoje, graças a Deus, na TV aberta.

Eu não falo tão somente porque amo esse es-
porte ou porque sou simplesmente um esportista, mas 
porque eu sou de dentro. Eu participo. Eu conheço 
essa modalidade.

Nós temos atletas no UFC, Ultimate Fighting 
Championship, que tenho prazer em treiná-los. O Paulo 
Thiago daqui de Brasília, do Bope, atleta do Ultimate, 
eu tenho o prazer de treinar o boxe dele, como do Mar-
celo Guimarães e do Erick Silva. Nós temos no País 
o maior campeão dessa modalidade, o mais respei-
tado do Planeta, de todos os tempos, que se chama 
Anderson Silva – nessa semana estava na capa da 
Veja. É um esporte que vai tomando conta, Senador 
Jader Barbalho.

Gostaria de comentar, Senador Clésio Andra-
de, um projeto do Deputado Mentor, do PT, com todo 
o respeito. Fui Deputado com ele, Senador Paim, e 
o Deputado Mentor tem um projeto na Câmara que 
está lutando para aprovar, mas que não vai aprovar. 
O projeto do Mentor é para proibir a exibição do MMA 
na televisão.

Televisão é concessão pública. É concessão pú-
blica. A televisão brasileira transmite barbaridades que 
vilipendiam princípios de família e que alguém tinha 
de ter coragem de fazer um projeto para proibir, e nin-
guém tem.

Agora, proibir a exibição das artes marciais?
Eu queria fazer algumas perguntas agora para o 

Deputado Mentor e gostaria de orientá-lo no sentido, 
Senador Sarney, Presidente desta Casa, de que fizes-
se um projeto genérico em que todas as modalidades 
fossem atingidas.

Por exemplo, eu pergunto ao Deputado Mentor: 
o maior ídolo do automobilismo deste País e do mun-
do nós vimos morrer ao vivo, Ayrton Senna. Numa 
transmissão ao vivo! Eu vi o dia do acidente do Feli-
pe Massa. Eu vi o dia do acidente ao vivo do Rubens 
Barrichello, num treino antes da morte do Ayrton. Eu 
vi as barbaridades que o Alain Prost fazia com Ayrton 
Senna: naquela disputa: ele não sabia se iria quebrar 
o carro dele, do Ayrton Senna, ou se ia matar o Ayrton 
Senna numa curva. Ele ia para cima do Ayrton Senna 
numa briga desigual, desumana e infeliz, e nós está-
vamos assistindo ao vivo pela televisão.

E ninguém entrou com projeto – ou ninguém en-
trou ainda – para dizer que é uma barbaridade, porque 
a Fórmula 1 é patrocinada pelo cigarro, pelo tabagis-
mo. Ninguém entrou! Ninguém entrou para dizer que 
nicotina e alcatrão são a desgraça deste mundo. Está 
aí o Presidente Lula se recuperando e se tratando de 
um câncer que foi gerado na sua tireoide por nicotina e 
alcatrão. Ninguém entrou com projeto para proibir isso 
ainda, Senador Requião, Deputado Mentor.

O Pelé foi expulso em uma partida de futebol. Eu 
vi quando o Leonardo, na Copa de 1994, foi expulso 
porque deu uma cotovelada na cara de um americano. 
Leonardo não é Jon Jones, não é Anderson Silva. Ele 
não é lutador de muay thai. Ele é jogador de futebol.

Por que não fazer um projeto para proibir o futebol 
na televisão? Eu vi o dia em que o Márcio, do Bangu, 
arrebentou o joelho do Zico, o maior ídolo do Flamen-
go, ídolo do povo do Brasil e do mundo. Acabou com 
o joelho do Zico em uma entrada desleal, desumana.

Nós assistimos todo dia, Deputado Mentor, a bri-
gas de torcida, a torcedores paraplégicos, torcedores 
morrendo, torcidas organizadas se enfrentando, se 
atirando, levando pau, pedra, estilete para dentro dos 
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estádios. Uma violência incontida mostrada ao vivo, e 
o senhor não fez nenhum projeto, Deputado Mentor, 
para proibir na televisão a exibição do futebol.

Mas o senhor quer proibir a exibição das artes 
marciais.

Em uma entrevista que deu a uma televisão, 
numa matéria condenando o MMA, chamando o MMA 
de violento, o senhor disse que parece briga de galo. 
Não parece, não, Deputado! O galo é um animal que 
não foi criado por Deus para brigar; ele tem um papel 
a cumprir na natureza e, depois, serve para a alimen-
tação do homem. Aqueles que, desumanamente, fa-
zem rinha de galo para colocar um animal que não é 
racional em um processo de autodestruição ou em um 
processo em que a luta só acaba quando um morre... 
As brigas de galo... Não sei se o senhor estava que-
rendo defender alguém porque alguém que fez essa 
campanha de vocês aí gosta muito de rinha de galo; 
não sei se era em defesa dele. Não sei se era isso.

Mas os atletas do MMA – leia a Veja desse final 
de semana, com Anderson Silva na capa – esses atle-
tas, Senador Clésio, treinam três vezes por dia; esses 
atletas não bebem nem refrigerante. São altamente 
preparados, têm carteira de identidade, respondem 
por si, são treinados, têm médicos, conhecem as ar-
tes marciais, a defesa e o ataque. Ali dentro não entra 
indouto, Deputado Mentor, para poder se enfrentar e 
alguém matar alguém. É um esporte de gente educa-
da, que se abraça antes e depois da luta. Quando o 
octógono fecha, um vai vencer e o outro não, ou, mi-
nimamente, empatar.

Quero perguntar se o senhor vai fazer um projeto 
para proibir o Big Brother na televisão, que vilipendia, 
ao vivo, princípios de família; que enfrenta ensinamen-
tos de pai, mãe a filho com relação a comportamentos 
para a vida, e eles vilipendiam ao vivo. O senhor vai 
fazer um projeto para acabar com o Big Brother?

O senhor vai fazer um projeto para a televisão 
não exibir mais novelas, por causa das cenas pesadas 
que se fazem às 20h, às 17h na televisão, em uma 
concessão que é publica, invadindo as nossas casas, 
sem pedir permissão para saber o que pai e mãe es-
tão ensinando para as crianças?

E eu quero perguntar ao Deputado Mentor: o 
senhor vai fazer um projeto para proibir isso? Agora o 
senhor faz um projeto para proibir a exibição do MMA 
na televisão.

Senador Vital do Rêgo, neste momento, no Brasil, 
todo o mundo de academia, todo o mundo dos grupos, 
das equipes, os atletas de ponta de todo o Brasil estão 
todos me ouvindo. Há uma revolta incontida, sabe?

O Anderson Silva era faxineiro do McDonald’s de 
Curitiba, origem pobre. Minotauro e Minotouro são dois 

meninos de Vitória da Conquista, pobres. Quem não 
conhece a luta de Vitor Belfort, que se tornou campeão 
do mundo aos 20 anos de idade, em uma dedicação 
incontida? De Wallid Ismail, que abriu caminho para o 
mundo inteiro? Um amazonense, que desceu do Ama-
zonas de avião até Fortaleza e de ônibus até o Rio de 
Janeiro – gordinho, pequenininho, seu biotipo não diz 
nada. O biotipo dele não o ajuda a ser o lutador de jiu 
jitsu que foi, e abriu o caminho no Japão, nos Estados 
Unidos. O Erick Silva, lá de Cobilândia, de um bairro 
de Vila Velha, onde moro, filho de Nunes, um sindica-
lista, presidente da CUT. Eu saía da igreja às 22h e ia 
treinar esse menino até 1h da madrugada. Ele hoje tem 
um contrato no Ultimate que mudou a vida da família.

Yuri Marajó e Paulo Thiago. Paulo Thiago é de 
Brasília, é do Bope aqui de Brasília. Paulo Thiago, um 
nome do mundo. Todo mundo inteiro. Não ouvi dizer 
que ninguém morreu lá, não ouvi dizer que ninguém 
saiu de lá com uma fratura exposta, mas eu já vi fra-
tura exposta no futebol.

Sabe o que o Deputado Mentor tinha de fazer? 
Era fazer uma lei para proibir homem público de beber 
publicamente, fumar publicamente, porque isso que 
não é. Aliás, os maus é que servem de exemplo, dizia 
minha mãe. Os bons servem para ser copiados. Ho-
mem público bebendo, enche a cara de álcool, a cara 
de uísque, e depois diz que vai fazer um projeto para 
resolver o problema das drogas.

Ô Deputado Mentor, essas lutas, as artes marciais 
no Brasil, têm tirado centenas e centenas das drogas 
e evitado que milhares deles vão para as drogas, de 
forma muito espontânea. A inspiração dos irmãos No-
gueira, do Anderson Silva, do Wanderlei Silva – sabe? 
– é uma coisa fabulosa às crianças deste País.

O Sr. Vital do Rêgo (Bloco/PMDB – PB) – O se-
nhor me permite um aparte?

O SR. MAGNO MALTA (PR – ES) – Senador.
O Sr. Vital do Rêgo (Bloco/PMDB – PB) – Se-

nador Magno Malta, eu não poderia deixar de parti-
cipar deste debate com o País e com o Senado, que 
V. Exª o faz, de um assunto que é tema do momento. 
Tantas coisas ruins acontecem neste imenso Brasil. 
Essas artes marciais, que eu não as conhecia, mas 
há três anos meu filho chegou e disse: “Painho, estou 
treinando muay thai.” Eu nunca ouvi falar, minha cul-
tura era outra. Eu fiz a primeira indagação a ele: meu 
filho, não é violento demais? E aí ele foi me ensinar 
a doutrina. Depois, eu comecei a ter curiosidade para 
ler. Efetivamente, eu não tenho a disposição do octó-
gono, que V. Exª já teve ou tem, e V. Exª é muito mais 
conhecedor das artes marciais. Mostrou isso nesse 
discurso. O último parágrafo do seu pronunciamento 
falou a respeito da transição dos filhos pobres, dos 
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filhos do Zé do Povo, humildes, que muitas vezes es-
tão jogados na rua, seviciados para a droga, para o 
álcool, e buscam nessas artes marciais uma revisão 
na vida. Eles têm sido exemplo. O senhor colocou aí 
tantos brasileiros fantásticos que nos representam. Por 
isso, o senhor pode ficar tranquilo: a opinião pública 
nacional repele esse comportamento preconceituoso 
que, porventura, possa ter algum companheiro nosso 
do Congresso Nacional.

O SR. MAGNO MALTA (PR – ES) – Acrescenta, 
agrega muito ao meu discurso a palavra de V. Exª, que 
tem um filho que faz muay thai. Deve estar chutando e 
socando bem e deve estar disciplinado, pela discipli-
na e pela filosofia da luta em si. Deve ser um filho que 
dorme cedo, que não usa drogas. Seu filho não fuma, 
seu filho não vai para a balada, ele sabe da importân-
cia do treino dele, não é? Você o olha fisicamente e 
dá gosto a um pai ver um filho saudável, ao contrário 
de milhares que choram ao ver filhos que chegam de 
madrugada;

ou aqueles que não chegam e que o pai tem 
que ir buscá-los numa delegacia, Senador Clésio, por 
causa de uma ocorrência policial: atropelou alguém – 
bêbado. Agora, isso sim tinha que proibir: autoridade 
beber publicamente. É glamour. Por que não se faz um 
projeto? Um artista, um ator é pego com droga, não 
usando, mas com o tráfico de droga, e parece ser um 
glamour. No mês seguinte, ele recebe um papel mais 
importante ainda. Por que não se faz uma lei para isso?

Em um país onde uma autoridade pública se re-
cusa a fazer o teste do bafômetro, o sujeito vem com 
uma história dessas de querer proibir a exibição do 
MMA! Olha só, o Premiere Combate, da Rede Globo, 
que 24 horas por dia mostra a vida dessas pessoas, 
a vida na academia, mostra as lutas, mostra tudo e, 
agora, resolveram mostrar ao vivo, na sua TV aberta.

Ô Fofão! Agora que eu estou vendo. Está vendo 
aquele cidadão de gravata ali atrás, Senador Clésio? 
É funcionário do Senado. Eu o chamei de Fofão, por-
que Fofão é o apelido dele. É um menino de 23 anos 
de idade, um lutador completo. Tenho oportunidade, 
de vez em quando, de puxar o boxe dele, de treiná-lo. 
Aliás, o último nocaute dele – aquela mão eu lhe en-
sinei botar – foi em São Paulo, dentro do Pacaembu. 
Funcionário do Senado, da CCJ. Sai daqui e vai trei-
nar. Levanta cedo e treina, para chegar às nove ho-
ras aqui. Sai meio-dia, toma whey, treina duas horas; 
e está de volta. Está ali, está debaixo daquele terno, 
mas, se tirar aquele terno ali... É! Filho de pobre. E o 
Senado está cheio; aqui tem dois garçons que lutam 
boxe. E seu colega Mentor fez um projeto para proibir 
a exibição de artes marciais na televisão.

Tinha que proibir, Deputado Mentor, é Deputado 
beber ao vivo, ir para porta de boteco, ser filmado em 
festa bebendo e fumando. Isso é que é ruim para este 
País. Porque o problema do Brasil não é crack, não. 
O problema do Brasil é bebida alcoólica. Nós vivemos 
em um país de hipócritas, de pessoas que se alcoo-
lizam, passam a madrugada acertando negócios, ou 
mesmo politicamente, enchendo a cara de uísque, que 
tem coragem de dar R$30 mil, R$40 mil em um litro de 
uísque, mas não tem coragem de dar um pão para um 
pobre. E, depois, bota o dedo na cara da policia: “Esse 
problema do crack está muito difícil, os governos têm 
que resolver”. Resolver como? Casa de pais, escola de 
filhos. O problema deste País é álcool. E ainda tem o 
glamour de que nós produzimos a melhor cachaça do 
mundo, algo que tira a consciência das pessoas, que 
faz o sujeito irresponsável, que atropela, que desmon-
ta a sua família, que o tira da consciência. Nós temos 
a melhor cachaça do mundo. Isso é uma brincadeira 
de mau gosto! Depois, a arte marcial. A arte marcial! 
Esporte tem que sair da televisão! Não vai sair, não, 
porque se passar essa excrescência na Câmara, Se-
nador Requião... E V. Exª tem as melhores academias 
lá no Paraná. A Chute Boxe é de lá! O Wanderley é de 
lá! O Anderson é de lá! Shogun é de lá! Todo mundo! 
Sem contar o pink fight (interrupção do som).

O SR. MAGNO MALTA (PR – ES) – As mulheres 
estão treinando, lutando. Sábado, teve um evento em 
Campos chamado Pink Fight. A coisa mais maravilho-
sa! Porto Seguro, um card tão-somente de mulheres 
lutando, preparadas, com muito boxe, muito jiu jitsu, 
wrestling. Aliás, nos Estados Unidos, o menino apren-
de a assinar o nome, aprendendo a lutar wrestling, 
incentivando o esporte. É o que a Presidente Dilma 
deveria fazer aqui. 

O Deputado Mentor, o senhor é do PT, podia fa-
zer um projeto e aconselhar a Presidente Dilma. Quem 
sabe, como V. Exª é do PT, ela vai ouvi-lo, porque com 
a gente é mais difícil. Instituir o jiu jitsu nas escolas do 
Brasil, porque o jiu jitsu é uma coisa nossa, como o 
wrestling o é nas escolas dos Estados Unidos; o boxe 
nas escolas, o muay thai do seu filho nas escolas. Abrir 
as escolas nos finais de semana para as comunidades 
aprenderem artes marciais. Ocupar esses meninos, 
porque meia hora de treino de boxe põe um menino 
dormindo mais de 15 horas.

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Senador Magno Malta, mais dois minu-
tos para V. Exª concluir, pois temos vários oradores 
inscritos, apesar de o discurso de V. Exª ser muito 
pertinente e oportuno.

O SR. MAGNO MALTA (PR – ES) – Gostaria de 
avisar que Feijão, o campeão do strike force é lá de 
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Cuiabá, é da sua terra. Em todo lugar tem. O campeão 
mundial do strike force, Feijão, é de lá.

Senador Romero, sábado, em Campos, lutaram 
três atletas do seu Estado. As três venceram. Jiu jit-
su apurado. Aí o cara fica pensando: um Estado tão 
distante! Como pode? Pode. Deve haver professores 
apuradas lá e academias apuradas, porque elas eram 
apuradas, lutando em pé e no chão. Olha só! Elas não 
estão interessadas em balada. Elas não estão inte-
ressadas em prostituição, para depois fazer aborto, 
que, depois é outra conversa fiada que vamos acabar 
com ela aqui. 

Por isso eu precisava hoje, em nome das artes 
marciais, em nome do esporte, eu, que tiro drogado 
da rua há 31 anos com a minha família, que conheço 
a dor e a lágrima de uma mãe que chora com o filho 
drogado e estou acostumado, porque fui para o outro 
lado do balcão e presidi a CPI do Narcotráfico, e não 
sou tão somente um esportista. Eu saio daqui e vou 
lá puxar o treino do Fofão. Ele está lá na Comissão de 
Constituição e Justiça. Saiu, eu vou. Vou treinar o Paulo 
Thiago agora à noite e sei a importância do esporte 
para arrefecer esse malefício desgraçado das drogas.

O Senador Lauro estava aqui e saiu. Uma das 
melhores atletas de muay thai do Brasil chama-se 
Kaká Naja. É de Sergipe, da cidade dele. O professor 
é o pai. Sabe tudo da luta em pé.

Eu podia citar todo mundo aqui hoje, todo mundo 
que tem colaborado com esse momento novo, de uma 
juventude nova, que se recusa até a beber.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/

DEM) – Cumprimento o Senador Magno Malta pelo 
belo pronunciamento.

Quero anunciar aqui a fala do Senador Romero 
Jucá.

V. Exª está com a palavra assegurada, por 20 
minutos, para fazer as suas considerações e seu pro-
nunciamento, Senador Romero Jucá.

Quero dizer, antes de qualquer coisa, que eu já 
fiz um pronunciamento hoje, como Líder da Minoria 
nesta Casa, cumprimentando V. Exª pelo belo trabalho 
que sempre fez, de forma respeitosa, como Líder do 
Governo nesta Casa.

V. Exª tenha certeza de que tem a admiração de 
todos nós. E espero que o substituto, Senador Eduardo 
Braga, faça o que sempre fez: tratando com carinho 
e respeito todos aqueles que certamente participam 
desta Casa.

Parabéns! Sucesso a V. Exª.
V. Exª está com a palavra.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 

– Agradeço a V. Exª, Senador Jayme Campos, as pa-
lavras de carinho e de atenção.

Realmente, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, pedi a palavra nesta tarde exatamente para me 
dirigir aos meus colegas Senadores e Senadoras no 
sentido de registrar o meu posicionamento perante os 
momentos que estamos vivendo.

Venho a este plenário com muita tranquilidade, 
com a consciência do dever cumprido e com o equilí-
brio de quem sabe que cargos públicos são feitos para 
ocuparmos e desocuparmos com a mesma grandeza 
e com o mesmo tirocínio.

Encaro com naturalidade, como disse, o rodí-
zio implementado pela Presidenta Dilma nos cargos 
da Liderança do Governo na Câmara e no Senado. A 
Presidenta entendeu que era hora de fazer mudanças, 
a Presidenta entendeu que era hora de fazer o rodízio 
das lideranças. E eu, com muita humildade, recebo 
essa decisão com a tranquilidade de quem tem o de-
ver cumprido. O cargo de líder é um cargo de confian-
ça do Presidente da República. Sei disso mais do que 
ninguém; trabalhei com três presidentes da República.

Tive a honra e tenho o orgulho de ter tido a con-
fiança do Presidente Fernando Henrique Cardoso, esse 
grande brasileiro, um grande Presidente; do Presiden-
te Lula, em seus dois mandatos, um Presidente que 
fez a história do Brasil, escreveu um novo rumo para 
o nosso País; e tive também, e tenho, a confiança da 
Presidenta Dilma no que diz respeito ao mandato de um 
ano e três meses que exerci como Líder do Governo.

Fico feliz de saber que no rodízio de líderes a 
Presidenta Dilma valorizou o PMDB. Sai um líder do 
PMDB e entra um Senador também do PMDB e tam-
bém da Amazônia, o Senador Eduardo Braga. Portan-
to, nosso partido se sente respeitado, aquinhoado e, 
sem dúvida alguma, engrandecido pela indicação do 
Senador Eduardo Braga.

O Senador Eduardo Braga é meu amigo, nós nos 
conhecemos há muito tempo, respeito seu trabalho e 
sua vida pública; fez grandes administrações na Pre-
feitura de Manaus e no Governo do Estado do Amazo-
nas; é um grande Senador, experiente. E eu não tenho 
dúvidas de que exercerá a Liderança do Governo em 
condições melhores do que eu. Sem dúvida alguma, 
vai exercer grande mandato. E vai ter o meu apoio, 
vai ter a minha amizade, vai ter a minha participação, 
porque é assim que eu entendo a política, um soma-
tório de homens e mulheres para melhorar a vida do 
povo brasileiro.

Estou deixando a Liderança do Governo com 
muita tranquilidade, sem qualquer tipo de rancor, de 
raiva ou de sentimento negativo. Pelo contrário, com 
o sentimento do dever cumprido, com a tranquilidade 
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de quem, por doze anos, se preocupou com a gover-
nabilidade deste País, atuou neste plenário no sentido 
de aprovar matérias importantes, que modificaram o 
panorama social, político e econômico do Brasil.

Nos últimos doze anos, este Plenário, os Senado-
res e as Senadoras que fizeram a história deste País, 
mudaram o Brasil para melhor, para muito melhor. Nós 
aprovamos aqui emendas constitucionais que rees-
truturaram o País no campo da economia, das ações 
sociais e da infraestrutura. Aprovamos legislações que 
modernizaram e fizeram justiça tributária, aprovamos 
legislações que ampliaram os direitos sociais e a liber-
dade para o nosso País.

Ouço, com muita satisfação, o aparte do Sena-
dor Vital do Rêgo.

O Sr. Vital do Rêgo (Bloco/PMDB – PB) – Sena-
dor Romero Jucá, tenho a honra de estar nesta ses-
são ouvindo o discurso de despedida da Liderança do 
Governo que V. Exª faz. Posso dizer a V. Exª que, ao 
longo de doze anos, em que em três governos – alguns 
diferentes, outro de forma mais continuada, mas três 
governos –, o Líder permanecer com a confiança da 
maior liderança política do país, que é o Presidente da 
República, agora a Presidente da República, é, efetiva-
mente, é um caso raro. V. Exª já acumula mais de mil 
vitórias neste plenário. Virou até motivo de brincadeira 
de seus pares, como eu. Cada MP que V. Exª defendia 
aqui, V. Exª o fazia com o brilhantismo de quem tinha a 
responsabilidade de ver amanhecer e anoitecer o dia 
pensando em executar as tarefas que lhe são incumbi-
das. V. Exª o fazia com muita propriedade e com muito 
brilhantismo. Por isso que o PMDB se sente honrado 
em poder ter na sucessão de V. Exª outro grande bra-
sileiro, outro homem que vai se esforçar, e muito, para 
alcançar o mesmo êxito de V. Exª. O Senador Eduardo 
Braga vem, com a humildade que lhe é peculiar, se so-
mar aos caminhos que V. Exª percorreu, para produzir, 
no futuro, as mesmas vitórias que V. Exª produziu. Fica 
a certeza do carinho e da unidade do PMDB. V. Exª é 
um dos mentores dessa unidade e desse amálgama 
que funciona entre todos nós.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Agradeço, Senador Vital do Rêgo, as palavras de V. Exª.

Eu, realmente, procurei exercer o meu mandato 
na Liderança do Governo com muita humildade, com 
muita responsabilidade, entendendo as circunstâncias 
de cada companheiro, entendendo a circunstância po-
lítica de cada partido, respeitando os partidos políticos, 
respeitando os membros da base do Governo e ouvindo 
a base do Governo, respeitando os membros da oposi-
ção – de qualquer tamanho que fosse ela. A oposição 
já foi maior neste plenário e era ouvida. A oposição 
ficou menor neste plenário e continuou sendo ouvida, 

continuou sendo respeitada, porque entendo que, in-
dependentemente da coloração partidária aqui neste 
plenário, todas as Senadoras e todos os Senadores 
querem o melhor para o Brasil. Podem ter diferenças 
de ótica, podem ter diferenças de posições, podem 
ter diferenças eleitorais, mas, sem dúvida alguma, no 
âmago, no coração de cada um, cada um quer ver o 
Brasil melhor. E eu acho que quem está na Lideran-
ça do Governo – eu fiz isso e tenho certeza de que o 
Senador Eduardo Braga fará também – tem que ter 
essa consciência de colher, de respeitar, de ouvir, de 
procurar entender, exatamente para construir conver-
gências. A Liderança do Governo é o lugar de construir 
convergências, não é um lugar de divergências. Procurei 
fazer e me especializei nisto esses anos todos: olhar 
a circunstância de cada um e procurar como poderí-
amos dar um passo além, um passo a mais, um pas-
so em direção ao companheiro, um passo na direção 
de melhorar a matéria que estava sendo votada aqui.

Ouço, com muita satisfação, o aparte do Sena-
dor Eduardo Braga.

O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – 
Senador Romero Jucá, V. Exª demonstra a grandeza 
do mandato de V. Exª, mais uma vez, na tribuna des-
ta Casa. Liderança não é algo que se adquira, é algo 
que se conquista. V. Exª conquistou o status de Líder 
no Senado da República. Diria eu que foi, talvez, o 
mais longevo líder de governo da história da Repúbli-
ca brasileira. Ontem, tive a oportunidade de fazer um 
pronunciamento em que disse isto da tribuna: V. Exª, 
além da relação pessoal que tem com o Senador Edu-
ardo Braga, é um exemplo a ser seguido na relação 
com os companheiros, na relação com os Senadores, 
na relação com a base aliada e com a oposição. Se-
não, V. Exª não teria ficado doze anos na Liderança 
do Governo. Liderar o Governo em uma Casa sofisti-
cada, complexa como o Senado da República é algo 
bastante desafiador, e apenas aqueles com talentos 
especiais como V. Exª é capaz de fazê-lo por tanto 
tempo. Quero, portanto, dizer da minha satisfação de 
ser liderado de V. Exª. E chego à Liderança do Gover-
no não para substituí-lo, mas para acompanhá-lo, para 
fazer a continuidade do seu trabalho com a equipe va-
lorosa que V. Exª montou na Liderança do Governo. E 
sob a presidência do Presidente Sarney, que também 
é um político maduro, um político que tem responsabi-
lidade institucional na democracia brasileira, repetidas 
vezes, ao longo da história. O Presidente Sarney não 
foi apenas Presidente da República em um dos mais 
delicados momentos da nossa República e da nossa 
democratização, exatamente na transição democrática. 
O Presidente Sarney foi, inúmeras vezes, Presidente 
do Senado. E, nessas inúmeras vezes, adquiriu expe-



06454 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012

riência, sabedoria e conhecimento. Portanto, é uma 
combinação muito importante: a liderança que V. Exª 
exerceu no Governo, sob a sabedoria, a experiência 
e a condução tranquila que o Presidente Sarney traz 
a esta Casa republicana, a esta Casa da Federação 
brasileira. Quero dizer, portanto, Senador Romero Jucá, 
que enfrento um grande desafio em substituir V. Exª 
na Liderança do Governo. Eu espero ter V. Exª ao meu 
lado, mostrando os caminhos, mostrando os atalhos, 
mostrando como fazer com que o Brasil consiga avan-
çar mais, aprovando os projetos da Presidenta Dilma, 
que faz desse rodízio na Liderança do Governo uma 
nova instituição. V. Exª foi Líder do Governo durante 
doze anos. Eu fui Governador do Estado do Amazonas 
por oito anos, porque a Constituição não me permite 
e não me permitiria ser governador por doze anos. E 
veja como o trabalho de V. Exª nesta Casa é reconhe-
cido e importante. Mas essa questão do rodízio, do 
movimento, da alternância, vai nos fazer compartilhar 
e formar novas gerações de líderes neste País. E uma 
nova geração de líderes que se inspire na sua capa-
cidade de articulação, na sua capacidade de ouvir e 
na sua capacidade de fazer e operar no Senado da 
República. Portanto, Líder, eu queria, neste momento, 
dizer da minha gratidão por V. Exª ter me recebido na 
condição de Líder do Governo aqui, no meu primeiro 
ano de mandato, e poder, ao lado de V. Exª, ter ajuda-
do o Governo da Presidenta Dilma a ter tantas vitórias 
consecutivas neste plenário. 

E espero, mais uma vez, que V. Exª, com a san-
dália da humildade que ontem mencionei no meu dis-
curso, possa, juntamente com os companheiros da 
base aliada, os companheiros do PMDB e os com-
panheiros da oposição, ajudar-nos a fazer com que a 
Presidenta Dilma possa continuar a transformação do 
Brasil. O Brasil avança no tamanho da sua economia, 
mas avança na diminuição das desigualdades sociais, 
na diminuição das desigualdades regionais e faz com 
que o nosso povo se prepare para um futuro que seja 
de oportunidades e de justiça para todos. Portanto, V. 
Exª tenha neste Senador que lhe fala um companheiro 
e alguém que compartilhará com V. Exª todo o desafio 
de preparar o Brasil para o futuro. Muito obrigado pelos 
serviços que V. Exª tem prestado à Nação brasileira 
como Senador da República.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Eu 
agradeço, Senador Eduardo Braga, as palavras de V. 
Exª e quero reafirmar a certeza de que V. Exª fará um 
grande trabalho. V. Exª tem qualidades que eu não te-
nho e não tem defeitos que eu tenho. Portanto, com 
certeza, vai poder imprimir, na Liderança do Governo, 
a sua marca, contando com a colaboração de todos, 
com a minha ajuda, com a ajuda do Senador Renan 

Calheiros, do Senador Francisco Dornelles, Líder do 
PP, dos Senadores que estão aqui, dos Senadores 
da oposição, porque, Senador Demóstenes, eu disse 
e reafirmo que todos os Senadores deste plenário, 
independentemente de matiz partidária, de coloração 
ou de questão eleitoral, têm no âmago e no coração, 
lá no fundo, o desejo de ver este País melhor. Portan-
to, nós, na Liderança do Governo, temos que ampliar 
o debate e buscar as convergências com a base do 
Governo e com a oposição.

Tenho certeza, Senador Eduardo Braga, de que 
V. Exª vai ampliar esse diálogo e, sem dúvida nenhu-
ma, vai trabalhar no sentido também de unir o PMDB, 
para que o PMDB possa efetivamente estar mais forte 
e mais unido do que nunca.

Ouço, com muita satisfação, o aparte do Senador 
Francisco Dornelles.

O Sr. Francisco Dornelles (Bloco/PP – RJ) – Se-
nador Romero Jucá, a liderança verdadeira é aquela 
que não se apoia na força, mas na confiança dos lide-
rados. V. Exª foi um grande líder. V. Exª soube conciliar 
uma fidelidade ampla e plena ao Governo com respei-
to a posições políticas dos Senadores liderados e até 
mesmo dos Senadores da oposição. Eu quero reiterar, 
neste momento, a minha amizade pessoal com V. Exª e 
o maior respeito que eu tenho pelo trabalho que V. Exª 
desenvolveu como Líder do Governo. Muito obrigado.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Muito obrigado, Senador Dornelles. V. Exª, que é uma 
referência para todos nós, tem sido decisivo para que o 
País e este Senado possam avançar. Sempre procurei 
aconselhar-me com V. Exª, ouvir as suas ponderações, 
porque, sem dúvida nenhuma, com a experiência, com 
a carreira, com a história que V. Exª tem no Parlamento 
e na economia brasileira, V. Exª é um símbolo, é um 
lema, é um caminho a ser seguido e a ser honrado 
neste plenário. Eu agradeço. Realmente, para mim, 
na Liderança do Governo, foi muito importante contar 
com os ensinamentos de V. Exª.

Mas eu quero também, Sr. Presidente, registrar 
o apreço e o apoio que recebi dos Presidentes desta 
Casa, como o Presidente José Sarney, esse grande 
mestre, esse homem, esse brasileiro que realmente 
representa um ícone, uma história na política do nos-
so País e, para mim, pessoalmente, muito mais. Foi o 
Presidente Sarney que, quando Presidente da Repúbli-
ca, nomeou-me três vezes no Governo Federal – para 
Presidente do Projeto Rondon, Presidente da Funai e 
no Governo de Roraima – e quem, sem dúvida alguma, 
ensejou que eu pudesse fazer essa carreira política de 
Senador por terceiro mandato aqui no plenário, Pre-
sidente Sarney, que, na Presidência do Senado, tem 
avançado no fortalecimento da instituição. 



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 06455 

Assim como o Presidente Sarney, o Presidente 
Renan Calheiros foi Presidente enquanto eu fui Líder, 
o Presidente Edison Lobão, o Presidente Garibaldi 
Alves, o Presidente Antonio Carlos Magalhães. Todos 
eles contribuíram com a sua história, com a sua admi-
nistração, com a sua marca para que a Liderança do 
Governo pudesse empreender as ações de mudança 
e aprovação de leis que foram importantes para o País.

Ouço, com muita satisfação, o aparte do Senador 
Demóstenes Torres.

O Sr. Demóstenes Torres (Bloco/DEM – GO) – 
Senador Romero Jucá, V. Exª deixa um legado nesta 
Casa. Quando eu cheguei aqui, V. Exª já tinha sido 
Líder de outro governo. Foi Líder também dos Gover-
nos atuais. Nós até brincamos que V. Exª era um Líder 
eterno. Poderia mudar o governo, mas o Líder o go-
verno já tinha. Era naturalmente um chiste, uma piada 
que V. Exª suportou muito bem, porque tem traquejo, 
tem experiência, tem história, tem habilidade. E convi-
vência entre oposição e situação não é fácil. Existem 
pontos de vista diferentes. Em relação às medidas pro-
visórias, quem está no Governo é a favor, quem está 
na oposição é contra, a não ser alguns extremamen-
te pragmáticos, que são contra por princípio, e V. Exª 
conseguiu administrar bem. V. Exª viveu um período 
de turbulência, depois viveu um período de bonança 
nesta Casa, e posso dizer que a sua trajetória foi line-
ar, uma trajetória, independentemente da turbulência 
ou da calmaria, de um timoneiro que conseguiu fazer 
com que o barco do Governo chegasse aos seus obje-
tivos comuns. E o Governo conseguiu muita coisa com 
V. Exª. Eu lembro, para ficar apenas num exemplo, da 
DRU, no ano passado, quando a aparência do Plená-
rio era de que todos votariam contra a DRU. E V. Exª, 
creio, claro que com a ajuda do Poder Executivo, claro 
que com a ajuda da Senhora Presidente da República, 
conseguiu convencer a sua própria base a prorrogar 
a DRU. Então, V. Exª prestou serviços ao Governo, 
prestou serviços a esta Casa, teve uma convivência 
harmoniosa conosco. Difícil, é claro. Convivência entre 
Oposição e Governo não é convivência pacífica, mas foi 
uma convivência muito correta. E espero sinceramen-
te que o Senador Eduardo Braga, que está entrando, 
já tem uma experiência muito grande no Executivo, 
tem uma experiência já relativa aqui, no Poder Legis-
lativo... Na Comissão de Constituição e Justiça, onde 
nós tratamos com ele mais de perto, ele já deu mos-
tras de habilidade, de tolerância, de diálogo. E é isso 
que nós esperamos do novo Líder do Governo. Repito: 
não para que nós afinemos as nossas posições, por-
que isso é praticamente impossível. É claro que, em 
muitos projetos, nós estamos juntos, por questão de 
princípios, e em outros tantos, não, mas auguramos 

que o Senador Eduardo Braga tenha essa trajetória 
feliz que teve V. Exª, reconhecido aqui pela Oposição. 
Nós queremos fazer esse reconhecimento de público. 
V. Exª foi um Líder sábio, porque conseguiu, dentro das 
maiores divergências, conquistar o respeito também 
da Oposição. Parabéns a V. Exª.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Agradeço a V. Exª, Senador Demóstenes. Sem dúvida, 
esse testemunho é muito importante para mim. Sem 
dúvida alguma, eu sempre entendi e entendo que a 
posição da Oposição é importante para o País. É im-
portante que a Oposição exista, é importante que a 
Oposição seja respeitada, é importante que a Oposição 
coloque as suas questões, faça as tensões necessá-
rias, até para que nós possamos discutir e melhorar os 
textos que chegam a esta Casa. Tive muitos embates 
com a Oposição, embates duros muitas vezes, mas 
sempre enxerguei, como disse antes, no coração da 
Oposição a vontade de melhorar o Brasil, a vontade 
de agir com responsabilidade, a vontade de contribuir 
com a sociedade e a vontade de exercer o seu papel 
firme e duro de fiscalização, de contestação. É impor-
tante que isso exista. E eu sempre agi no sentido de 
buscar essa convergência, não convergência de vo-
tações, mas convergência de debates, convergência 
de ideias, muitas vezes, convergência de visões que 
podiam se somar no sentido de melhorar os textos e 
aprovar matérias importantes aqui. Quantas vezes a 
Oposição não melhorou o texto neste plenário? Quan-
tas vezes nós não concordamos e fizemos acordo?

Fico feliz de ouvir o testemunho de V. Exª, por-
que ele mostra que realmente estávamos agindo na 
direção correta, na direção do interesse do País, da 
coisa pública, no interesse de melhorar as ações de-
mocráticas da nossa sociedade e do nosso Senado.

Ouço, com muita satisfação, o aparte do Senador 
Renan Calheiros.

O Sr. Renan Calheiros (Bloco/PMDB – AL) – Se-
nador Romero Jucá, nós estamos vindo de uma reunião 
da bancada em que, de forma unânime e absolutamente 
expressiva, preponderou o sentimento que vimos in-
corporado no aparte do Senador Demóstenes Torres. 
É indiscutível o papel que V. Exª tem prestado ao País, 
ao Senado Federal, ao nosso Partido, o PMDB. O Brasil 
avançou. Muitas vezes as pessoas não olham para isso. 
Nós fizemos o aprimoramento das instituições. Mesmo 
na época em que o risco Brasil nos preocupava, tive-
mos, na sustentação congressual e na governabilidade, 
o ponto forte, talvez o primeiro ponto forte deste País. 
E V. Exª, em todos os momentos, colaborou para que 
isso efetivamente acontecesse. Como Líder do PMDB, 
tenho oportunidade de fazer a formal indicação de V. 
Exª para ser o Relator Geral do Orçamento de 2013. E 
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tenho absoluta convicção de que V. Exª vai, à frente da 
relatoria do Orçamento, cumprir o mesmo destacado 
trabalho que cumpriu ao longo dos anos como Líder 
do Governo. V. Exª conta com o nosso respeito, com 
o nosso apoio, com a nossa absoluta solidariedade. 
Tenho a convicção plena também de que o Senador 
Eduardo Braga vai, por sua trajetória, pela experiência 
que acumulou como Deputado Federal, como Líder, 
na Câmara Federal, do seu Partido, como Prefeito de 
Manaus, como Governador do Estado, fazer um grande 
trabalho. Substituir V. Exª, suceder V. Exª em um cargo 
já exige uma dedicação muito grande, para que possa 
garantir um resultado semelhante, parecido, igual. No 
que depender do PMDB – esse sentimento ficou claro 
na reunião que acabamos de fazer –, vamos colabo-
rar para que essa unidade do Partido se fortaleça. O 
Partido é estratégico na sustentação. Somos 21 Se-
nadores na prática, e qualquer movimento no sentido 
da unidade tem de ser apoiado. Quando a Presidente 
Dilma nos chamou e nos comunicou de que tinha feito 
uma opção, que tinha decidido com relação ao rodízio 
nas lideranças do Governo, eu fiz questão de dizer à 
Presidente Dilma: “Essa é uma decisão da senhora, 
porque a liderança do Governo cabe à Presidente da 
República exatamente decidir com relação ao critério 
e com relação ao perfil.” E fiquei muito feliz quando 
soube que a escolha tinha também recaído em um 
membro destacado do PMDB, Senador Eduardo Bra-
ga. De modo que V. Exª tem, teve e terá sempre nosso 
apoio e nossa solidariedade.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Eu agradeço V. Exª, Senador Renan Calheiros. Quero 
aqui registrar, em público, meus agradecimentos à for-
ma como V. Exª, na liderança do PMDB, agiu durante 
todos estes anos, contribuindo com o País, contribuin-
do com a liderança do Governo, fazendo com que nós 
pudéssemos avançar, discutindo as matérias, sendo 
presentes nos debates e na transformação em leis de 
matérias relevantes que chegaram aqui. Então, eu que-
ria realmente agradecer a V. Exª toda essa colabora-
ção e dizer que, como membro do PMDB, luto também 
por essa unidade do PMDB. Estou ao lado de V. Exª 
para que nós possamos unir cada vez mais o PMDB. 
O PMDB unido é bom para o Brasil, o PMDB unido é 
bom para o Senado, é bom para a democracia e, sem 
dúvida nenhuma, nós vamos perseguir essa unidade 
de todas as formas construtivas que nós possamos.

Quero agradecer também a V. Exª a indicação 
para a relatoria do Orçamento Geral de 2013. Sem 
dúvida nenhuma, é uma ação destacada para mim. 
Eu, que saio da liderança e volto para a bancada do 
PMDB, para seguir as orientações de V. Exª, recebo 
essa missão de ser Relator-Geral do Orçamento com 

muita responsabilidade, partilhando com a bancada 
do PMDB, partilhando com os Senadores, procuran-
do trabalhar no sentido de fazer, se Deus quiser, um 
grande orçamento para a Nação. Já fui Relator do Or-
çamento, já fui Relator-Geral do Orçamento no ano de 
2004, fui Relator Geral da Receita no ano de 2007, e 
espero novamente poder trabalhar no Orçamento de 
forma construtiva, aprimorando a aplicação dos recur-
sos públicos.

Ouço, com muita satisfação, o Senador Casildo 
Maldaner.

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – 
Conheci V. Exª, Senador Romero Jucá, quando vim 
para cá em 1995, primeira vez.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – É 
verdade.

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – 
E o que me chama a atenção, desde essa época, é 
a maneira de o senhor andar quietinho, vai daqui vai 
de lá, costura quieto um artesanato com uma paciên-
cia de Jó, eu diria até uma sacrossanta paciência. Vi 
o Senador Jucá na liderança, desde o Governo Fer-
nando Henrique, desde o Governo Lula e agora com 
Dilma, nesta Casa, nos momentos mais difíceis que 
exaltam a todos, V. Exª costurando com habilidade, 
com sacrossanta paciência; sempre chamou a aten-
ção aquele jeito de conduzir. Como disse o Senador 
Luiz Henrique: líder é que aquele que usa a agulha e a 
linha para costurar, arquitetar. E V. Exª tem feito muito 
bem isso. Aliás, como economista, acredito que tenha 
até economizado linha para passar ao sucessor, que 
é o Senador Eduardo Braga, para que S. Exª continue 
passando naturalmente a agulha e a linha nessa enge-
nharia política, que é o artesanato na liderança. Sem 
dúvida alguma, um grande exemplo, um grande mo-
delo de paciência e costura que V. Exª desempenhou. 
Quero lhe cumprimentar, Senador Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Muito obrigado, Senador Casildo Maldaner. Realmente, 
V. Exª tem razão. Procurei exercer na plenitude a hu-
mildade e a paciência, porque, ao fazer isso, era uma 
forma de respeitar os companheiros e companheiras 
de Senado. 

É através da paciência, de escutar, de procurar 
convergência, de conversar, de procurar somar ideias, 
que estamos contribuindo com a sociedade e aprovan-
do leis. Então, procurei fazer realmente deste lema da 
paciência, da humildade, da busca da convergência o 
meu caminho na Liderança do Governo.

Graças a Deus, só fiz amigos aqui no Senado. 
Sem dúvida nenhuma, não tenho ninguém aqui que 
possa dizer que exerci a Liderança do Governo em 
desrespeito a esse Senador ou àquela Senadora. 
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Pelo contrário, sempre respeitei todos. Sempre pro-
curei atender a todos, porque entendia que essa é a 
forma de atuação da Liderança do Governo. E tenho 
certeza de que o Senador Eduardo Braga vai agir da 
mesma forma.

Ouço, com muita satisfação, o aparte do Senador 
Edison Lobão Filho.

O Sr. Lobão Filho (Bloco/PMDB – MA) – Se-
nador Jucá, eu queria registrar a minha absoluta ad-
miração pelo líder que V. Exª é, pelo Senador que V. 
Exª é, pelo homem que V. Exª é e pelo amigo que V. 
Exª é, porque acho que a liderança é composta disso 
tudo. Tive o prazer de compartilhar sua companhia ao 
longo desses três últimos anos e confesso que várias 
vezes, mesmo contra as minhas convicções, em deter-
minadas votações aqui neste plenário, fui obrigado a 
acompanhá-lo pelo respeito do seu posicionamento em 
relação ao governo, mas também pelo convencimento 
que V. Exª trouxe a mim sobre determinados temas. É 
isso que um líder faz. Fui abordado agora, lá fora, por 
vários jornalistas amigos meus, que queriam saber das 
suas mágoas, das suas tristezas de ter sido afastado da 
Liderança e substituído. Comuniquei o que acabamos 
de vivenciar naquela reunião do PMDB: o seu alívio em 
poder transmitir o cargo a outro companheiro nosso 
de bancada e poder se dedicar a um novo desafio na 
sua vida profissional, a sua certeza de ter mais tempo 
para desempenhar as suas funções de Senador, mais 
tempo para dedicar ao seu Estado e poder compartilhar 
com outros companheiros essa missão de estar junto 
ao Governo, defendendo os interesses do Governo 
nesta Casa. Então, a postura de um verdadeiro líder. 
A conclusão a que chego, Senador Romero Jucá, é 
que V. Exª não é mais o Líder do Governo, mas essa 
liderança jamais sairá de dentro de V. Exª.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Agradeço a V. Exª, Senador Edison Lobão Filho, e 
sem dúvida nenhuma vamos somando experiências. 
Na verdade, aprendi muito na Liderança do Governo, 
aprendi a cada dia, com cada Senadora e com cada 
Senador desta Casa, aprendi a exercitar a paciência, a 
humildade, a convergência, a discussão técnica, apren-
di a buscar efetivamente os avanços na legislação, os 
avanços para a sociedade, e acredito que esses anos 
todos foram muito válidos.

Volto a dizer aqui o que disse antes: saio, deixo 
a Liderança do Governo sem nenhuma mágoa, com 
a maior tranquilidade do mundo, até porque, no meu 
jeito de ser, na minha formação, na minha alma não 
cabem mágoas. Não fico remoendo o passado, não fico 
remoendo coisas ruins, acho que temos que olhar para 
frente e aprender com os acertos e com os erros. Os 

acertos foram muitos, os erros, graças a Deus, foram 
poucos e, efetivamente, temos que olhar para frente.

Ouço, com muita satisfação, o aparte do Senador 
José Agripino Maia.

O Sr. José Agripino (Bloco/DEM – RN) – Sena-
dor Romero Jucá, ontem, eu estava aqui, depois de 8 
da noite, quando o Senador Eduardo Braga fez o seu 
primeiro pronunciamento como Líder indicado do Go-
verno. Tive oportunidade de desejar a S. Exª bom êxi-
to e tecer alguns comentários com relação à atuação 
de V. Exª e quero repeti-los. Começo por onde V. Exª 
terminou: V. Exª disse que não é homem de carregar 
mágoas e não é por conta do seu temperamento, que 
lhe ajudou muito a ser um líder de governo eficiente. 
Líder de governo tem como ser avaliado todos os dias 
pela quantidade de projetos que consegue aprovar ou 
não; todo dia ele é avaliado, e foi por isso, por essa 
avaliação, que V. Exª permaneceu por tanto tempo na 
Liderança do Governo. V. Exª foi um longevo líder de 
governo, longevo, pela sua capacidade de tolerância, 
pelo seu temperamento. V. Exª é esperto, mas não é 
desleal. V. Exª tem a compreensão de que a oposição, 
pela sua obrigação de agir, não tem o dever de concor-
dar. Pelo contrário, a obrigação da oposição é discordar, 
é debater, e, às vezes, em tom alto. E V. Exª tem a rara 
capacidade da tolerância, de conduzir o diálogo – V. 
Exª é bom no diálogo – em bom nível, aguentando a 
provocação. Quantas vezes... Fomos líderes aqui, Ar-
thur Virgílio, eu e V. Exª. Durante anos e anos, eu, pelo 
Democratas, venho do tempo do PFL, Arthur Virgílio 
pelo PSDB, e V. Exª, pelo Governo, quantos embates 
nós tivemos! Mas ficamos amigos o tempo todo, porque 
nós nunca permitimos que mesmo a acidez do diálogo 
comprometesse o resultado final dos objetivos: a opo-
sição defender o seu ponto de vista, marcar posição, 
e V. Exª reunir condições para votar. Reunir condições 
para votar, porque uma das armas é a obstrução. E V. 
Exª conseguia, com a sua capacidade de dialogar, vo-
tar, que é o mais importante. Então, eu queria fazer o 
registro do Romero Jucá que não é um intrigante. Não 
é traço característico da sua personalidade promover 
a intriga, o que gera sequela na relação das pessoas. 
V. Exª é uma pessoa de trato afável, é franco, sincero; 
promete, e a mercadoria que promete entregar, entrega, 
e é eficiente. Por essa razão é que o Governo deve, e 
deve muito, à ação parlamentar de V. Exª. Queira Deus 
que o Senador Eduardo Braga consiga fazer o que V. 
Exª conseguiu. O Governo tem as suas razões para 
fazer as substituições na Câmara e no Senado, mas o 
Governo deve muito a V. Exª. E o processo democrá-
tico também deve muito. Todo mundo tem virtudes e 
defeitos, todo mundo tem. Eu tenho, V. Exª tem, mas 
todos nós temos compromissos maiores com o País, 
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com a democracia. E acho que V. Exª pode bater no 
peito e dizer que cumpriu bem o seu papel de Líder do 
Governo, conseguindo levar para a urna os objetivos 
do Governo, e permitindo que a oposição marcasse a 
sua posição e registrasse, democraticamente, as suas 
obrigações. Meus parabéns, meus cumprimentos, e 
votos de que continuemos convivendo bem, como até 
hoje ocorreu.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Eu agradeço a V. Exª, Senador José Agripino. E, sem 
dúvida nenhuma, o traço da lealdade, a marca da le-
aldade sempre foi a relação que eu tive com a oposi-
ção. Sempre fui leal e sempre recebi lealdade. Sem-
pre entendi a oposição como uma parte importante 
desse todo que é o Senado. Sempre entendi o papel 
da oposição como imprescindível ao debate. E sem-
pre procurei convergências, sempre procurei ampliar 
o diálogo, exatamente para tentar buscar caminhos 
que pudessem levar ao que V. Exª falou: às votações 
e, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, 
às vitórias que o Governo pretendia obter nesta Casa. 
Então, agradeço as palavras de V. Exª. Quero pessoal-
mente agradecer o gesto, o carinho, a amizade pessoal 
que V. Exª tem para comigo, que foram, durante todos 
esses anos, uma marca importante, que me ajudou e 
me ensinou também nesse trânsito que eu tive, esses 
anos todos, como Líder do Governo. Fica aqui o meu 
reconhecimento ao trabalho, à seriedade da oposição, 
ao compromisso da oposição e, principalmente, à for-
ma como nos tratamos durante esses doze anos em 
que atuei na Liderança do Governo.

Ouço, com muita satisfação, o Senador Arman-
do Monteiro.

O Sr. Armando Monteiro (PTB – PE) – Senador 
Romero Jucá, eu teria, não apenas por ser pernambu-
cano, seu conterrâneo, conhecer a sua família, conhecer 
a sua trajetória, mas eu tenho, sobretudo, a obrigação, 
de quem conviveu aqui com V. Exª, nesses últimos tre-
ze meses, de dar um testemunho aqui público, da sua 
eficiência, da sua correção no trato das questões aqui 
do Senado, da sua maneira sempre acessível, perme-
ável ao diálogo, da sua forma humilde e respeitosa 
para com seus pares e seus companheiros. Tudo isso, 
sem nenhuma dúvida, justifica esse reconhecimento, 
esse tributo que os seus colegas lhe prestam neste 
momento em que V. Exª sai da Liderança do Gover-
no. Mas a contribuição ao Senado e ao Parlamento V. 
Exª continuará a dar, porque com a sua experiência, 
com o que V. Exª acumulou desse capital de relacio-
namento nesta Casa, tenho certeza de que continuará 
a servir ao nosso País. Faço votos, Senador Romero 
Jucá, de que V. Exª continue a ter, na sua trajetória, 
sucesso, porque a sua atuação o credencia para que 

V. Exª possa conquistar outras posições nesta Casa. 
Receba, portanto, o testemunho do meu apreço e do 
meu reconhecimento.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Agradeço, Senador Armando Monteiro, sem dúvida 
nenhuma, a palavra de V. Exª, esse homem experiente, 
que conduziu a Confederação Nacional das Indústrias, 
que ajudou na Câmara dos Deputados, enquanto eu 
estava no Senado, a aprovar matérias importantes. 
Conseguimos fazer avanços importantes no sistema 
tributário, na simplificação tributária e temos novos 
desafios pela frente. V. Exª agora, como Senador, tem 
enfrentado esses desafios. Temos de fortalecer a eco-
nomia brasileira; temos de continuar gerando empregos 
no Brasil; temos de proteger o nosso mercado; temos 
de desenvolver a competitividade; temos, enfim, mui-
tas tarefas pela frente.

Eu vou continuar, mesmo não estando na Lide-
rança, somando nesses ideais que V. Exª tem defen-
dido tão bem na CNI, tem defendido na Câmara e tem 
defendido no Senado. Conte comigo; conte com o nos-
so trabalho. Eu fico grato pela palavra pernambucana, 
neste momento, no plenário, já que Pernambuco é tão 
importante no meu coração. Agradeço a V. Exª repre-
sentar aqui todos os pernambucanos e poder fazer 
essa menção ao nosso trabalho e à nossa passagem 
pela Liderança do Governo.

Ouço o Senador Valdir Raupp, Presidente do meu 
PMDB, com muita satisfação.

O Sr. Valdir Raupp (Bloco/PMDB – RO) – Eu 
queria cumprimentar V. Exª. Tenho certeza de que V. 
Exª está saindo de cabeça erguida. V. Exª é homem de 
cumprir missão e cumpriu muito bem a missão que lhe 
foi confiada pela Bancada do PMDB, pelo Presidente 
Lula, anteriormente, e pela Presidente Dilma Rousse-
ff. E a alternância de cargos é inerente à democracia. 
O PMDB é um partido democrático, e V. Exª, que é o 
Vice-Presidente nacional do PMDB, certamente vai ter 
um pouco mais de tempo para me ajudar nessa tare-
fa de organizar o partido para eleger um bom número 
de prefeitos e vereadores em todo o Brasil. Eu queria 
também agradecer e, ao mesmo tempo, parabenizar o 
Senador Renan Calheiros, que tão bem tem conduzido 
a Bancada do PMDB e que já lhe confiou mais uma 
tarefa, mais uma missão difícil, mas que, com certeza, 
vai complementar todo esse trabalho que V. Exª tem 
feito aqui no Senado Federal, que é a Relatoria-Geral 
do Orçamento, que já é no âmbito do Congresso, do 
País, que é um posto também que já ocupei e é muito 
importante. Ele vai poder ajudar, desde o funcionário, 
do salário-mínimo até os grandes empreendimentos, 
as obras do PAC, de que o Brasil tanto precisa. Então, 
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eu lhe desejo todo o sucesso e conte sempre com o 
apoio deste companheiro.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Eu 
lhe agradeço, Senador Valdir Raupp, e quero registrar 
o trabalho grandioso que V. Exª está fazendo à frente 
da Presidência do PMDB; é claro, em conjunto com 
todos nós, em conjunto com o Vice-Presidente Michel 
Temer, que também é uma figura por quem tenho mui-
ta gratidão e que efetivamente tem contribuído nesse 
processo de avanço do PMDB e do País, e que hoje 
é Vice-Presidente da República, o que nos orgulha 
muito, na chapa da Presidenta Dilma. Devo muito ao 
Presidente Michel Temer; devo ensinamentos, devo 
aprendizado ao Presidente Michel Temer. E quero 
aqui registrar a V. Exª e ao Presidente Michel Temer 
os agradecimentos.

Hoje, realmente, sou Vice-Presidente Nacional 
do PMDB. E espero poder me dedicar mais ao PMDB; 
espero poder me dedicar mais ao meu Estado de Ro-
raima, aos projetos meus, como Senador, no plenário, 
porque, quando a gente ocupa o cargo de Líder do 
Governo, a gente perde um pouco da individualidade 
– um pouco, não, a gente perde muito.

Na verdade, a gente fala pelo Governo. A gente 
tem que representar o Governo, tem que correr em 
todas as frentes, e a nossa ação fica prejudicada no 
intuito de ter tempo disponível para fazer outros tantos 
afazeres que são importantes. 

Então, agradeço a V. Exª e quero registrar o meu 
compromisso de trabalhar pela união do PMDB. Volto 
a dizer, o PMDB unido é importante para o Brasil, e 
vamos continuar trabalhando para ter o PMDB unido.

Peço vênia aos Senadores que já levantaram o 
microfone com antecedência, mas temos que ser cava-
lheiros. Concedo um aparte à Senadora Marta Suplicy.

A Srª Marta Suplicy (Bloco/PT – SP) – Parece 
que as mulheres estão com tudo neste Senado.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Sempre estarão.

A Srª Marta Suplicy (Bloco/PT – SP) – Eu lhe 
agradeço, Senador Jucá. Sou sempre muito breve. Que-
ro dizer que ninguém, durante 12 anos, ocupa o cargo 
que V. Exª ocupou se não é extremamente competente 
e extremamente hábil. Fiquei feliz que o PMDB o conduz 
agora para ser Presidente da Comissão de Orçamento, 
porque essa bagagem vai ser muito utilizada em uma 
das comissões mais difíceis, de mais disputa e dura do 
Congresso. Vai ser um cargo em que, de novo, V. Exª 
vai ter um grande desafio. Me deu muita alegria ouvir o 
discurso do seu sucessor, Eduardo Braga, porque pude 
perceber no seu discurso um grande entendimento e 
uma humildade, porque não se chega a esse cargo 
com capacidade para executá-lo se não for aproveitar, 

utilizar a bagagem que V. Exª acumulou – e muito mais 
acertos que erros – esses anos todos. Gostei de ouvir 
também, nos apartes que V. Exª concedeu aos cole-
gas, essa disposição de ajuda, de não ressentimento 
e de vontade de ajudar também o nosso companheiro 
Eduardo Braga agora a poder fazer o melhor para que 
o Brasil possa caminhar. Meus parabéns pelo exercí-
cio desses 12 anos com tanta competência! Sucesso 
também ao sucessor Eduardo Braga, que tenho cer-
teza, com o discurso que fez hoje aqui, realmente vai 
atrás dos conselhos, vai atrás das parcerias para que 
possamos juntos governar cada vez melhor o nosso 
País! Muito obrigada. 

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Muito obrigado, Senadora Marta Suplicy. Realmente 
estamos fazendo uma transição com muita tranqui-
lidade, com muito respeito, com muita naturalidade, 
porque deve ser assim na entrada e na saída dos 
cargos públicos. Temos que ter consciência do que é 
um cargo público e do momento que ocupamos esse 
cargo público.

Meu compromisso é de apoiar e ajudar não só o 
Senador Eduardo Braga, mas continuar firme ao lado 
da Presidente Dilma, reafirmando nosso compromis-
so na base do Governo, votando com o Governo, me-
lhorando os textos, procurando a convergência, pro-
curando construir ações, atos e projetos que possam 
fazer com que o povo brasileiro possa ter melhores 
condições de vida. 

Acho que nossa missão aqui é essa, a de todos 
nós. Na Liderança do Governo, procurei fazer isso com 
mais instrumentos. Agora, em outras funções, procu-
rarei continuar fazendo isso, porque entendo que esse 
é o âmago dos nossos mandatos, esse é o caminho 
que temos que trilhar. 

Temos uma responsabilidade muito grande. Re-
presentamos aqui os Estados Federados. Cada um 
de nós representa aqui uma unidade da federação. 
Temos ao nosso lado uma população que aguarda 
ansiosa por mudanças, por melhorias, e temos que 
agir dessa forma.

Então, agradeço as palavras de V. Exª. Vamos 
continuar firmes no sentido de buscar o equilíbrio, a 
ação e as vitórias do Governo da Presidenta Dilma.

Ouço com satisfação o Senador Gim Argello.
O Sr. Gim Argello (PTB – DF) – Senador Romero 

Jucá, minha primeira palavra é dizer muito obrigado. 
Muito obrigado! O senhor para mim foi um professor 
aqui de como conduzir as matérias, de como se por-
tar no plenário, de como ser cada vez mais amigo dos 
seus amigos. Você tem o traço de lealdade tolerante e 
eficiente. Romero, você, quantas e quantas... Vi esse 
relatório da Presidência e fiquei imaginando se você 
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fizesse um relatório de quantas matérias o Governo 
passado e esse Governo lhe devem pela aprovação 
aqui. Seria um livro que eu não dou conta de calcu-
lar o tamanho, porque as matérias que passaram por 
aqui, na sua grande maioria, são mérito seu, pela sua 
habilidade de fazer, pela sua habilidade de tratar, de 
conversar, de dialogar, de compor. Você nasceu com 
esse dom, Romero. Você é um líder de resultados. Você 
não ligava para... O que era importante? É o resultado, 
a votação. Isso você em todos, não foi um, dois, não... 
Acredito que mais de mil projetos assisti você aqui a 
administrar e conseguir no final um “vamos votar” e 
conseguir a aprovação. Você, Romero, foi talhado para 
isso. Agora, com esses novos desafios já estou pre-
ocupado até com o seu tempo. Renan quer que você 
ajude em determinada área; Raupp já quer que você 
vá tomar conta do PMDB no Brasil. Todo mundo tem 
missão para você. Por quê? Porque você é isto: você é 
cumpridor de missão; você é um homem de resultados. 
Tenho muito a lhe agradecer. Tenho muito orgulho de 
poder ter sido seu Vice-Lider esses anos, porque você 
realmente tem muito a ensinar, porque seus traços são 
estes: lealdade, amizade. Muito obrigado, Romero! O 
Brasil lhe deve muito! 

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Muito obrigado, Senador Gim Argello. V. Exª é um 
amigo querido. É uma pessoa com quem compartilhei 
muitos momentos de vitória e algumas dificuldades 
também, porque isso faz parte do processo político. 
Mas, sem dúvida nenhuma, sempre com a lealdade, 
sempre com a amizade que lhe é característica. V. Exª 
é um grande parceiro, o meu 1º Vice-Líder na Lideran-
ça do Governo – era, até então, e será mantido pelo 
Senador Eduardo Braga, pela competência que tem. 
O Senador Eduardo Braga já anunciou isso. Portanto, 
sem dúvida nenhuma, V. Exª tem dado uma contribui-
ção inestimável ao nosso País.

Eu gostaria de registrar o nome dos outros Vice-
-Líderes e agradecer, também, ao Senador Jorge Via-
na, ao Senador Benedito de Lira, à Senadora Lídice da 
Mata, que são Senadores que nos ajudaram durante 
esse período, Senadores que contribuíram com a Li-
derança do Governo e que vão continuar contribuindo 
com o Senador Eduardo Braga, porque cada um de-
les representa um partido importante no nosso País.

Ouço, com muita satisfação, o aparte do Sena-
dor Flexa Ribeiro.

O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – Sena-
dor Romero Jucá, eu estava em audiência no gabine-
te, quando fui informado de que V. Exª estava usando 
da tribuna, e fiz questão de vir ao Plenário para poder 
dar o meu testemunho e agradecer esses anos de 
convivência, esses sete anos em que estive com V. 

Exª, sendo V. Exª Líder do Governo. Quero dizer que 
V. Exª, ao longo desses sete anos, foi de uma com-
petência ímpar na Liderança do Governo, de um diá-
logo permanente. V. Exª teve, ao longo desse tempo 
todo, com a oposição um trato leal; foi combativo, mas, 
como eu disse, combateu o bom combate, de forma 
leal; teve a competência de dialogar, de conversar, de 
articular. Tivemos embates fortes aqui no plenário do 
Senado, mas o seu gabinete sempre esteve aberto 
para os seus companheiros. Eu, por diversas vezes, 
estive dialogando com V. Exª, em campos opostos, e 
tentando convencê-lo, V. Exª tentando me convencer, 
não chegávamos a nenhum entendimento, na maioria 
das vezes, mas, em nenhum momento, tivemos a nossa 
amizade abalada. Eu o considero amigo, tenho respei-
to por V. Exª e tenho certeza absoluta de que vamos 
continuar a nossa trajetória. Quero parabenizá-lo pelo 
trabalho que V. Exª fez, defendendo o Governo, que V. 
Exª defendeu ao longo desse tempo todo – trabalho 
que vai continuar agora como relator do Orçamento 
da União em 2013 –, e desejar ao Senador Eduardo 
Braga sucesso na nova missão que vai desempenhar 
como Líder do Governo. Sucedê-lo na Liderança, tenho 
certeza absoluta de que será um desafio que o Sena-
dor Eduardo também tem competência para exercer. 
Que Deus continue abençoando V. Exª. V. Exª tem, na 
pessoa do Senador Flexa Ribeiro, um amigo. Vamos 
continuar juntos e espero que estejamos juntos em 
2014 na campanha eleitoral, para que V. Exª possa re-
assumir a liderança do nosso governo a partir de 2014.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Eu agradeço a V. Exª, Senador Flexa Ribeiro. E quero 
registrar que V. Exª também é um amigo querido, é um 
Senador operoso, trabalhador. V. Exª é competente, é 
perseverante e foi um dos Senadores que mais inte-
ragiram com a Liderança do Governo no sentido de 
apresentar propostas, procurar convergências, discutir 
tecnicamente e procurar avançar nos debates. Então, 
fica aqui a minha gratidão pela sua colaboração ao 
longo de todos esses anos. Tenho certeza de que V. 
Exª é reconhecido pelo povo do Pará exatamente pela 
forma como atua, com seriedade e com compromisso 
com a coisa pública. V. Exª é um grande Senador. Eu 
agradeço as suas palavras. Fica aqui o meu carinho 
pela contribuição, pela ajuda, pela lealdade que nós 
tivemos durante todos esses anos.

Ouço, com muita satisfação, o Senador Alfredo 
Nascimento.

O Sr. Alfredo Nascimento (PR – AM) – Meu caro 
Senador Jucá, hoje, pela manhã, tive a oportunidade, 
em sessão presidida pelo Senador Eduardo Braga, de 
me manifestar a respeito dessa mudança aqui no Se-
nado. E disse ao Senador Eduardo Braga que o meu 
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partido, o Partido da República, partido que eu presido, 
terá com ele, nesta Casa, a maior boa vontade. Eu mes-
mo, adversário político dele lá no Estado, terei também 
com ele, por responsabilidade política que tenho com 
o País e com os bons resultados do Governo, a melhor 
das relações. Mas disse-lhe que ele tinha uma incum-
bência muito difícil, porque ele iria substituir um craque. 
E V. Exª é um craque, pelo homem que é, pelo político 
que é, pela forma como conduz as negociações e pelo 
legado que deixa nesta Casa. Fiz até uma brincadeira 
na hora que fiz essa observação, dizendo ao Senador 
Eduardo Braga que V. Exª havia sido convidado pelas 
principais universidades do País para ministrar, como 
professor, o curso de gestão e liderança para os alu-
nos dessas universidades, pelo aprendizado que V. 
Exª teve ao longo de doze anos nesta Casa. Então, 
tudo que foi dito sobre V. Exª é muito pouco. V. Exª é 
um político de valor, deve se orgulhar do trabalho que 
prestou ao País. Tenha a certeza de que estarei com 
V. Exª, ombreado em todas as ações que V. Exª tenha 
que desempenhar nesta Casa. Parabéns pelo trabalho 
que desempenhou. Sei que V. Exª sai de cabeça er-
guida e vai continuar de cabeça erguida, porque sabe 
ser um bom político e conduzir com competência as 
tarefas que recebe. Parabéns, Senador. 

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Agradeço a V. Exª, Senador Alfredo Nascimento, que 
exerceu um grande e excelente trabalho no Ministério 
dos Transportes, na Prefeitura de Manaus, é presidente 
do PR, hoje, um partido importante. E quero registrar 
aqui quão importante é que o PR faça parte da base 
do Governo, que haja o entendimento do Governo com 
o PR, no sentido de fazer com que isso possa avançar, 
porque o PR é um partido que tem muito a contribuir. Já 
contribui, mas pode contribuir muito mais ainda para o 
governo da Presidenta Dilma. Eu não escondo, tenho 
defendido em todos os fóruns que o Governo faça esse 
entendimento com o PR, porque é importante para o 
Governo, para o PR e para o País.

Eu agradeço as palavras de V. Exª. Deixo a Lide-
rança, vou continuar atuando na Bancada do PMDB, 
recebendo missões do Senador Renan Calheiros, so-
mando com os companheiros de PMDB o meu traba-
lho. Sem dúvida nenhuma, todos nós aqui queremos 
melhorar o Brasil, e nós vamos melhorar porque este 
País tem mudado para melhor ao longo desses últimos 
anos. Ao longo dos últimos doze, vinte anos, o Brasil 
tem avançado. Desde o Presidente Sarney na Presi-
dência, o Brasil tem avançado. Hoje, é um País cada 
vez mais respeitado e, sem dúvida nenhuma, isso é 
muito fruto da classe política que tem, das ações da 
Câmara, do Senado, da estabilidade democrática, da 
estabilidade das instituições que nós temos aqui. E os 

partidos políticos são muito importantes nessa cons-
trução. Portanto, V. Exª, pelo Senador que é e pelo 
que representa na presidência do PR, tem um papel 
destacado neste Senado e vai continuar tendo, sem 
dúvida nenhuma.

Ouço o Senador Eduardo Suplicy com muita 
satisfação.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Pre-
zado Senador Romero Jucá, V. Exª tem cumprido um 
papel importante, aqui no Senado, como Líder da Pre-
sidenta Dilma Rousseff, do Presidente Lula e, antes, 
na liderança do governo Fernando Henrique Cardoso. 
Procurei sempre ter com V. Exª a relação mais cons-
trutiva possível, sempre tendo em conta o que avalio 
seja o interesse maior da população brasileira, assim 
como também os interesses do Estado que represen-
to, a população de São Paulo. Mas sou testemunha do 
seu empenho em procurar fazer com que os objetivos 
maiores do Chefe do Executivo pudessem ser aqui 
compreendidos por todos e os projetos serem aprova-
dos. Eu gostaria que, mais e mais, aquela pessoa que 
estiver na chefia do Executivo pudesse sempre dizer 
a cada um de nós, Senadores e Deputados Federais: 
procurem sempre votar de acordo com a sua consci-
ência, de acordo com o que avaliam ser o interesse 
maior da população brasileira, dos seus respectivos 
Estados da Federação, nunca estando a depender 
de eventuais emendas que possam ser aprovadas, 
liberadas, ou cargos que eventualmente possam ser 
apontados por cada um de nós. Pelo menos é assim 
que compreendo a minha função como Senador. E V. 
Exª é testemunha de que tenho procurado agir assim. 
Nesses últimos meses, transmiti a V. Exª que seria im-
portante isso. Eu até gostaria de ter a colaboração de 
V. Exª, porque há alguns assuntos pendentes como, 
por exemplo, o projeto de lei sobre as licitações. V. 
Exª sabe que foi realizado um esforço bastante gran-
de aqui entre nós, inclusive no diálogo, por exemplo, 
com o Senador Francisco Dornelles. Muitas vezes o 
Presidente Lula me perguntou: “Como está a Lei de 
Licitações? Vamos aprovar o projeto?” E eu disse: es-
tou pronto, na minha parte, como relator na Comissão 
de Assuntos Econômicos. E, agora, por lá passou. 
Então, eu queria lhe transmitir que gostaria ainda de 
ter a colaboração de V. Exª, junto ao Líder, Senador 
Eduardo Braga, para que venhamos, neste semestre, 
a votar esta matéria, assim como outro projeto que 
também considero muito importante. Tenho dialoga-
do com o secretário de Economia Solidária, o Prof. 
Paul Singer, referente à Lei de Licitações. Eu gostaria 
de contar com a colaboração de V. Exª, bem como do 
Líder Eduardo Braga, para que possamos logo votar 
essa matéria que consideramos muito importante. Por 
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outro lado, lembro que, em dezembro de 2002, V. Exª, 
então, era líder do Bloco – salvo engano do PSDB e 
do PTB – e, naquela ocasião, foi aprovada, no Senado 
e depois na Câmara, a Lei nº 10.835, que institui por 
etapas a renda básica de cidadania, a critério do Po-
der Executivo, começando pelos mais necessitados, 
como faz o Programa Bolsa Família ao longo desses 
anos. Lembro isso porque considero essa lei, como V. 
Exª sabe, das mais importantes. Nós vamos aqui, no 
Congresso Nacional, em colaboração com o Governo 
da Presidenta Dilma, olhar os passos na direção da-
quilo que um dia poderá tornar-se algo exemplar do 
Brasil para o mundo. Quero até transmitir a V. Exª que, 
em setembro próximo, em Munique, na Alemanha, se 
realizará o 14º Congresso Internacional da Rede Mun-
dial da Renda Básica. Conversei ontem com a Ministra 
Tereza Campello, porque avalio que será de enorme 
relevância que possa ela – e ela aceitou – ali proferir 
uma palestra sobre como está o desenvolvimento do 
objetivo maior da Presidenta Dilma Rousseff, de tornar 
o Brasil sem miséria, erradicar a pobreza extrema, a 
pobreza absoluta, em nosso País, sobretudo com o 
aperfeiçoamento cada vez melhor dos programas de 
transferência de renda, como o Bolsa Família e ou-
tros, até termos, um dia, a renda básica de cidadania. 
V. Exª, como líder do Governo que foi nesses anos, e 
da Presidente Dilma, e certamente na continuidade de 
sua cooperação com a Presidenta Dilma, espero eu 
poder também colaborar com V. Exª nesses propósitos 
maiores. Ainda ontem, a Presidenta Dilma afirmou que 
é seu objetivo fazer com que toda pessoa no Brasil te-
nha efetiva igualdade de oportunidades, pelo menos 
a partir de um patamar básico, seja de oportunidades 
de educação, de atendimento à saúde pública, do seu 
direito à moradia, do seu direito a uma renda básica. 
Então, poderá V. Exª continuar a contar comigo nesses 
propósitos maiores que são do Governo da Presidenta 
Dilma Rousseff. Meus cumprimentos a V. Exª.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Eu agradeço, Senador Suplicy. V. Exª é um Senador 
respeitado no Brasil e no exterior. V. Exª tem uma luta 
de vida, que é a renda básica de cidadania, e tem con-
tribuído muito com o nosso País e com este Senado. 
Sem dúvida alguma, as suas palavras engrandecem 
o meu discurso.

Já tinha lhe dito antes que a matéria da nova Lei 
de Licitações está pronta para ser votada. V. Exª fez um 
grande trabalho. O Senador Eduardo Braga já está in-
formado de que essa matéria é prioridade do Governo, 
de que deveremos votá-la. Portanto, V. Exª vai poder 
coroar esse trabalho com a votação de plenário, que 
vai fazer com que modernizemos a Lei de Licitações 
brasileira, que precisa ser melhorada. Então, V. Exª 

tenha certeza de que vamos continuar a apoiá-lo na 
sua luta, no seu trabalho.

E o projeto que trata das cooperativas também 
é outra prioridade que será apoiada por nós. Tenha 
certeza de que esses dois projetos que estão prontos 
serão encampados por todos nós. Eu posso falar por 
mim, como Senador, mas posso registrar que, entre as 
prioridades da liderança do Governo, já há o registro 
de que são dois projetos emblemáticos, importantes 
para a sociedade brasileira, que, portanto, precisam 
ser aprovados.

Muito obrigado pelas palavras de V. Exª.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Muito 

obrigado. Ainda hoje a Presidenta Dilma Rousseff, na 
posse do novo Ministro Pepe Vargas, do Desenvolvi-
mento Agrário, enfatizou que quer prioridade para o 
desenvolvimento das cooperativas nos assentamentos 
com agricultura familiar. Muito obrigado.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Muito obrigado a V. Exª.

Eu ouço o Senador Paulo Paim, com muita sa-
tisfação.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 
Romero Jucá, eu quero ser muito rápido. Só quero 
dizer a V. Exª que foram praticamente dez anos con-
vivendo com V. Exª – oito anos no mandato anterior 
e no segundo ano da Presidenta Dilma. Só quero dar 
um depoimento que tenho certeza de que o Presidente 
Lula daria se aqui estivesse. Em todos os momentos 
mais difíceis do mandato do Presidente Lula, quer seja 
nas comissões, quer seja em CPI, quando sequer um 
parlamentar do PT estava no plenário, V. Exª nunca 
vacilou – e sou testemunha – na defesa do Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, que está atravessando esse 
momento difícil. Com certeza, ele diria a V. Exª “Muito 
obrigado” pelo período em que V. Exª foi líder do nosso 
querido Presidente Lula. De minha parte, sou obrigado 
também a dizer: dialoguei com V. Exª. Existe hoje um 
debate pelo fim do fator previdenciário porque V. Exª 
colaborou aqui para que o Senado o aprovasse, e está 
lá na Câmara; existe um debate para a política para os 
aposentados. V. Exª disse: “Aqui, nós vamos avançar; 
o resto vai ser com a Câmara, tanto na reposição das 
perdas, como na política permanente”. E vamos avan-
çar. Estivemos dialogando com a Presidenta, e esta é a 
intenção: avançar nesses dois temas. Enfim, só quero 
dizer a V. Exª, de minha parte, muito obrigado. V. Exª 
foi um líder – não tenho dúvida – comprometido com 
o Governo que V. Exª representou aqui e só por isso 
cumprimento V. Exª. E sei que, na Comissão de Orça-
mento, V. Exª será um grande relator da peça orçamen-
tária que interessa muito ao País. Parabéns a V. Exª.
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O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Eu 
agradeço a V. Exª, Senador Paulo Paim. Quero registrar 
que sempre entendi a luta de V. Exª como a busca do 
bem comum e por isso dialoguei. Muitas vezes o gover-
no tinha posições mais fechadas, mais herméticas, mas 
sempre procurei avançar nos debates, porque sempre 
entendi que conversando e debatendo se avançaria e 
se buscariam convergências. Respeito o trabalho de 
V. Exª. Quero dizer que recebi de V. Exª nesses anos 
todos muitos ensinamentos, ensinamentos importan-
tes que fizeram com que eu pudesse melhorar minha 
atuação de líder.

Quanto ao Presidente Lula, que V. Exª citou, que-
ro registrar, com muito carinho, que recebi hoje pela 
manhã uma ligação do Presidente Lula me abraçando. 
Ele está se recuperando, vai se recuperar, se Deus 
quiser, é um grande brasileiro, que faz falta ao Brasil. 
Nós todos queremos o Presidente Lula com saúde, 
falando, atuando, para que possa realmente ajudar o 
Brasil a avançar ainda mais.

Ficam aqui os meus agradecimentos a V. Exª por 
todo esse longo período em que estive à frente da lide-
rança do Governo, porque V. Exª contribuiu com o bom 
debate, contribuiu com os avanços do País e merece 
todo o meu respeito.

Eu ouço o Senador Eunício Oliveira, com muita 
satisfação.

O Sr. Eunício Oliveira (Bloco/PMDB – CE) – 
Senador Romero Jucá, acabo de receber o relatório 
da Presidência, encaminhado pelo nosso Presidente 
José Sarney. Aqui temos 1.040 páginas de matérias 
importantes, benefícios que ele, no comando desta 
Casa, fez com que os brasileiros recebessem. Aqui 
tem a participação de vários líderes, inclusive o líder 
do meu Partido, Senador Renan Calheiros, mas tem 
a harmonia de V. Exª como artífice de tantos debates, 
tantos embates com todos os demais partidos, inclusi-
ve com a oposição nesta Casa da República. Convivi 
com V. Exª durante muitos anos. Eu tenho mais de 40 
anos no PMDB. Convivi com V. Exª, sempre com mui-
ta admiração pelo seu trabalho. Vejo aqui, hoje, que o 
Brasil deve muito a V. Exª pela paciência, pela busca 
da harmonia, pela compreensão das divergências. 
Tive oportunidade, como presidente da Comissão de 
Constituição e Justiça, de acompanhar o trabalho de 
V. Exª no dia a dia. Quantas vezes quantas angústias 
eu presenciei no rosto de V. Exª para resolver ques-
tões importantes para o Brasil, como a DRU e tantas 
outras matérias polêmicas. V. Exª sempre procurou 
harmonizar esta Casa e, por consequência, prestou 
um grande serviço ao Brasil e ao nosso querido PMDB. 
Receba do Senador Eunício Oliveira o agradecimento 
pela participação de V. Exª como líder do Governo. Tive 

a honra de ser Ministro do Presidente Lula, e V. Exª já 
estava aqui como líder do Governo. Todas as matérias 
importantes para o Brasil contaram com a participação 
de V. Exª, sempre conciliador, sempre paciente, sempre 
buscando prestar serviço ao povo brasileiro. Portanto, 
V. Exª, ao deixar a liderança do Governo, passou-a 
para as mãos de outro nosso companheiro, Senador 
Eduardo Braga, que tem a missão árdua, difícil, de con-
ciliar esta Casa e os interesses dos partidos e os da 
população brasileira. V. Exª haverá de dar uma grande 
contribuição à peça orçamentária. O Líder Renan Ca-
lheiros teve oportunidade de indicá-lo para ser o rela-
tor do Orçamento em nome do nosso querido PMDB. 
Portanto, tenho aqui que agradecer a V. Exª as interfe-
rências que sempre fez na Comissão de Constituição 
e Justiça, para que pudéssemos aprovar ali matérias 
importantes para o povo brasileiro. Agradeço a V. Exª 
a participação nesse período. Tenho certeza de que V. 
Exª, independentemente de ser líder do Governo, vai 
continuar prestando serviços ao País e à Presidente 
Dilma, para que este seja um País de todos.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Agradeço a V. Exª, Senador Eunício Oliveira, que é um 
amigo antigo, companheiro da Executiva do PMDB; 
presidente, com tanta competência, da Comissão de 
Constituição e Justiça. Sem dúvida alguuma, tem aju-
dado o nosso País e o nosso Partido a avançar. 

Nós temos o compromisso de continuar lutando 
pela unidade do PMDB e vamos fazer isso com a ajuda 
de V. Exª, com a ajuda do Senador Renan Calheiros, 
do Presidente Sarney, do Senador Eduardo Braga e 
de tantos outros valorosos companheiros que querem 
um PMDB atuando em prol do Brasil.

Ouço, com muita satisfação, a Vice-Líder do Go-
verno e Líder do PSB, Senadora Lídice da Mata.

A Srª Lídice da Mata (Bloco/PSB – BA) – Caro 
Líder, caro Senador Romero Jucá, eu estava em audiên-
cia no Ministério da Integração Regional, mas cheguei 
a tempo de poder dar meu testemunho do Líder que V. 
Exª foi. Não sou uma Senadora antiga, sou uma Sena-
dora nova, de um ano de Casa, e fui, durante muitos 
e muitos anos, uma política de oposição na Bahia. Eu 
sei muito profundamente o que é ser oposição – ali-
ás, sei mais o que é ser oposição do que o que é ser 
governo – e posso testemunhar que o senhor foi um 
Líder de Governo leve, um Líder de Governo que sabe 
dialogar, que soube dialogar com a oposição. O meu 
testemunho neste ano foi de um Líder de Governo que 
soube retirar de pauta quando necessário para com-
por com a oposição, soube colocar a matéria na hora 
devida e que, portanto, mereceu e merece a conside-
ração e o respeito dos seus pares da base do Gover-
no. Tenho convicção de que, à frente do Orçamento, 
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V. Exª vai emprestar toda a sua experiência para fazer 
refletir na lei orçamentária o equilíbrio necessário. E 
eu estarei importunando muito V. Exª para que a Bahia 
tenha a atenção e a prioridade merecidas no próximo 
Orçamento do Governo Federal. Tenho certeza tam-
bém de que o espírito público de V. Exª vai continuar 
presente nesta Casa ajudando o próximo líder e toda 
a bancada com sua experiência para dar as vitórias 
de que o Governo da Presidente Dilma precisa nesta 
Casa. Muito obrigada. 

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Agradeço a V. Exª, Senadora Lídice. Já registrei aqui, 
antes de V. Exª chegar, a contribuição dos vice-líderes, 
agradeci o seu trabalho, profícuo, importante, em prol 
do País. V. Exª é uma Senadora combativa, que tem 
uma história de lutas no nosso País, o que não só a 
Bahia, mas o Brasil todo reconhece. Suas palavras 
engrandecem o meu discurso e quero incorporá-las 
registrando meu agradecimento e dizendo que deixo a 
Liderança do Governo, mas que vamos continuar juntos 
lutando pelo bem deste País. Nossa luta é permanente.

Na verdade, nós temos que ter avanços sociais, 
avanços econômicos, este País tem que caminhar a 
passos largos ao encontro do seu destino, que é um 
destino de grandeza, e, sem dúvida nenhuma, todos 
nós vamos colaborar para isso. 

Agradeço, muito sensibilizado, as palavras de V. 
Exª e ouço, com muito prazer, a Senadora Ana Amélia.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Caro Se-
nador Romero Jucá, a minha chegada ao Senado me 
impôs uma observação do comportamento dos cole-
gas Parlamentares, especialmente dos líderes, como 
V. Exª, Líder do Governo nesta Casa. Cheguei aqui e o 
meu Partido, o Partido Progressista, parte da base do 
Governo. E eu, tendo apoiado a candidatura derrota-
da, no Rio Grande do Sul, à Presidência da República, 
José Serra, tinha uma posição de independência aqui 
por questão de coerência e de respeito aos eleitores 
que me mandaram para esta Casa, com 3.401.241 
votos. E o primeiro embate, o primeiro encontro com 
V. Exª, na condição de Líder do Governo, foi quando V. 
Exª foi ao meu gabinete me pedir que eu votasse com 
o Governo no momento mais importante do início do 
exercício legislativo, que foi votar o salário mínimo. E 
V. Exª me deu todos os argumentos pelos quais seria 
importante esse voto. Eu também lhe expliquei as ra-
zões pelas quais eu não poderia acompanhar a sua 
solicitação e atender o seu pedido. A forma, eu diria, 
republicana e respeitosa com que V. Exª me tratou 
mostrou que eu estava diante de um verdadeiro líder, 
que respeita as diferenças, inclusive entendendo as 
razões políticas de determinada posição. Depois, com 
a mesma atitude, V. Exª me pediu para a retirada de 

urgência de votação de uma matéria relacionada à 
questão das micro e pequenas empresas, porque es-
tava a caminho um projeto em que o Governo tomava 
a iniciativa. Eu pedi a retirada da urgência. É esse tipo 
de reciprocidade respeitosa que me faz acreditar que 
há, ainda assim, a democracia, por mais problemas que 
tenhamos aqui nesta Casa. Sofremos tantas críticas, 
nos últimos dias, de toda ordem! Algumas justas, mas 
grande parte delas injusta; mas, é assim que vamos 
trabalhar. Cumprimentos a V. Exª e disponha de mim 
na missão espinhosa que tem agora de relatar a Co-
missão Mista de Orçamento, que é um dos desafios 
mais importantes do Congresso Nacional. Pena que 
o Orçamento não seja uma peça impositiva; é apenas 
autorizativa. Obrigada, Senador.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Obrigado, Senadora Ana Amélia. V. Exª é conhecida 
pela sua independência, pela sua competência, pela 
sua luta aguerrida em favor do Rio Grande do Sul e 
do Brasil. Fico muito feliz de receber suas palavras.

Nós temos que lutar por um Orçamento impositivo. 
Esse tem que ser o caminho do Congresso Nacional. 
É claro que feito de outra forma, com mais cuidado na 
sua elaboração, mas, sem dúvida alguma, o futuro le-
vará ao Orçamento impositivo, porque esse é um papel 
de que o Congresso não pode abrir mão. Então, sem 
dúvida nenhuma, é um trabalho a ser construído para 
o futuro: o Orçamento impositivo.

Eu ouço V. Exª.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Eu gostaria 

apenas de acrescentar, caro Senador Romero Jucá, 
que, quando faleceu o Vice-Presidente José Alencar, 
que passou por esta Casa e por quem todos tinham 
uma grande admiração, eu procurei saber qual foi a 
iniciativa legislativa que ele tinha assumido nesta Casa. 
Descobri que ele tinha apresentado uma PEC no seu 
mandato, uma PEC que tornava o Orçamento imposi-
tivo, e apresentei a PEC em homenagem à memória 
de José Alencar. Agora, o senhor acaba de concordar 
que o caminho, no médio e no longo prazo, será esse. 
Então, queria apenas participar a V. Exª que tomei essa 
iniciativa em homenagem à memória de José Alencar.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Eu 
diria que nós temos que buscar do curto para o mé-
dio prazo. Na verdade, esse é um assunto premente. 
A execução e a confecção do orçamento é uma peça 
importante de política pública que nós temos que res-
guardar e fortalecer. Então, sem dúvida nenhuma, vai 
ser um debate importante.

Eu não conhecia essa PEC de V. Exª, mas é 
uma contribuição importante que V. Exª dá ao País e 
ao Congresso Nacional. Nós temos que nos debruçar 
sobre essa peça, discuti-la e, se for o caso, emendá-la, 



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 06465 

melhorá-la, debatê-la, para que nós tenhamos, efetiva-
mente, uma ação forte na confecção e na execução do 
Orçamento brasileiro em prol da sociedade.

Muito obrigado por suas palavras.
Eu ouço, com muita satisfação, o Senador Edu-

ardo Lopes.
O Sr. Eduardo Lopes (Bloco/PRB – RJ) – Caro 

Senador Romero Jucá, eu quero aqui, também repre-
sentando aquele que há duas semanas estava nes-
ta Casa, o nosso Ministro, Senador Marcelo Crivella, 
cumprimentar V. Exª. Não tive a oportunidade, como 
outros aqui citaram, de trabalhar tanto tempo com V. 
Exª. Na verdade, na semana passada, na primeira 
votação de que participamos aqui, recebi a sua orien-
tação, a sua direção. Lembro-me muito bem de que, 
quando apresentava ao Senador Crivella algum projeto 
que, saindo da Câmara, estaria vindo para o Senado e 
pedia ajuda dele, ele sempre dizia que iria conversar 
com V. Exª, com o Líder do Governo, e também falava 
sempre o seguinte: “Certamente, o Líder Romero Jucá 
vai ajudar, vai contribuir, porque é um homem sensí-
vel às causas, sensível àquilo que é bom para o País”. 
Então, quero aqui dizer o quanto eu, não como Sena-
dor, mas exercendo o mandato de Deputado, ouvi da 
parte do Senador Marcelo Crivella elogios a respeito 
do seu trabalho, da sua condução e da sua liderança. 
Quando apresentado por ele ao senhor, fui recebido 
com carinho. Todas as vezes que nós nos encontra-
mos aqui na Casa, o senhor também se dirigiu a mim 
com o mesmo carinho, com o mesmo respeito que 
eu também tenho à sua pessoa. Quanto à Comissão 
Mista de Orçamento, costumo dizer às pessoas que 
não conhecem muito do trabalho legislativo – porque a 
impressão que se tem é que o Orçamento é aprovado 
numa noite em poucos minutos, as pessoas não sabem 
como tudo funciona – que a Comissão Mista de Orça-
mento é uma das que mais trabalham no Congresso, 
porque o que chega para ser aprovado no final do ano 
é resultado de um trabalho de vários meses. Então, o 
senhor agora assume essa relatoria. Sei que é muito 
trabalho, é uma missão árdua, grandiosa, mas tenho 
certeza de que o senhor, com a mesma competência 
com que trabalhou, com que serviu como Líder, tam-
bém o fará na Comissão Mista de Orçamento. Para-
béns, Senador Romero Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Obrigado, Senador Eduardo. Sem dúvida alguma, a 
chegada de V. Exª aqui engrandece a representação 
do Rio de Janeiro e este Senado. 

V. Exª substitui, na interinidade, um Senador que 
é muito querido, que tem uma marca social muito for-
te, o Senador Marcelo Crivella, que tem todo nosso 
respeito, tem projetos importantes, se notabilizou pela 

defesa do Rio de Janeiro em todos esses momentos. 
Portanto, nós queremos abraçar o Senador Crivella, 
que é Ministro hoje, tem todo o nosso apoio e, não te-
nho dúvida, fará um grande trabalho no Ministério da 
Pesca e também V. Exª, que chegou aqui para contribuir 
com o Brasil, que veio com a sua experiência de Par-
lamentar federal, de pessoa ligada ao PRB, com uma 
história de construção desse Partido para contribuir 
com os avanços sociais que nós precisamos buscar 
para o Brasil. Então eu agradeço as palavras de V. Exª.

Conte comigo também. Não estarei mais na Li-
derança do Governo, mas quero registrar que, na fron-
teira do PMDB, estarei somando esforços para que a 
gente possa debater, discutir as melhores propostas.

Ouço com muita satisfação o aparte do Presiden-
te Senador Fernando Collor.

O Sr. Fernando Collor (PTB – AL) – Meu preza-
do e querido amigo Senador Romero Jucá, desde que 
cheguei ao Senado da República, tive oportunidade de 
dizer isso em várias ocasiões a V. Exª, acompanhando 
o seu trabalho, enchia-me de admiração pelo exercí-
cio da sua liderança. Relembrava, nesses momentos, 
a época em que exercia a prefeitura da minha queri-
da cidade de Maceió, das lideranças com que tive a 
oportunidade de contar quando exerci esse mandato, 
quando Governador do Estado e dos líderes que tive 
oportunidade de ter na Assembleia Legislativa e de-
pois, quando exerci a Presidência da República. Em 
cada um daqueles momentos em que eu dizia: Senador 
Romero, o Presidente Lula não sabe, talvez, o quanto 
o seu trabalho aqui o tem ajudado a fazer o grande 
governo que vem realizando. O Governo do Presiden-
te Lula e o Governo da Presidente Dilma, tendo em V. 
Exª a liderança que tiveram, puderam alcançar esses 
grandes êxitos, porque os êxitos dos governos sempre 
são êxitos de quem exerce a Presidência. Sempre. Os 
erros do governo, em geral, sempre são descarrega-
dos sobre os ombros dos líderes que não consegui-
ram aprovar as matérias para cá encaminhadas pelo 
Executivo. E V.’ Exª, como aqui já foi dito por vários ou-
tros companheiros, Senadoras e Senadores, teve em 
todos esses momentos, em primeiro lugar, algo muito 
importante na vida de um homem público, que é o es-
pírito de renúncia. V. Exª em nenhum momento deixou 
que a vaidade tomasse o lugar da responsabilidade 
que tinha de conduzir matérias tão importantes para 
os avanços que o Brasil vem conquistando ao longo 
desses anos. V. Exª, com uma paciência inexcedível, 
sabia algo muito importante, que é saber ouvir. Ouvir. 
Nos seus ouvidos, o Senado da República confiava, 
da oposição ou do governo. Na sua palavra, os seus 
companheiros de Senado, da oposição ou do governo, 
confiavam. Trato era trato.
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O acordado era cumprido. Muitas vezes, assisti 
aqui a algumas tiradas de não muito bom humor em 
relação a V. Exª. Sempre assisti àquilo com muito des-
prazer e com muita tristeza, porque eu verificava que, ao 
invés de estarem exaltando as enormes qualidades de 
que V. Exª é possuidor, estavam querendo, de alguma 
forma, melindrá-lo e, com isso, tirá-lo do equilíbrio que 
um líder precisa exercer nesta Casa. Para ser líder do 
governo em uma Casa como o Senado da República, 
é necessário ter muita experiência, ter muita quilome-
tragem, ter muita capacidade, como disse, de renún-
cia, humildade, paciência, tranquilidade, conhecimento 
de causa. V. Exª não exerceu a liderança do Governo 
no Senado República, em nenhum instante, para se 
vangloriar. Ao contrário, o governo do Presidente Lula 
e o Governo da Presidenta Dilma alcançaram vitórias 
importantíssimas nesta Casa, e eu nunca vi declara-
ção de V. Exª se jactando de, graças à sua ação, o Go-
verno ter alçando a sua vitória. Nunca vi nem ouvi. Ao 
contrário, após cada grande vitória ou uma vitória que 
fosse, V. Exª saía do plenário e, encontrando alguns 
representantes dessa mídia tão rasteira que hoje nós 
temos, da nossa imprensa, V. Exª, com muito cuidado 
– o que lhe é peculiar –, sempre tendo a paciência de 
responder a todas as perguntas, sempre atribuiu as 
glórias daquele momento ao governo que V. Exª defen-
dia no plenário desta Casa. Soube conviver com cada 
um dos Senadores. Esta Casa – foi o que me foi dado 
apreender, pela convivência no Legislativo nacional – 
difere um pouco da nossa Casa ao lado. Aqui, cada 
Senador é líder de si próprio. É muito difícil conduzir 
bancadas, a não ser uma bancada como a do PMDB. 
E aqui eu desejo fazer uma referência muito especial 
à capacidade de articulação e à competência do Líder 
do PMDB, Senador Renan Calheiros, que tem a ha-
bilidade de manter essa coesão do PMDB. E graças 
à coesão do PMDB é que há a governabilidade que 
permitiu ao Presidente Lula e está permitindo à Presi-
dente Dilma realizar a grande administração que vem 
realizando. Graças à sua habilidade de ter essa cons-
ciência de que não era falando somente com o líder 
de uma bancada que as coisas estariam resolvidas, 
mas sim conversando com cada um dos Senadores, 
sabendo das dificuldades que cada um eventualmente 
tinha em respeito à matéria que estava sendo votada 
– pois certos Senadores tinham alguma dificuldade 
de votar –, sendo esses Senadores da base, V. Exª 
sempre dizia: “Eu reconheço sua posição, reconheço 
a situação. Pode votar e pode deixar que eu farei o 
relato a quem de direito no Planalto, explicando suas 
posições.” Eu ouvi isso diversas vezes. De modo que 
sua saída da Liderança do Governo neste instante é 
uma saída que, queira Deus não desestabilize a uni-

dade da base governista no Senado Federal. Queira 
Deus! Eu espero que seu substituto, Senador Eduardo 
Braga, homem que também vem do norte do nosso 
País, homem experiente, valoroso, impetuoso, inteli-
gente, possa substituí-lo à altura. Mas acredito que ele 
haverá de necessitar muito ainda da sua ajuda neste 
período de transição, porque esta Casa está acostu-
mada, há oito anos, com um tipo de liderança. Todos 
os Senadores já sabiam, quase automaticamente, 
como seriam conduzidas as matérias e como seriam 
levadas a cabo as negociações feitas em plenário. O 
homem é o seu estilo. E é claro, por mais identificado 
que estivesse com a sua conduta na liderança, o novo 
Líder do Governo no Senado, Senador Eduardo Bra-
ga, não teve a oportunidade dessa convivência com V. 
Exª. Por isso, eu lhe pediria, em nome da unidade da 
base do Governo nesta Casa, que V. Exª auxiliasse, 
neste primeiro momento, o Senador Eduardo Braga 
naquilo que fosse por ele solicitado, porque será muito 
importante para que mantenhamos a governabilidade. 
Não vejo com tanta tranquilidade, como alguns estão 
vendo, essa transição e essa mudança de lideranças. 
Não enxergo assim. Gostaria de estar errado, mas é 
um momento extremamente delicado. Muito delicado, 
muito. Matérias importantíssimas – e esta é uma das 
primeiras consequências da mudança das lideranças 
nesta e na outra Casa – não serão votadas mais este 
ano. Não serão mais votadas. A base do Governo 
está sentindo um gosto de certo azedume. O diálogo 
precisa ser reaberto. Esses canais de entendimento 
do Planalto com esta Casa e com a outra precisam 
estar inteiramente desobstruídos. É fundamental que 
o Planalto ouça esta Casa e ouça a Casa ao lado. E 
digo isso com a experiência de quem, exercendo a 
Presidência da República, desconheceu a importância 
fundamental do Senado e da Câmara dos Deputados 
para o processo democrático e de governabilidade. O 
resultado desse afastamento meu, então Presidente da 
República, do Legislativo brasileiro redundou no meu 
impeachment, no meu afastamento. A classe política 
brasileira carece única e exclusivamente de algo fácil. 
Fácil. E isso só vim a perceber depois, lamentavelmen-
te, que é consideração e atenção. Muitas vezes, até 
não fazemos muita questão de termos uma solicitação 
atendida pelo Planalto, mas precisamos de considera-
ção e atenção. Até para dizer um não, mas precisamos 
ter essa atenção. Queira Deus que as mudanças agora 
promovidas – e isso também se espraia nos ministé-
rios – venham sendo iluminadas e que a Presidenta 
Dilma esteja agindo com acerto. Isso o futuro próximo 
nos dirá. Torço para que as coisas caminhem bem e o 
trem não descarrilhe, mas não posso deixar de dizer 
que tenho dentro de mim essas preocupações. Sua 
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saída da Liderança do Governo vai nos deixar, a cada 
um de nós, tenho certeza disso, um pouco órfãos num 
primeiro momento. Acredito que, depois, logo num 
segundo momento, o Senador Eduardo Braga, com 
a sua competência, haverá de preencher esse vazio, 
mas esse é o sentimento que pelo menos me domina. 
E uma pessoa com a experiência que tenho, já acos-
tumado, já com o couro grosso e conhecendo a vida 
pública como conheço, eu me sinto um pouco órfão 
neste momento em que V. Exª, ao descer da tribuna, 
descerá como um Senador do valoroso PMDB e não 
mais como Líder do Governo, deste grande governo 
que a Presidenta Dilma vem fazendo. Portanto, meus 
cumprimentos a V. Exª por todo o seu esforço, o seu 
denodo, a sua capacidade, os seus dias e noites, noi-
tes indormidas e dias de trabalho insano, negociações, 
entendimentos atrás de entendimentos, renúncias atrás 
de renúncias. Meu Deus, quanto sacrifício o senhor não 
fez na sua vida pessoal para servir ao Governo e servir 
ao Brasil! V. Exª ainda será reconhecido por esta Casa 
como um dos maiores e mais valorosos Senadores que 
esta República já teve nesse último quarto de século. 
O Senado se sente orgulhoso pela participação de V. 
Exª na política brasileira. Volte para sua bancada do 
PMDB ciente do dever cumprido, certo de que combateu 
o bom combate, e que desse combate sai de cabeça 
erguida e com o sentimento do dever cumprido. Seja 
muito feliz, Senador Romero Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Muito obrigado, Senador Fernando Collor, Presidente, 
que tem uma história importante em nosso País. V. Exª 
faz uma análise importante e profunda do momento 
político que o País vive, com a experiência de quem já 
exerceu tantos cargos públicos e viveu tantas questões 
importantes na nossa República.

Eu quero dizer que, realmente, ao longo do meu 
período de Líder do Governo, sempre procurei enten-
der as circunstâncias de cada Senadora e de cada 
Senador. V. Exª disse bem: ninguém lidera Senador ou 
Senadora aqui. Cada Senador, cada Senadora tem a 
sua história, a sua circunstância, representa o seu Es-
tado, tem o seu povo a cobrá-lo e tem um papel muito 
importante na nossa República. 

O que um líder faz, na verdade, é coordenar, é 
procurar convergências, é ouvir, é ter a humildade de 
aceitar contribuições e de procurar articular as vota-
ções para que a vontade da maioria possa prevalecer, 
ouvindo inclusive a oposição, que tem um papel impor-
tante no processo de contribuição e de construção da 
democracia e das leis brasileiras. Então, V. Exª ressalta 
uma preocupação importante, que é preocupação de 
todos nós. Nós temos que recompor a base do Go-

verno, nós temos que ter os partidos integrados, nós 
temos que unir o PMDB. 

Eu volto a dizer, já disse aqui algumas vezes: a 
união do PMDB é fundamental para o Brasil. O PMDB 
tem que estar unido. Nós estamos apoiando o Senador 
Eduardo Braga, ficamos honrados de ter repassado a 
Liderança do Governo a outro peemedebista. Saio eu, 
do PMDB de Roraima, o menor Estado da Federação 
brasileira, entra o Senador Eduardo Braga, da Ama-
zônia, portanto, da região Norte também, do PMDB. 
Merece todo o nosso respeito, e não tenho dúvida de 
que ele vai, rapidamente, executar um grande trabalho 
na liderança do Governo. 

Mas V. Exª tem razão: o Governo tem que fazer 
política como um todo, o Governo tem que ter conside-
ração política, o Governo tem que abrir as relações, o 
Governo tem que escutar; os Ministros têm que aten-
der aos Senadores, têm que retornar os telefonemas, 
têm que resolver as questões e têm que entender que, 
quando um Senador entra no gabinete de um Minis-
tro, ele não está indo lá para pedir nada pessoal, ele 
não está articulando para ele, ele está representando 
um Estado da República, ele é um representante da 
nossa Federação, que é igual, são três Senadores de 
Roraima, são três Senadores em São Paulo, com o 
mesmo peso de voto, exatamente para que cada um 
dos Estados tenha aqui a sua voz e a sua represen-
tação igualitária.

V. Exª faz um apelo, que nós apoiemos o Sena-
dor Eduardo Braga – nós vamos apoiar. Faz um apelo 
para que o Governo atue – o Governo precisa atuar. 
Disse isso à Presidenta Dilma quando fui conversar 
com ela, e ela disse que queria fazer o rodízio da Li-
derança do Governo. Entendi com muita naturalidade. 
É um direito da Presidenta fazer o rodízio. O cargo é 
de confiança. Ocupei, como já disse antes, esse car-
go com três Presidentes e procurei fazer o melhor que 
pude. Procurei aqui a convergência, procurei a união e 
o engrandecimento deste Senado, sempre com muita 
humildade, sempre entendendo o meu papel, sempre 
sabendo que eu era um animador, que eu era um ar-
ticulador, mas que o papel fundamental era de cada 
Senador, era de cada Senadora desta Casa. 

Conseguimos aprovar matérias importantes no 
último ano. No primeiro ano da Presidenta Dilma, apro-
vamos aqui – uma vitória não da Liderança do Governo, 
mas de todos os Senadores e Senadoras, mesmo os 
que votaram contra, mas que debateram – uma polí-
tica de salário mínimo de médio prazo.

Nós aprovamos a PEC do Presidente José Sar-
ney, que altera o rito das medidas provisórias. E, mais 
do que nunca, essa PEC se mostra num momento que 
tem que ser votada e aprovada pela Câmara dos De-
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putados, por conta da decisão que o Supremo Tribunal 
Federal acaba de dar na tramitação das medidas provi-
sórias. O Presidente José Sarney, com o tirocínio, com 
a experiência que tem, propôs uma PEC que estava à 
frente do seu tempo e agora é o remédio para que nós 
tenhamos condições de pleno funcionamento do rito 
das medidas provisórias sendo votadas nesta Casa. 
Aprovamos essa PEC aqui rapidamente.

Nós aprovamos a Lei da Comunicação Visual, 
que modernizou e democratizou a TV por assinatura.

Nós aprovamos o Pronatec, a política de ensino 
técnico deste País, aprovado agora no Governo da 
Presidenta Dilma Rousseff.

Nós aprovamos a Lei de Competências Ambien-
tais, que definiu o papel de cada ente federado no to-
cante às ações ambientais e de fiscalização, matéria 
importante, porque havia uma superposição de ações 
que criava dificuldades para o setor produtivo e para 
as entidades que queriam cumprir a lei ambiental, mas 
não sabiam como fazer. Esta Casa aprovou, no ano 
passado, essa matéria.

Aprovamos a Lei de Acesso à Informação. E aí 
quero registrar as ponderações importantes feitas pelo 
Presidente Collor. Nós debatemos, não votamos a to-
que de caixa. Discutimos aqui e aprovamos a Lei de 
Acesso à Informação.

Aprovamos a Comissão da Verdade, outra maté-
ria importante, que vai fazer o País se reintegrar com o 
seu passado. Aprovamos a Lei de Royalties, um clamor 
dos Estados brasileiros, para que a riqueza do pré-sal 
possa ser partilhada por todos os Estados.

Aprovamos o Código Florestal, matéria importante 
que está na Câmara dos Deputados e que moderniza 
a questão ambiental brasileira.

Aprovamos a regulamentação da Emenda nº 
29, que foi outra matéria polêmica discutida por este 
Plenário. Resolvemos essa questão, porque era uma 
preocupação do Governo, que não tinha como arcar 
com despesas da área da saúde.

E aprovamos, no último dia do ano passado, a 
DRU (Desvinculação de Receitas da União), num es-
forço coletivo das bancadas do Líder Renan Calheiros, 
do Líder Gim Argello, do Líder Alfredo Nascimento, que 
está aqui, do Líder Jayme Campos, enfim, dos líderes 
todos, que votaram uma matéria que era importante 
para o equilíbrio fiscal do nosso País.

Então, essas matérias todas foram votadas numa 
vitória de todos, coordenados pela Liderança do Go-
verno; mas uma vitória principalmente do Governo da 
Presidenta Dilma.

Eu ouço, com muita satisfação, o Senador Iná-
cio Arruda.

O Sr. Inácio Arruda (Bloco/PCdoB – CE) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, meu caro Jucá, on-
tem tivemos uma sessão histórica neste plenário. Nós 
tivemos uma homenagem a cinco mulheres, entre elas 
a nossa Presidenta Dilma Rousseff, uma mulher que, 
como disse uma outra homenageada, Maria Prestes, 
esposa do Cavaleiro da Esperança, que disse: “Eu 
sou uma arrumadeira, uma simples mulher do povo, 
como a Presidente Dilma, uma simples militante que 
alcançou a Presidência da República”. Maria Prestes 
disse isso numa linguagem muito simples, muito fácil 
de entender. E fez um apelo dirigido ao nosso Presi-
dente e à Presidenta Dilma: que o Senado resgatas-
se o mandato do Luís Carlos Prestes, que se tirasse 
essa mácula do Senado brasileiro. E vamos fazê-lo. 
Digo isso porque coube exatamente a V. Exª dirigir a 
bancada de apoio ao Governo, de um governo histó-
rico. Isso tem sido dito aqui seguidamente pelo nos-
so Presidente, Presidente Sarney, pelos líderes dos 
Partidos. Um governo de um operário, de um meta-
lúrgico de um partido de esquerda do Brasil, apoiado 
por partidos de esquerda, entre eles, o meu Partido, 
o Partido Comunista do Brasil, que, pela primeira vez 
na história do País, participou de um governo tendo 
um Ministro de Estado e, por sorte, tendo uma ban-
cada na Câmara dos Deputados, fruto de outro passo 
histórico no início do Governo do Presidente Sarney, 
quando João Amazonas foi convidado a subir a rampa 
do Palácio do Planalto para ser recebido, juntamente 
com Haroldo Lima, pelo Presidente Sarney. Ali, aquele 
ato, na prática, legalizava os partidos políticos. É esse 
o processo histórico que estamos vivenciando e que 
V. Exª vivenciou conduzindo no Senado a bancada de 
apoio ao governo de um operário, de um metalúrgico 
e, em seguida, a bancada de apoio à Presidenta Dil-
ma. E V. Exª exerceu por mais de um ano nesta Casa, 
mostrando competência, capacidade de articular, de 
dialogar. Não é fácil. Os problemas são sempre gran-
des. Não há problemas simples. O Lula disse que, com 
toda alegria e satisfação, ele sabia e tinha consciência 
de que era difícil governar um país deste tamanho e 
que precisava do apoio e do trabalho de um articula-
dor político que tivesse a capacidade de diálogo que 
V. Exª exerceu durante o governo desse Presidente da 
República, especialmente porque foi o período mais 
longo, oito anos. Iniciou juntamente com a Presidenta 
Dilma. Quero destacar o trabalho de V. Exª. Tivemos 
a felicidade de nos encontrar muitas vezes. O líder é 
o líder que abre a porta, que diz: “Ministro, receba. A 
bancada do PCdoB só tem dois Senadores, mas é 
muito importante, porque, daqui a uns dias, pode ter 
oito.” É importante o gesto político. “Receba a bancada 
do Ceará.” “Receba o povo do Piauí, do Maranhão, de 
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Roraima, do Amapá, do país inteiro, de São Paulo, do 
Rio de Janeiro, desse país gigantesco. Receba cada 
um. Escute. Ouça.” É o trabalho do líder, mas o líder 
é aquele que tem a capacidade de enfrentar os pro-
blemas mais difíceis, as dificuldades. As dificuldades 
normalmente não encontram facilidades, às vezes, 
no meio público. Às vezes é difícil. É uma tarefa difícil. 
Às vezes, você tem, como governante, de restringir 
o espaço de alguns setores, mas o líder tem que vir 
aqui e pedir o voto dos Senadores para poder ganhar 
aquela posição dentro do Senado, na hora mais difí-
cil. V. Exª foi daqueles que, na hora difícil, na hora em 
que o governo enfrentava turbulências, porque, nes-
sa hora, não tem mídia a favor, não tem jornal a favor, 
não tem rádio a favor, não tem manchete favorável... 
Elas são todas negativas, elas são todas contra você, 
e você tem que segurar a onda naquela hora, na hora 
difícil. Na hora fácil é uma beleza, é uma maravilha. Aí 
é fácil ser líder. O problema são as horas difíceis. E V. 
Exª soube conduzir a bancada de apoio ao governo 
nessas horas difíceis. Estamos aqui eu, o Paim, mui-
tos Senadores que têm uma relação fortíssima com 
o movimento social, com o movimento popular. V. Exª 
soube exatamente dialogar para manter a posição de 
apoio ao governo na hora difícil. Na hora fácil, amigo, 
todo mundo bate nas costas. Aí é bom demais! Mas, 
na hora difícil, V. Exª soube dialogar com os partidos 
da base do governo para levar o governo do Presidente 
Lula para ter o êxito que teve nesta Casa, e, em segui-
da, o governo da própria Presidenta Dilma. Por isso, V. 
Exª leva para as novas tarefas, para as novas missões 
também o apoio da nossa bancada, uma bancada muito 
humilde, uma bancada muito simples de dois Senado-
res, mas faz as coisas com muita convicção, sabendo 
o que estamos fazendo no Senado, qual a nossa res-
ponsabilidade de conduzir o Brasil nesse projeto de 
desenvolvimento, de crescimento. Acho que a atitude 
de V. Exª sempre foi muito neste sentido: ajudar um 
governo como esse, um operário, um metalúrgico, um 
torneiro mecânico, retirante nordestino. É evidente que 
V. Exª teve um valor muito grande no apoio ao governo 
do nosso Presidente Lula e, evidentemente, também 
no Governo da nossa Presidenta Dilma. Considero que 
V. Exª transferiu as atribuições para Eduardo Braga, 
que já assumiu aqui, dizendo que estava calçando os 
chinelos da humildade, as sandálias da humildade, 
nesse espírito de que está aberto para um diálogo 
com todos da base e da oposição para poder votar as 
matérias que interessam ao Brasil. Então, V. Exª tem 
o nosso apoio para as novas responsabilidades que já 
foram anunciadas pelo Líder do partido de V. Exª. Ca-
bendo à Liderança indicar o relator do Orçamento da 
República, já o nome que Renan Calheiros escolheu foi 

exatamente o de V. Exª, o que é uma responsabilidade 
muito grande, porque trata de conduzir o Orçamento 
de um dos maiores países do mundo. Então, parabéns 
pelo trabalho que V. Exª desenvolveu aqui, junto aos 
seus colegas Líderes. V. Exª vai continuar tendo esse 
apoio também na relatoria do Orçamento da União.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador 
Romero Jucá...

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Eu concedo...

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Antes de o 
senhor responder ao caro colega Inácio Arruda, com a 
elegância com que o tem feito com todos os Senadores 
que lhe apartearam, eu gostaria, até para significar o 
que esta Casa faz, de anunciar que aqui estão, aten-
tamente nos ouvindo, concursados do Banco Central 
que tiveram o apoio de Parlamentares desta Casa, 
inclusive o de V. Exª, na chamada deles e também no 
contrato deles, feito o concurso público. Estão aqui 
porque acompanham a importância que a Casa pode 
dar no encaminhamento da solução desses jovens 
que assumirão, estão assumindo já o Banco Central 
do Brasil por concurso público. Então, faço questão. 
Presidente José Sarney, o senhor, que tem sido tão 
cordial, fazendo sempre a recepção calorosa a todos 
os visitantes, especialmente a esses jovens, homens 
e mulheres que passaram nesse concurso e a quem o 
Senador Romero Jucá deu um grande apoio, na ação 
que nós Parlamentares fizemos para o aproveitamento 
desses jovens. Cumprimentos a todos eles. E desculpe-
-me tê-lo interrompido, Senador Inácio Arruda. Eu o fiz 
porque ele também trabalhou em relação à demanda 
desses concursados do Banco Central.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Se-
nadora Ana Amélia, V. Exª faz uma interrupção muito 
bem-vinda. Na verdade, é muito bom ter aqui os con-
cursados do Banco Central. Nós interagimos bastante. 
Procurei ajudá-los, porque entendo que fazer concurso 
público neste País para dotar os instrumentos de tra-
balho públicos do Banco Central, da Polícia Federal, 
da Receita Federal, da Advocacia-Geral da União, do 
Itamaraty – como aprovamos aqui alguns dias atrás – é 
fundamental para que possamos consolidar este País. 
E o Banco Central é um instrumento fundamental. Nós 
temos aí uma luta permanente pelo equilíbrio econô-
mico, pela busca das condições viáveis deste País, e, 
sem dúvida nenhuma, o Banco Central tem um papel 
muito forte nisso. Eu fico feliz de vê-los aqui.

Nós tínhamos uma audiência marcada, agora, 
às 18h30. Atrasei porque estou aqui neste plenário há 
quase duas horas, falando e recebendo o aparte ca-
rinhoso de tantos Senadores e Senadoras, que foram 
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gentis comigo, que tiveram a condição de me apartear 
da forma com que me apartearam.

E, sem dúvida nenhuma, é um prazer ter vocês 
aqui! Nós conversamos daqui há pouco, o discurso já 
está terminando, mas quero agradecer a presença. 
Quero dizer ao Senador Inácio Arruda que é um orgu-
lho muito grande ter o seu aparte e o seu apoio pes-
soal como Senador valoroso do Nordeste, do Estado 
do Ceará e também do Partido Comunista do Brasil, 
o PCdoB, que tem história neste País, que tem luta, 
que tem sofrimento, que cresceu com o Brasil, que se 
solidificou com o Brasil e que tem um papel importante 
aqui no plenário do Senado. É verdade que são dois 
Senadores só, mas são dois Senadores muito valoro-
sos: o Senador Inácio Arruda e a Senadora Vanessa 
Grazziotin honram os seus Estados, são Senadores que 
estão aqui contribuindo permanentemente na luta, na 
coragem, na determinação, no debate técnico, nas pro-
posições, construindo melhores leis para o nosso País. 

Então, Senador Inácio Arruda, fico feliz com o 
aparte de V. Exª e quero dizer que deixo a Liderança 
do Governo só fazendo amigos nesta Casa, só fazendo 
amigos, somando, aprendendo com cada um, fazendo 
com que esses anos todos possam ser encarados de 
frente. Eu posso olhar no olho de cada Senador e Se-
nadora e dizer com consciência tranquila que a gente 
procurou fazer o melhor. Procurei respeitar cada um, 
procurei ouvir, procurei articular, fui leal ao Governo 
sem deixar de ser leal ao País e sem deixar de ser leal 
ao debate e à democracia interna nesta Casa. 

Portanto, fico muito feliz de poder ter feito esse 
pronunciamento, Sr. Presidente. 

Quero encerrar as minhas palavras dizendo ao 
povo de Roraima que vou poder estar mais presente 
no meu Estado agora. Procurei exercer esse manda-
to de Líder durante todos esses anos em nome de 
cada roraimense, de cada homem, de cada mulher, 
de cada jovem, de cada criança, que sempre me re-
ceberam com extremo carinho. Nas últimas eleições, 
fui o político mais votado do Estado, tive mais voto do 
que qualquer candidato a Presidente da República, 
a Governador, a Senador, qualquer um, fui o político 
mais votado, exatamente por conta do respeito e da 
dedicação que tenho tido ao meu Estado. 

Então, ao povo do Estado de Roraima, a minha 
gratidão, o meu reconhecimento e a minha certeza 
de que vou continuar trabalhando para engrandecer o 
nosso Estado. É um Estado que tem muitas carências, 
é um Estado que está se implantando, que tem muitas 
dificuldades, mas tem o que é fundamental: um povo 
trabalhador, um povo ordeiro, um povo corajoso que 
sabe lutar por dias melhores. 

Então, nós vamos atuar agora como Senador, 
apresentando-me à tropa, ao Senador Renan Ca-
lheiros, como um soldado que vem buscar missões, 
já recebendo a missão de relatar o Orçamento Geral 
da República para o ano de 2013. Mas há disposição 
para todo tipo de missão que possa engrandecer esta 
Casa, que possa engrandecer o País e que possa en-
grandecer o meu Estado de Roraima. 

Ao Presidente Sarney: quero encerrar as mi-
nhas palavras, agradecendo novamente ao Presidente 
Sarney, dizendo que ele tem o meu carinho, a minha 
admiração e o meu respeito por tudo que representa 
no nosso País, pelo que representa de equilíbrio nes-
ta Casa. Ao Presidente Sarney, eu quero dizer que 
eu cumpri a missão. Estão aí anos dedicados a este 
País, no sentido de viabilizar o melhor deste Senado. 
Eu acho que nós fomos vencedores. 

Então, fica aqui a minha admiração a todos os 
Senadores e Senadoras desta Casa e a minha cer-
teza de que nós temos novas páginas para escrever, 
porque este País não para, este País é um país que 
todos nós amamos, a que nos dedicamos. E há muita 
coisa para fazer. Nós temos que arregaçar as mangas 
e construir o futuro, porque o futuro é agora. 

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Romero Jucá, 
o Sr. Jayme Campos deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. José Sarney, 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador Romero Jucá, como Presidente da 
Casa, eu não poderia deixar de dizer algumas palavras 
e vou tentar resistir à tentação de que elas tenham o 
comprometimento de nossa velha amizade, do carinho 
que sempre recebi de V. Exª, da estima, quando sem-
pre estivemos juntos ao longo da vida inteira.

Mas eu quero, sobretudo, testemunhar, em vez 
de serem palavras de um amigo, mas testemunhar o 
grande político que é V. Exª, que é uma personalidade 
de muitas facetas. Se eu tivesse que apontar a primeira 
delas, eu diria a sua capacidade de trabalho e a sua 
dedicação à vida pública.

Eu conheço o trabalho de V. Exª, a sua capacidade 
executiva. Quando Presidente da República, também 
tive a oportunidade de ter a colaboração valiosa de 
V. Exª na Funai, no Projeto Rondon e, depois, como 
Governador do Estado de Roraima. E aqui, no Sena-
do Federal, no Legislativo, pudemos constatar o seu 
valor, as suas qualidades de homem público. E esta 
é uma Casa em que nós, facilmente, conhecemos as 
pessoas e os homens. Sem dúvida alguma, aqui vive-
mos uma Casa de controvérsias, uma Casa em que 
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lidamos com paixões, lidamos com justiças, injustiças 
e em que ninguém pode se esconder. Revelam-se aqui 
as nossas virtudes e os nossos defeitos. E, no balanço 
dessas marcas, evidentemente nasce o que é o con-
ceito de cada um, Senador e Senadora.

Seu conceito está expresso pelas palavras que 
acaba de receber, unanimemente, do Plenário desta 
Casa, de todos os partidos, de todas as correntes, de 
todas as tendências, de alguns até que exaltados de-
bates e controvérsias tiveram com V. Exª, ao reconhe-
cer o seu grande trabalho nesta Casa.

Há anos aqui, eu sei o que é ser Líder do Gover-
no, testemunhando o que é a difícil missão de Líder 
de Governo, que, hoje, mais ainda do que no passado, 
não é mais aquele líder das maiorias esmagadoras, 
mas sim da capacidade de harmonizar conflitos, de 
encontrar soluções, de encontrar um terreno comum 
no qual o entendimento possa nascer.

Fui testemunha, muitas vezes, de algumas ques-
tões que tivemos aqui nas quais eu julgava quase im-
possível nós encontrarmos um caminho e impossível 
que se encontrasse união para que se pudessem re-
solver esses graves e difíceis problemas. Pois, então, 
acontecia um milagre, quando V. Exª chegava aqui à 
Mesa e dizia: “Encontramos uma solução. Vamos ter 
oportunidade de votar, porque toda a oposição e o Go-
verno encontraram uma solução melhor para o País”.

Então, é nesse trabalho que V. Exª fez, reco-
nhecido por todos nós, que se mostrou seu espírito 
público, que melhoraram muitas das leis que vieram 
para cá, nesse encontro de opiniões, nesse encontro 
de soluções. 

Neste momento em que V. Exª deixa a Liderança, 
todos nós reconhecemos o grande Líder que V. Exª foi 
nesta casa. E esperamos que o seu sucessor, o Sena-
dor Eduardo Braga, também possa trilhar nesse mesmo 
caminho, seguindo os seus exemplos de conciliação, de 
saber lidar com os problemas. Ao mesmo tempo, aqui-
lo que disse o Presidente Collor: saber que a política 
necessita também, além dessas virtudes de combate, 
da virtude de convivência, de estima entre as pesso-
as e, sobretudo, de uma palavra chamada confiança, 
que, sem dúvida alguma, tem um peso fundamental 
na política. E essas qualidades V. Exª demonstrou no 
exercício de suas funções.

Aqui não é o amigo, não é o homem que tem 
grande estima por V. Exª, que tem admiração, que tem 
amizade, mas é, sobretudo, o Presidente do Senado 
Federal, que testemunha o que aqui realizou, como 
Líder do Governo, o Senador Romero Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Muito obrigado.

O Sr. Fernando Collor (PTB – AL) – Muito bem, 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Eu quero registrar que o Senador Jucá recebeu 
não só os apartes de todos, como também o testemu-
nho dos que aqui estão, reconhecendo o seu trabalho: 
funcionários hoje do Banco Central.

Aproveito também para registrar a presença hon-
rosa do nosso Prefeito de Tartarugalzinho, que tem um 
prenome muito honroso para ele, Mineiro, e de seu filho 
Bruno, Deputado Estadual.

Dou a palavra ao Senador Alfredo Nascimento. 
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (PR – AM. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente Sarney, Srªs e Srs. Senadores, minhas 
senhoras e meus senhores, o Estado do Amazonas 
ainda é reconhecido especialmente pela floresta, pelos 
seus rios, por sua fauna. O Brasil pouco sabe de nossa 
economia, das nossas cidades, da nossa população.

Manaus, capital do nosso Estado, cresceu sem 
muito alarde nos últimos anos, mas já é a sétima maior 
cidade entre as capitais brasileiras. Seu desenvolvi-
mento tem sido alavancado pelo polo industrial da 
zona Franca de Manaus, que hoje abriga cerca de 460 
empresas e gera mais de 500 mil postos de trabalho.

Manaus, no futuro, passará a ser lembrada tam-
bém por ter sido sede dos jogos da Copa do Mundo de 
2014. A dois anos do Mundial, nossa capital enfrenta 
seus gargalos e se prepara para receber o evento es-
portivo mais importante do planeta. Essa conquista, 
certamente, mudará o presente e o futuro de nossa 
cidade, fomentando novos vetores de desenvolvimen-
to que haverão de ser distribuídos por todo o Estado.

A maturidade que reconhecemos em Manaus 
é demonstrada também por seus meios de comuni-
cação. Temos uma imprensa livre, pujante e atenta, 
acompanhando tudo o que acontece no nosso Estado 
e na nossa capital, fiscalizando e criticando, cumprin-
do seu papel fundamental de defender os interesses 
da nossa sociedade.

Sr. Presidente, amanhã celebraremos os 27 anos 
de fundação do Diário do Amazonas, jornal que inau-
gurou a construção de um dos maiores grupos de co-
municação do Norte do País, a Editora Ana Cássia, 
que agora passa a chamar-se Rede Diário de Comu-
nicação. Este quinze de março marcará o novo ciclo 
aberto por essa companhia e, certamente, para a im-
prensa do Estado do Amazonas.

Minhas colegas Senadoras, para quem não se 
lembra, a estória da

editora Ana Cássia começa no período de rede-
mocratização do Brasil, quando resgatamos o sonho 
de construir um País livre, justo e igual para todos. Em 
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1985, a empresa foi fundada por Cassiano Anunciação, 
empreendedor amazonense determinado a expandir 
seus negócios na cidade de Manaus.

Determinação, ousadia e visão estratégica são 
marcas indeléveis de sua trajetória como homem de 
negócios e de comunicação, atributos transmitidos a 
seus herdeiros, que hoje conduzem a Rede Diário de 
Comunicação.

O Diário do Amazonas chegou com um viés cla-
ramente popular, dedicando-se a acompanhar espe-
cialmente o cotidiano de Manaus. Em 1990, deu a 
primeira sacudida no mercado editorial do Estado: foi 
pioneiro nas edições das segundas-feiras, dia em que 
tradicionalmente os periódicos não circulavam na ca-
pital. Visionário, Cassiano Anunciação inovou também 
quando levou cores ao conjunto da edição do jornal, 
em um período em que apenas as capas e as maté-
rias mais importantes eram apresentadas em cores.

Sr. Presidente, no final dos anos noventa o Diário 
do Amazonas ampliou sua linha editorial, passando a 
contemplar também a economia popular e o setor de 
serviços, atendendo diretamente as classes C e D, até 
então negligenciadas pelos outros veículos de comu-
nicação do Estado. Nesse período, o Diário tornou-se 
líder de venda entre os jornais do Estado.

Nos anos 2000, Cassiano Anunciação deu mais 
um passo na direção do futuro, lapidando o perfil do 
seu jornal. Naquele momento, os temas da política 
e da indústria, especialmente a Zona Franca de Ma-
naus, passaram a merecer mais atenção e espaço 
conquistando leitores dos segmentos mais exigentes 
e influentes da sociedade. Esse foi mais um lance de 
ousadia, que abriu as portas da expansão da editora 
para outras publicações e também no meio virtual, com 
o advento da Internet. 

A homenagem que faço ao Diário do Amazonas 
não é infundada. Em 2005 o jornal passou a ser au-
ditado pelo Instituto Verificador de Circulação, o IVC, 
cujo acompanhamento confirmou sua liderança frente 
a seus concorrentes.

No ano passado, o Diário inovou mais uma vez, 
apostando no formato de tamanho menor e mais con-
fortável para ler e guardar, que vem conquistando a 
preferência do leitor amazonense, mantendo o periódico 
na dianteira do mercado. Segundo o IVC, o Diário do 
Amazonas tem vendagem de 15 mil exemplares nos 
dias de semana, volume que dobra nos sábados e do-
mingos, quando sua tiragem alcança 30 mil exemplares. 

Sr. Presidente, o Diário do Amazonas é o mais 
importante veículo, mas não é a única incursão do 
grupo no setor. Sempre na vanguarda da comunicação 
no Amazonas, Cassiano anunciação decidiu criar um 
jornal popular para contemplar os segmentos leitores 

que eventualmente não se alinharam às mudanças 
promovidas no seu principal jornal.

Em 2008, ele investiu na ampliação do parque grá-
fico do grupo, criando as condições para o lançamento 
do jornal Dez Minutos, tablóide de dezesseis páginas 
que hoje lidera as vendas na região norte do País.

Os números falam por si: em dois anos, o novo 
jornal consolidou-se como um dos maiores jornais di-
ários em todo o Brasil. Hoje é o décimo segundo mais 
vendido do País, o oitavo mais vendido entre as capitais 
e o sétimo quando se consideram as vendas avulsas. 
Todos os dias são 110 mil exemplares nas bancas.

Meus colegas Senadores, em 2010, a Rede Di-
ário de Comunicação passou a investir mais em mí-
dia eletrônica e lançou na Internet o portal de notícias 
que leva seu nome. Nesse espaço, mais que as tra-
dicionais matérias escritas, o internauta pode assistir 
à videorreportgens, diferencial que garante destaque 
ao grupo também nesse segmento. O portal registra 
hoje o acesso de cerca de 100 mil pessoas por dia.

Sr. Presidente, Srªs Senadoras, ao cumprimen-
tar a família Anunciação, quero abraçar todos os seus 
trezentos (300) funcionários e demais parceiros. ofe-
reço um abraço especial a cassiano anunciação, que 
a despeito de sua origem humilde, teve determinação 
e ousadia para construir um império sustentado pela 
ética, pelo respeito ao próximo, pelo trabalho árduo e 
a busca incessante pela qualidade.

Apostando no mercado local, ele abriu empre-
sas, criou empregos e dividiu seus sonhos com todos 
aqueles que aceitaram seguí-lo.

Hoje, com a ajuda de seu filho Cyro ele mantém e 
expande um grupo de comunicação que já deixou sua 
marca no amazonas, dignificando o setor e atenden-
do às demandas da população. jovem arrojado, cyro 
lidera a nova geração, fazendo a ponte do diário do 
amazonas com o futuro da comunicação do Amazonas.

Parabéns ao Diário do Amazonas, ao seu funda-
dor, seus herdeiros e funcionários que venham muitos 
outros aniversários e que sempre possamos celebrar 
sua excelência e os avanços que haverá de construir.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Alfredo Nasci-
mento, o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Inácio Arruda.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – A Presidência é que agradece a V. Exª e se 
soma aos cumprimentos à imprensa do Estado de V. 
Exª no aniversário do importante diário dessa terra.
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Queremos convidar para fazer uso da palavra 
o nosso Senador do Estado do Rio Grande do Sul 
Paulo Paim.

O Vicentinho já abriu mão de falar agora, para que 
V. Exª pudesse se pronuncia, pois falará em seguida.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sena-
dor Inácio Arruda, Senador Vicentinho, Senador Alfre-
do Nascimento, Senadoras e Senadores, venho mais 
uma vez à tribuna demonstrar minhas preocupações 
quanto àquilo que chamo de ataque à CLT e ao artigo 
Da Ordem Social da nossa Constituição.

Na próxima sexta-feira, dia 16, nós estaremos no 
Rio de Janeiro, participando de mais uma audiência 
sobre a campanha nacional em defesa da CLT, dos 
direitos sociais e de uma Previdência universal para 
todos os trabalhadores.

O Fórum Sindical dos Trabalhadores, compos-
to por centrais sindicais, confederações, federações, 
sindicatos e entidades de aposentados e pensionistas, 
como a Cobap, vai promover o encontro, a partir das 
14h, no plenário do Tribunal Regional do Trabalho da 
1ª Região, ou seja, com a participação da Anamatra, 
que fica ali na Presidente Antônio Carlos 251, região 
central do Rio de Janeiro. Lá, com certeza, estarão 
líderes de todos os setores dos trabalhadores, como 
também Deputados, vereadores, desembargadores, 
advogados e demais lideranças do movimento sindical.

O jurista Arnaldo Lopes Süssekind, único re-
manescente da comissão que redigiu o projeto que 
se transformaria na CLT, será homenageado naquela 
oportunidade.

Sr. Presidente, eu acabei escrevendo um artigo 
demonstrando as minhas preocupações com uma 
série de projetos que tramitam principalmente na Câ-
mara e outras iniciativas que visam a alterar a CLT, 
retirando direitos dos trabalhadores, como também a 
nossa Constituição. Nesse artigo, Sr. Presidente, co-
loquei como título, até em homenagem – V. Exª deve 
se lembrar – ao Gilmar Carneiro, um grande dirigente 
sindical do Sindicato de São Paulo, que sempre dizia: 
“Paim, orai e vigiai. Orai e vigiai”. Só orar não resolve. 
Tem de vigiar e ter fé que vai dar certo. Eu escrevi um 
artigo com este título: Vigiai e orai.

Nesse artigo, começo dizendo, Sr. Presidente, 
que, no período pós-1930, com a quebra do ciclo café 
com leite, nosso País começou a dar os primeiros 
passos para deixar de ser uma economia exclusiva-
mente agrícola, buscando um patamar cada vez mais 
industrial. Outros perfis de trabalhadores surgiram nos 
grandes centros urbanos e, nessa leva andarilha para 
o futuro, como queria Getúlio Vargas, vieram a CLT, as 
leis criadas e regulamentadas.

A principal delas foi criada pelo próprio Vargas 
através do decreto assinado em 1º de maio de 1943, 
a nossa CLT. Ela começou a vigorar em novembro do 
mesmo ano. Portanto, em 2013, a CLT vai completar 
70 anos de existência.

As conquistas asseguradas por ela, Sr. Presi-
dente, foram carteira de trabalho; Previdência Social; 
depois, na sequência, veio vale-transporte; férias; adi-
cional noturno; salário mínimo; licença-maternidade; 
consolidando as férias mais um terço na Constituinte; 
Fundo de Garantia; PIS/Pasep; entre tantas que me-
lhoraram a vida dos trabalhadores e suas famílias.

É claro que, ao longo dessas décadas, muita 
coisa foi modificada.

O ex-presidente do Instituto dos Advogados Brasi-
leiros, Benedito Bonfim, constatou a existência de mais 
de duzentas alterações, desfigurando o texto original.

Entendo que a CLT, Sr. Presidente, é patrimônio do 
nosso povo e foi forjada a duras penas. Por isso, deve-
mos vigiar, orar, cuidar para que ela não seja mutilada.

Sim, Sr. Presidente, o que nós vemos, mais uma 
vez, é um processo que já conhecemos há dez anos 
e que visa a flexibilizar a CLT e a própria Constituição.

Não é de graça, Sr. Presidente, que tramitam no 
Congresso várias propostas nesse sentido, como o 
PL 951, de 2011, que cria o Simples Trabalhista; o PL 
4.330, de 2004, que trata da terceirização; o PL 1.463, 
de 2011, que cria um novo código do trabalho. Todos 
eles retiram direito dos trabalhadores.

A própria Anamatra, Associação Nacional dos 
Magistrados, considera esses textos “um grande retro-
cesso nos direitos trabalhistas no Brasil e uma afronta 
à nossa Constituição”.

Em Brasília, também estão em gestação – pelo 
menos estão circulando – duas propostas que nos pre-
ocupam muito: uma fala da tal contratação eventual; 
e outra regulamenta o trabalho por hora trabalhada. 
O cidadão só vai na hora do pique, recebe naquele 
momento de grande fluxo, digamos, de atividade e 
vai para casa, como ocorre hoje nos Estados Unidos.

Na prática, Sr. Presidente – respeito opiniões con-
trárias –, isso vai ser um retrocesso, abrindo espaço 
para que não se cumpram mais a CLT e, repito, o que 
consta na Constituição.

O País atravessa o mais importante ciclo de de-
senvolvimento econômico e social. Estamos em um 
período, como disse ontem o Ministro Mantega, até 
mesmo de quase pleno emprego e, se estamos em 
pleno emprego, como entendemos que tem que se 
flexibilizar o direito dos trabalhadores? Não dá para 
entender.

Eu estive recentemente em Santa Catarina. O 
que eu ouvi lá de alguns empresários é que eles pre-
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cisavam de, no mínimo, 10% a mais da força de tra-
balho em atividade, mas não há trabalhadores. Ônibus 
circulam uma, duas horas na busca de operários para 
os mais variados setores.

Por isso, Sr. Presidente, eu quero insistir, a crise 
que vemos na Europa ou na América do Norte não tem 
nada a ver com flexibilizar direito dos trabalhadores 
ou reduzir benefícios dos aposentados aqui no Brasil. 
Repito: não vamos nos omitir. Não é isso do nosso 
feitio. Se tivermos que escrever novos horizontes com 
a ponta da estrela ou no casco dos cavalos, como se 
fala no Rio Grande, nós o faremos com a mesma fé e 
paixão que a vida nos deu.

Sr. Presidente, na mesma linha ainda, já que 
vou participar desse debate no Rio de Janeiro, onde 
falarei também sobre a nossa previdência, quero aqui 
discorrer sobre alguns dados que eu acho importante 
neste momento em que eu só ouço dizer: “Vamos tirar 
a contribuição do trabalhador sobre a folha de 20%”. 
No primeiro momento, até se falava em fazer uma com-
pensação de 2,5% ou 3% sobre o faturamento e agora 
o que eu ouço é retirar a contribuição de 20% sobre a 
folha e passar a zero a contribuição do empregador.

Eu sempre digo, Sr. Presidente, e não tenho dú-
vida disso, que a previdência, principalmente a urba-
na, é superavitária. E aqui eu vou a alguns números.

O primeiro dado relevante que eu quero aqui pas-
sar, Sr. Presidente, trata dos créditos devidos à União, 
ou seja, das dívidas com a União. 

Fontes do Governo revelam, Sr. Presidente, que 
o Governo tem a receber R$1,3 trilhão aos cofres pú-
blicos, sendo: créditos tributários inscritos em dívida 
ativa, R$624 bilhões; créditos tributários não inscritos, 
R$649 bilhões; créditos não tributários, R$43 bilhões, 
ou seja, tudo isso a receber.

Em relação à previdência social urbana, que-
ro destacar, Sr. Presidente, que os dados são muito 
positivos e quem os divulga é o próprio Ministério da 
Previdência em nota oficial vinculada em sua página. 
Confirma que, em 2011, a Previdência Social alcançou 
o melhor resultado nas suas contas desde 2002. Tenho 
aqui alguns dados de 2008 a 2011 sobre a receita e 
despesa da previdência urbana. Em 2008, a receita foi 
de R$171,33 bilhões; despesas, R$159 bilhões; saldo 
em 2008, R$11,77 bilhões. Em 2009: receita, R$192 
bilhões; despesa, R$172 bilhões; saldo, R$13,9 bilhões. 
Em 2010: receita, R$222 bilhões; despesa, R$199 bi-
lhões; saldo, R$22 bilhões. Em 2011: R$245 bilhões 
de receita; despesa, R$224 bilhões; saldo em 2011, 
R$20,8 bilhões.

Repito e esclareço: o orçamento da Seguridade 
Social não é composto somente pela contribuição de 
empregado e empregador. Temos PIS/Pasep, Cofins, 

CSLL, contribuições de empregado e empregador, jo-
gos lotéricos, entre outros.

Tem havido crescimento também para o aumento 
da DRU. Para que todos entendam o que é a DRU, eu 
esclareço: a DRU é um mecanismo que libera 20% da 
arrecadação do Governo para que ele utilize da forma 
que desejar. E tem sido utilizada como mecanismo de 
ajuste fiscal para todos os governos.

Para confirmar essa afirmação, cito os dados de 
2009 a 2011 e incluo aí as previsões constantes da 
Lei Orçamentária de 2012.

Receita da Seguridade em 2009, R$360 bilhões; 
DRU, R$37,3 bilhões. Em 2010, R$420 bilhões; DRU, 
R$43,1 bilhões. Em 2011, R$475 bilhões; DRU, R$49,6 
bilhões. Em 2012, R$535 bilhões; DRU, R$53,2 bilhões.

Ora, se eu posso retirar, como o último exemplo, 
R$53 bilhões dos recursos da Seguridade, isso mostra 
que não há problema no caixa da Previdência.

Quero destacar ainda, Sr. Presidente, os valores 
constantes das chamadas renúncias previdenciárias. 
São os recursos que deixam de ingressar nos cofres 
da União e são fontes de receita da Previdência. De 
forma simplista, podemos dizer que as renúncias pre-
videnciárias são permissões legais dadas ao contri-
buinte para que ele não precise recolher determinados 
tributos. São recursos de grande monta que tornariam 
ainda mais superavitários os dados da Previdência.

Renúncias previdenciárias – somente previden-
ciárias agora, não mais da Seguridade. Em 2010, 
R$18,9 bilhões; em 2011, R$19 bilhões, em 2012, 
R$23,3 bilhões.

As fontes de receita das contribuições previden-
ciárias que compõem esse montante são: Simples 
Nacional (pagamento mensal unificado: IRPJ, PIS/Pa-
sep, CSLL, Cofins, IPI e INSS); entidades filantrópicas 
(isenção das contribuições patronais); empresas de 
tecnologia da informação e comunicações... E aí vão 
todos aqueles descontos que o Governo deu recen-
temente a diversos setores, inclusive à exportação da 
produção rural, receita isenta de contribuição social.

Quero deixar claro, Sr. Presidente, que não sou 
contra algumas medidas do Governo, só que entendo 
que pelo menos deveríamos ter assegurado que isso 
passasse para o lucro ou faturamento. Houve lucro? 
Pague um percentual. Faturou muito? Pague um per-
centual. Isso para manter o caixa da Seguridade Social. 

Senador Inácio Arruda, eu dizia, hoje pela ma-
nhã, em uma comissão, que toda vez em que vemos 
que o setor tal não pagará mais o Cofins ou pagará 
menos, isso significa menos recursos para a Seguri-
dade Social. Isso é fato, é real. Como eu sempre digo, 
não existe Papai Noel. Se retira dinheiro, vai faltar lá 
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na ponta. São receitas que eram carimbadas para a 
Seguridade Social. 

Sr. Presidente, quero deixar claro que sou con-
tra a política de renunciar a receitas da Seguridade e, 
principalmente, da Previdência Social.

As renúncias fiscais do Orçamento de 2012, no 
global, chegarão a R$146 bilhões e representam um 
crescimento de 529% em dez anos, segundo dados 
da Consultoria do Senado.

Por fim, Sr. Presidente, em 2011, o Governo cen-
tral teve um superávit primário de 2,25% do PIB, em 
comparação a 1,24% do PIB, em 2010, sobrando no 
caixa um montante de R$ 93,6 bilhões.

Para encerrar, Sr. Presidente, quero deixar regis-
trada uma tabela. 

Nós falamos muito: “Não, pagamos os aposen-
tados com tanto do PIB”, mas ninguém fala de quanto 
se contribui para a Previdência. Não é com o PIB que 
eu tenho que comparar, mas com a contribuição da 
sociedade para a Previdência e quanto a Previdência 
paga para os que dependem da Previdência, da Se-
guridade, enfim.

Cito alguns dados que considero importantes. 
Com fontes de custeio, o Brasil paga algo em torno de 
31% para a Previdência. A Argentina paga 11% – por 
isso que a Argentina tem problema –, enquanto o Brasil 
paga 31%. Estou considerando a soma de empregado 
e empregador, que é em torno de 31%. 

A Argentina paga 11%... A Argentina paga 11% 
do segurado, e o empregador paga 16%, total: 27%. 
Ou seja, nós pagamos mais que a Argentina 4%. Va-
mos pegar agora a Bolívia. A Bolívia, no total, paga 
13%. Repito: nós pagamos 31%. O Chile, no total, paga 
10%, e nós pagamos 31%. Colômbia paga 14%; Bra-
sil paga 31%. Venezuela, 15%; e nós pagamos 31%. 
Suíça, 23,8%, e nós pagamos 31%.

Só mais dois dados, Sr. Presidente. Os Estados 
Unidos pagam 12,40%. Eles podem ter crise lá, mas 
não cumpriram o dever de casa. Se pegarmos a Fran-
ça, são 13%, mais ou menos. Têm crise na Previdência 
porque eles pagam 13% da contribuição do empregado 
e do empregador (só estou usando esse item); e nós 
pagamos 31%. A própria Inglaterra paga 11% do se-
gurado, 12,80% do empregador, total 23,80%.

Ou seja, nós somos um dos países que mais con-
tribuem para a Previdência. “Ah, mas tem crise aqui, 
tem crise ali...” Porque eles não contribuíram, não pa-
garam. Nós pagamos!

E o grave para mim, Sr. Presidente –, permita que 
eu faça esta pequena explicação: sabe onde é que há 
o maior superávit da Previdência, que, em média, eu 
diria que é, no mínimo, de R$20 bi? É na Previdência 
urbana! E é no trabalhador da área urbana que se apli-

ca o fator previdenciário. Aquele que mais investe na 
Previdência tem seu salário cortado quase à metade 
no ato da aposentadoria.

Então, alguém pergunta: “Quem é que paga os 
altos salários daqueles que se aposentam com R$25 
mil, R$30 mil?” É o trabalhador da iniciativa privada! 
São aqueles R$21 bi que saem dali que farão a com-
pensação para pagar os altos salários. É justo? Claro 
que não é justo! A gente fala tanto em uma Previdên-
cia universal; como é que a gente quer que o assala-
riado brasileiro da área urbana... E eu estou falando 
da construção civil, do metalúrgico, do comerciário, 
do professor. Os dados mostram que o caixa dessa 
Previdência urbana, do Regime Geral, tem o superá-
vit de R$20 bi, mas a ele se aplica o fator que corta o 
salário pela metade. Aí o salário fica no máximo em 
R$3,9 mil, mas ninguém se aposenta com isso, pois 
a ampla maioria fica no máximo com três, quatro sa-
lários mínimos, que ainda são cortados pela metade: 
se ganha quatro, vai ganhar dois. E quem ganha R$30 
mil se aposenta com R$30 mil. De onde sai o dinheiro? 
Repito: não há Papai Noel, sai do trabalhador da área 
privada. É isso o que não dá para aceitar! Por isso ve-
nho à tribuna e bato tanto no fator previdenciário como 
o farei agora no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, no 
encontro estadual em que estaremos, com represen-
tantes inclusive de outros Estados.

Em resumo, Sr. Presidente, recursos existem. 
A seguridade social, se mantivesse todas as fontes, 
daria conta do recado. O reajuste das aposentadorias 
acompanhando o salário mínimo ou o próximo salário 
mínimo tem que ser fato. O Senado já aprovou. Temos 
que caminhar rapidamente, enfim, para acabarmos com 
o famigerado fator previdenciário. Como está não dá 
para continuar, Sr. Presidente.

E quero só fazer um comentário, para concluir. 
Vi um dos artigos nesse fim de semana – acho que foi 
hoje que vi – de um desses articulistas que gostam de 
dizer que a Previdência é privada. Olha, recomendo 
que leiam o artigo dele, porque, no seu artigo, os ar-
gumentos são tão ruins, tão perversos que qualquer 
um vai ver, lendo o artigo, que tem mais que acabar 
mesmo com o fator previdenciário, que é um assalto 
ao bolso do trabalhador.

Espero que, na reunião que vamos ter no Ministé-
rio da Previdência no próximo dia 16, com a presença 
das centrais, das confederações, da Cobap e do sindi-
cato de caráter nacional, a gente caminhe, enfim, para 
uma saída nessa questão do fator, que seja garantida 
uma política decente de reajuste para os aposentados 
e pensionistas. Que acompanhe o mínimo ou se apro-
xime do mínimo, como foi no último ano do Presidente 
Lula, quando foi dado 80% do PIB para aqueles que 



06476 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012

ganham um pouco mais que o salário mínimo. Repi-
to que a ampla maioria fica no máximo entre três ou 
quatro salários mínimos e que 70% ficam até dois sa-
lários mínimos.

Por fim, Sr. Presidente, permitindo-me um minuto, 
queria só destacar a reunião que fizemos na Subco-
missão de Trabalho e Previdência, onde homenagea-
mos o advogado Castagna Maia, que faleceu jovem, 
com menos de 50 anos, um defensor da Previdência 
pública, um defensor dos oprimidos, dos trabalhado-
res, dos assalariados. Foi acometido de um câncer e 
morreu em pouco tempo. Era meu amigo pessoal. Foi 
líder do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre. De-
dicou a sua vida à causa de defender o nosso povo, a 
nossa gente. Infelizmente, ele faleceu. O último traba-
lho que mais marcou – é um trabalho de 10 anos – foi 
a defesa dos aposentados e pensionistas do Fundo 
Aerus, que, por falta de fiscalização dos governos da 
época, acabou falindo. Hoje já faleceram mais de 600 
companheiros, aposentados e pensionistas. Não viram 
a recuperação do fundo. Está no Supremo Tribunal Fe-
deral, com uma ação encaminhada pelo falecido advo-
gado, querido Castagna Maia. Tentamos junto à AGU, 
junto ao Governo construir uma negociação para que 
os aposentados voltem a receber o que têm de direito, 
nada mais do que aquilo que eles tinham de direito.

Por isso fica aqui mais um apelo ao Governo e 
mesmo ao Supremo Tribunal Federal, porque, de uma 
vez por todas, precisamos decidir essa questão. Os 
aposentados do Aerus estão morrendo e estão rece-
bendo um salário mínimo, pessoas que recebiam R$7 
mil, R$10 mil, R$11mil, R$12mil, como comandantes 
de aviões das companhias aéreas do nosso País.

Esse é o apelo que faço para mostrarmos a esse 
campeão de causas populares, Dr. Castagna Maia, que 
faleceu, que a sua batalha não foi em vão e que os 
aposentados e pensionistas do Aerus terão, principal-
mente com base na sua história e na sua luta, a vitória 
que é receber uma aposentadoria decente.

Peço a V. Exª que considere na íntegra os meus 
dois pronunciamentos. 

Obrigado, Senador Inácio Arruda.

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTOS DO SENADOR PAULO PAIM.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, me intriga a dificuldade da mídia nacional 
em divulgar determinados dados oficiais do Governo 
de forma tão ampla que outros.

Digo isso porque ao participar do programa canal 
livre, na semana passada, um dos entrevistadores co-
mentou que não tinham conhecimento das informações 

repassadas por mim, especialmente sobre o superávit 
da previdência urbana.

Por isso venho a esta tribuna para trazer dados 
recentes que precisam ser de conhecimento público.

O primeiro dado relevante trata dos créditos devi-
dos a União. Fontes do governo revelam que são devi-
dos: 1 trilhão e 300 bilhões aos cofres público, sendo:

– créditos tributários inscritos em divida ativa = 
R$ 624 bi

– créditos tributários não inscritos = 649 bi
– créditos não tributários = 43 bi
Em relação à previdência social urbana, vale res-

saltar que ela vem apresentando resultados positivos.
O próprio ministério da Previdência, em noticia 

veiculada na sua página oficial, confirma que “em 2011 
a Previdência Social alcançou o melhor resultado nas 
suas contas desde 2002”.

Trago aqui os dados de 2003 a 2011 sobre recei-
tas e despesas da previdência urbana.

 2008 2009 2010 2011
Receitas 171,33 192,92 222,09 245,7
Despesas 159,56 179,00 199,46 224,9
Saldo 11,77 bi 13,92 bi 22,63 bi 20,8

O Orçamento da Seguridade Social (PIS/PA-
SEP, COFINS, CSLL, contribuições de empregado e 
empregador, etc.) tem crescido e contribuído para o 
aumento da DRU.

Para o cidadão, nosso ouvinte, que não sabe o 
que é a DRU eu esclareço.

A DRU é um mecanismo libera 20% da arrecada-
ção do governo para ele utilizar da forma que desejar 
e tem sido utilizado como mecanismo de ajuste fiscal 
(para pagamento de divida).

Para confirmar essa afirmação cito os dados do 
período de 2009 a 2011 e incluo ainda as previsões 
constantes da Lei Orçamentária 2012,

2009 2010 2011 PLOA 2012
Receitas da 
Seguridade

360 bi 420 bi 475 bi 535 bi

DRU 37,3 43,1 bi 49,6 bi 53,2 bi

Vale ressaltar ainda os valores constantes das 
chamadas renuncias previdenciárias.

São os recursos que deixam de ingressar nos 
cofres da União e são fontes de receita da previdência.

De forma simplista podemos dizer que as renún-
cias previdenciárias são permissões legais dadas ao 
contribuinte para que ele não precise recolher deter-
minados tributos.

São recursos de grande monta que tornariam a 
conta superavitária. Os dados são os seguintes:

2010 2011 2012
Renuncias 
Previdenciárias

18,9 bi 19,0 23,3 bi
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As Fontes de receita das contribuições previden-
ciárias que compõe esse montante são:

– Simples nacional (pagamento mensal unifica-
do englobava IRPJ, PIS/PASEP, CSLL, COFINS, IPI 
e INSS).

– Entidades filantrópicas (isenção das contribui-
ções patronais)

– Empresas de Tecnologia da informação e co-
municações (lei 12,546/2011 – contribuição patronal 
passou de 20% (vinte por cento) sobre a folha de pa-
gamento para 2,5% (dois e meio por cento) sobre a 
receita bruta)

– Exportação da produção rural -(receitas são 
isentas de contribuição social – art. 149 CF).

Quero deixar claro que não sou contra essas be-
nesses, pois alguns setores precisam delas, haja vista 
a alta carga tributária nacional.

Sou contra a política de renunciar receitas da 
Previdência Social.

As Renuncias fiscais no orçamento 2012 serão 
de R$ 146 bilhões, e representam um crescimento 
de 529% em 10 anos, segundo dados da consultoria.

Por fim, em 2011, o governo central
fez superávit primário de 2,25% do PIB, em com-

paração com 1,24% do PIB em 2010, “sobrando no 
caixa” o montante de R$ 93,6 bilhões.

Para encerrar que deixar registrado uma tabela 
com os percentuais de contribuição do empregado e 
do empregador em diversos países do mundo.

Uma forma de comprovar que no Brasil temos 
uma as maiores alíquotas de recolhimento para cus-
teio do sistema.
Pais Fonte de 

custeio
idade Tempo 

contrib.
Brasil 8% 

segurado 
(9%, 
11%) 20% 
empregador
TOTAL 31%

Fator Prev Carência 180 
contribuições

Argentina 11% 
segurado

65 H 60M 30 a 45 anos

16% 
empregador
Total – 27%

Bolívia 6%segurado 55 H 180 meses
6% 
empregador

50 M

1% governo
Total 13%

Chile 
Sistema 
novo

10% 
segurado 0% 
empregador

65 H 60 M 1040 
semanas

Governo 
subsidia 
pensão 
mínima

(= 20 anos)

Total = 10%
Colômbia 3,375% 

segurado
Até 2014 1000 

semanas
10,125% 
empregador

62 H

Governo 
– subsidio 
parcial

57 M (= 21 anos)

Total 14%
Venezuela 4% segurado 60 H 750 semanas

9, 10 ou 11% 
empregador

55M (31 anos)

1,5%
Total 15% 
(media)

Suiça 11,9 
segurado

65 H

11,9 
empregador

64 M

Total 23,8%
EUA 6,20 – 

segurado
65 anos

6,20 – 
empregador
Total 12,40%

Inglaterra 11% 
segurado
12,80 
empregador

65 anos 
compulsória

Total 23,80

Concluo dizendo que:
– recursos existem;
– a seguridade social possui as fontes de recei-

tas necessárias;
– o reajuste das aposentadorias e pensões e o 

fim do fator previdenciario passa por uma decisão po-
lítica e não técnica!

Era o que tinha a dizer,
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, na próxima sexta-feira, dia 16, eu estarei 
na encantadora cidade do Rio de Janeiro, participando 
de uma audiência que da´ra início a uma campanha 
nacional em defesa da Consolidação das Leis do Tra-
balho (CLT) e de todos os direitos sociais e previden-
ciários dos trabalhadores brasileiros.

O Fórum Sindical dos Trabalhadores, composto 
por centrais sindicais, confederações, federações e sin-
dicatos de base, está a frente de todo este movimento.

O encontro será a partir das 14 horas, no plenário 
do Tribunal Regional do Trabalho – Ia Região, que fica 
na Presidente Antônio Carlos 251, região central do Rio.
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Por lá estarão os principais dirigentes sindicais 
do país, senadores, deputados federais e estaduais, 
vereadores, desembargadores, advogados, lideranças 
do movimento social. O jurista Arnaldo Lopes Sus-
sekind, único remanescente da comissão que redigiu 
o projeto que se transformaria na CLT original, será 
homenageado.

Sr. Presidente, aproveito e passo a ler aqui da 
Tribuna um artigo de minha autoria, com o título ‘Vigiai 
e Orai’, que foi publicado hoje em alguns jornais e que, 
justamente, fala na defesa da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT). Diz o texto:

No período pós-1930, com a quebra do ciclo 
café com leite, nosso país começou a dar os primei-
ros passos para deixar de ser uma economia exclu-
sivamente agrícola, buscando um patamar cada vez 
mais industrial.

Outros perfis de trabalhadores surgiram nos gran-
des centros urbanos e, nessa leva andarilha para o 
futuro, como queria Getúlio Vargas, muitas foram as 
leis criadas para regulamentar o trabalho.

A principal delas foi criada pelo próprio Vargas 
através de decreto assinado em Io de maio de 1943; a 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Ela começou 
a vigorar em novembro do mesmo ano, portanto, em 
2013 irá completar 70 anos de existência.

As conquistas asseguradas por ela, como carteira 
de trabalho e previdência social, vale-transporte, férias, 
adicional noturno, salário mínimo, licença-paternidade, 
13° salário, FGTS, PIS, entre outras, influenciam di-
retamente a vida dos trabalhadores e suas famílias.

É claro que ao longo dessas décadas muitos pon-
tos foram modificados. O ex-presidente do Instituto dos 
Advogados Brasileiros, Benedito Bonfim, constatou a 
existência de mais de duzentas alterações desfiguran-
do o texto original.

Entendo que a CLT é patrimônio do nosso povo 
e foi forjada a duras penas cotidianas. Por isso, deve-
mos vigiar e orar. Sim, pois o que se avizinha, mais 
uma vez, é um processo para flexibilizar a CLT e os 
artigos que tratam dos direitos sociais na Constituição, 
a exemplo da tentativa feita no ano de 2001.

Não é de graça que tramitam no Congresso vá-
rias propostas neste sentido, como o PL 951/11, que 
cria o Simples Trabalhista, o PL 4.330/04, que trata 
da terceirização, e o PL 1.463/2011, que cria um novo 
código do trabalho.

A própria Associação Nacional dos Magistrados 
(Anamatra) considera esses textos num grande retro-
cesso nos direitos trabalhistas no Brasil e uma afronta 
à Constituição Federal”.

Em Brasília também está em gestação uma pro-
posta que cria duas novas formas de contratação: a 
eventual e por hora trabalhada. Na prática, e eu res-
peito opiniões contrárias, isso vai ser um retrocesso, 
abrindo espaço para não se cumprir a CLT e os direitos 
sociais da Constituição.

O país atravessa o mais importante ciclo de de-
senvolvimento econômico e social da sua história. Es-
tamos em período de, praticamente, pleno emprego. 
Agora, convenhamos, não podemos ficar flexibilizando 
leis toda vez que há uma crise econômica mundial.

Os trabalhadores e aposentados não podem ser 
chamados para novamente pagar a conta.

Não vamos nos omitir. Não é o nosso feitio. Se 
tivermos que escrever novos horizontes com a ponta 
das estrelas, nós o faremos com a mesma fé e paixão 
que a vida nos deu.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Serão devidamente considerados os requeri-
mentos de V. Exª, de acordo com o Regimento.

Registro também o nosso apoio às causas que 
V. Exª tem defendido, especialmente à liquidação do 
famigerado fator previdenciário, causa que temos abra-
çado já de muito tempo nesta Casa e mesmo antes, 
quando estávamos na Câmara Federal, na hora que 
esse famigerado instrumento foi criado, quando vota-
mos contra, mas infelizmente ele foi aprovado. Acho 
que é muito pertinente a luta que V. Exª desenvolve, 
contando com apoio não só da Bancada do PCdoB, 
mas também de quase todas as centrais sindicais do 
nosso País, especialmente a CTB, que tem batido com 
muita força em relação a essa questão do fator previ-
denciário, sobretudo aos ataques à CLT, instrumento 
de apoio aos trabalhadores.

É evidente que, numa situação de pleno emprego, 
é questionável qualquer ação no sentido de restringir 
essas conquistas. Então, conte com o nosso apoio, 
Senador Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – A Presidência designa os Senadores Demóste-
nes Torres e Jayme Campos para integrarem respectiva-
mente, como titular e suplente, a Comissão Temporária 
Externa, criada nos termos do Requerimento nº 39, de 
2012, destinada a representar o Senado Federal no 
âmbito das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento 
Sustentável, a Rio+20, conforme o Ofício nº 10/2012, 
da Liderança do DEM.

É o seguinte o Ofício:
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 148, DE 2012

Requeiro, nos termos regimentais, que o Projeto 
de Lei do Senado nº 224 de 2004, de autoria do Sena-
dor Álvaro Dias, que altera a Lei nº 10.741, de 2003, 
que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, para acrescen-
tar dispositivos ao art. 39 e dá redação ao caput do 

art.40, que tratam da gratuidade no transporte coletivo, 
além das Comissões constantes do despacho inicial 
de distribuição, seja ouvida também, na Comissão de 
Assuntos Econômicos – CAE. – Senador Acir Gurgacz.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – O requerimento que acaba de ser lido será 
incluído em Ordem do Dia oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.

O requerimento vai ao Arquivo.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – O requerimento que acaba de ser lido será 

despachado à Mesa para decisão.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.

O requerimento vai ao Arquivo.

Sobre a mesa, proposta de emenda à Constitui-
ção que será lida.

É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – A Proposta de Emenda à Constituição que 
acaba de ser lida está sujeita às disposições cons-
tantes dos art. 354 e seguintes do Regimento Interno.

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

Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que 
será lido.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 51, DE 2012

Altera a Lei nº 10.826, de 22 de dezem-
bro de 2003, para criminalizar o uso da arma 
de eletrochoque.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 

2003, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 15-A:
Art. 15-A Utilizar arma de eletrochoque capaz de 

liberar descarga elétrica:
Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

Justificação

Quando se associam choques elétricos à polícia 
e aos militares é inevitável a lembrança dos tenebrosos 
anos por que passou o Brasil há algum tempo. Os mi-
litares da ditadura, que se iniciou em 1964, utilizaram 
diversos meios de tortura para coagir os inimigos polí-
ticos do regime, sendo o choque elétrico um dos mais 
terríveis e dolorosos processos adotados àquela época.

Mas os tempos são outros, o Brasil aderiu à 
democracia. Temos uma nova Constituição Federal 
e a tendência é que os fantasmas da ditadura sejam 
exorcizados. É imperioso seja afastada a adoção de 
armas de eletrochoque, a exemplo de pistolas Taser, 
distribuídas para polícias de vários estados brasileiros.

A Taser é fabricada pela empresa Taser Interna-
tional, e o modelo utilizado no Brasil é a Taser M26, 
com mecanismo de disparo similar ao das armas de ar 
comprimido. Assim que se pressiona o gatilho, a arma 
aciona um cartucho de gás nitrogênio, que se expande 
e gera pressão para que eletrodos sejam lançados na 
direção desejada. Esses eletrodos estão ligados à arma 
por fios condutores isolados, e possuem ganchos que 
facilmente agarram nas roupas. Basta os eletrodos se 
prenderem para que a corrente elétrica seja transferida 
dos fios ao agressor.

Os impulsos elétricos transmitidos são da ordem 
de 50.000 volts, e afetam o sistema nervoso central 
do indivíduo, imobilizando-o prontamente, fazendo 

com que ele fique na posição fetal. Ao atingir a vítima, 
os eletrodos disparam uma descarga de 5 segundos. 
Após isso, caso o operador permaneça com o dedo no 
gatilho, uma descarga é liberada a cada 1,5 segundo. 
O alcance máximo da arma, dependendo do cartucho 
utilizado, é de aproximadamente 10,6 metros (compri-
mento do fio da M26), e após um disparo, os fios tem 
que ser recolhidos para que a arma seja novamente 
utilizada. Os 50.000 volts citados, são gerados por 8 
pilhas AA de 1,2 volts, através de condensadores e 
transformadores que a arma possui.

De acordo com a Anistia Internacional, as armas 
Taser já provocaram 334 mortes, desde 2001 até 2008, 
nos Estados Unidos da América.

Apesar de a Indústria Taser assegurar que as Ta-
ser são seguras, não-letais, estudos recentes da Anis-
tia provam que o uso dessas armas é seguro apenas 
em adultos saudáveis.

O Comitê contra a Tortura da Organização das 
Nações Unidas também já se mostrou preocupado 
com esse problema.

No Brasil, o uso desse tipo de arma também é 
preocupante, porque tem havido uma tendência na-
cional de usá-las em equipes de segurança pública e 
fiscalização, a exemplo do que vem acontecendo com 
o Departamento de Trânsito.

Por conseguinte, conclamamos os ilustres Pares 
para a aprovação deste projeto, que, certamente, trans-
formado em lei, imprimirá maior segurança à sociedade.

Sala das Sessões, 13 de março de 2012. – Se-
nadora Vanessa Grazziotin.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI No 10.826, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2003

Texto compilado 
Regulamento

Dispõe sobre registro, posse e comer-
cialização de armas de fogo e munição, so-
bre o Sistema Nacional de Armas – Sinarm, 
define crimes e dá outras providências.

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

CAPÍTULO IV 
Dos Crimes e das Penas

 Posse irregular de arma de fogo de uso permitido
 Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma 

de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em 
desacordo com determinação legal ou regulamentar, 
no interior de sua residência ou dependência desta, ou, 
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ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular 
ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

 Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e 
multa.

 Omissão de cautela
 Art. 13. Deixar de observar as cautelas neces-

sárias para impedir que menor de 18 (dezoito) anos 
ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere 
de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja 
de sua propriedade:

 Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e 
multa.

 Parágrafo único. Nas mesmas penas incorrem 
o proprietário ou diretor responsável de empresa de 
segurança e transporte de valores que deixarem de 
registrar ocorrência policial e de comunicar à Polícia 
Federal perda, furto, roubo ou outras formas de extravio 
de arma de fogo, acessório ou munição que estejam 
sob sua guarda, nas primeiras 24 (vinte quatro) horas 
depois de ocorrido o fato.

 Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
 Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, 

ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratui-
tamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob 
guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, 
de uso permitido, sem autorização e em desacordo 
com determinação legal ou regulamentar:

 Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, 
e multa.

 Parágrafo único. O crime previsto neste artigo 
é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver 
registrada em nome do agente. (Vide Adin 3.112-1)

 Disparo de arma de fogo
 Art. 15. Disparar arma de fogo ou acionar muni-

ção em lugar habitado ou em suas adjacências, em via 
pública ou em direção a ela, desde que essa conduta 
não tenha como finalidade a prática de outro crime:

 Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, 
e multa.

 Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é 
inafiançável. (Vide Adin 3.112-1)
....................................................................................
....................................................................................

 Art. 36. É revogada a Lei no 9.437, de 20 de fe-
vereiro de 1997.

 Art. 37. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

 Brasília, 22 de dezembro de 2003; 182o da Inde-
pendência e 115o da República. – LUIZ INÁCIO LULA 
DA SILVA – Márcio Thomaz Bastos – José Viegas 
Filho – Marina Silva.

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

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – O projeo que acaba de ser lido será publicado 
e remetido à Comissão competente.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – A Presidência designa, nos termos do Ofício 
nº 27, de 2012, da Liderança do PDT, o Senador Zeze 
Perrella, para integrar o Conselho do Diploma Mulher-
-Cidadã Bertha Lutz. 

É o seguinte o Ofício:
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – A Presidência designa, nos termos do Ofício 
nº 3, de 2012, da Liderança do PRB, o Senador Edu-
ardo Lopes para integrar o Conselho do Diploma Mu-

lher-Cidadã Bertha Lutz, em substituição ao Senador 

Marcelo Crivella.

É o seguinte o Ofício:
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – A Presidência recebeu o Ofício nº 33, de 2012, 
do Presidente da Comissão de Agricultura e Reforma 
Agrária, encaminhando o Aviso nº 159/2012, na ori-
gem, do Tribunal de Contas da União, acompanhado 
de cópia do Acórdão nº 356, de 2012, bem como dos 

respectivos Relatório e Proposta de Deliberação que 

o fundamentam, referente à auditoria realizada na Su-

perintendência Regional do INCRA no Estado de Mato 

Grosso do Sul (TC 020.918/2008-7).

É o seguinte o Aviso:
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – O Aviso nº 159, de 2012-TCU, autuado como 
Aviso nº 15, de 2012 vai à Comissão de Agricultura e 
Reforma Agrária.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – O Senado Federal recebeu o seguinte Aviso 
do Ministro de Estado da Fazenda:

– Nº 55, de 8 de março de 2012, em resposta parcial 
ao Requerimento nº 1.466, de 2011, de informa-
ções, de autoria do Senador Aécio Neves.

As informações parciais foram encaminhadas, 
em cópia, ao Requerente.

O Requerimento ficará na Secretaria-Geral da 
Mesa aguardando a complementação das informações. 

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – A PresidÊncia recebeu o Ofício nº 23, de 2012, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, co-
municando a aprovação de Substitutivo ao Projeto de 
Lei do Senado nº 464, de 2011.

É lido o seguinte o Ofício:
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Com referencia ao Ofício nº 23, 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 Constituição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Antes de encerrar os trabalhos da presente 
sessão, quero me congratular com todos os arneiro-
senses que hoje estão aniversariando, no Município 
de Arneiroz no Estado do Ceará, especialmente nosso 
colega Odorico Monteiro, Secretário do Ministério da 
Saúde, ele que é um arneirosense de quatro costados. 

Quero também registrar os 55 anos de criação 
do Município de Mulungu, neste momento o secretá-
rio de Saúde do Estado do Ceará está ali inaugurando 
uma unidade de saúde que, na verdade, é um pequeno 
hospital dedicado àquele povo. Também o fato de estar 
ali o secretário Arruda Bastos. Também é a terra do 
meu genitor, do meu pai, Francisco Lopes de Arruda. 
Então quero me congratular com todos os moradores 
desse importante Município da Serra de Baturité, do 
Maciço de Baturité, o Município de Mulungu.

E quero dizer, Srªs e Srs. Senadores, que estou 
encaminhando, à Comissão de Assuntos Econômicos do 
Senado Federal, dois requerimentos. Um para que possa-
mos discutir o andamento de uma das mais importantes 
obras do Plano de Aceleração do Crescimento, que é a 
Transnordestina. É muito, muito importante que tenhamos 
noção do impacto dessa obra, quais dificuldades ela en-
frenta, e por que essas dificuldades têm se apresentado.

O segundo requerimento é sobre os projetos de 
irrigação no Nordeste brasileiro especialmente, patro-
cinados pelo Departamento Nacional de Obras contra 
as Secas, o Dnocs, uma das mais importantes institui-
ções do nosso País, criada com a finalidade de ajudar 
o povo nordestino a enfrentar as intempéries que a na-
tureza tem oferecido à região do semi-árido brasileiro.

Então, são dois importantes requerimentos, todos 
os dois têm grande impacto na nossa região do ponto 
de vista do desenvolvimento econômico.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. 
Senadores que constará da próxima sessão deliberativa 
ordinária, a realizar-se amanhã às 14 horas, a seguinte:

ORDEM DO DIA

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 4, DE 2012 
(Proveniente da Medida Provisória nº 547, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 4, de 2012, que institui a 

Política Nacional de Proteção e Defesa Civil 
– PNPDEC; dispõe sobre o Sistema Nacional 
de Proteção e Defesa Civil – SINPDEC e o 
Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil 
– CONPDEC; autoriza a criação de sistema de 
informações e monitoramento de desastres; al-
tera as Leis nºs 12.340, de 1º de dezembro de 
2010, 10.257, de 10 de julho de 2001, 6.766, 
de 19 de de-zembro de 1979, 8.239, de 4 de 
outubro de 1991, e 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996; e dá outras providências (proveniente 
da Medida Provisória nº 547, de 2011).

(Lido no Senado Federal no dia 
12.03.2012)

Relator revisor: Senador Casildo Maldaner
(Sobrestando a pauta a partir de: 

27.11.2011)
Prazo final prorrogado: 21.03.2012

2 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 5, DE 2012 
(Proveniente da Medida Provisória nº 548, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei de Conversão nº 5, de 2012, que abre 
crédito extraordinário, em favor do Ministério 
da Educação, no valor de quatrocentos e ses-
senta milhões e quinhentos e trinta mil reais, 
para o fim que especifica (proveniente da Me-
dida Provisória nº 548, de 2011).

(Lido no Senado Federal no dia 
12.03.2012)

Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de: 

15.12.2011)
Prazo final prorrogado: 8.04.2012

3 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 63, DE 2011 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 63, de 2011, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Valdir Raupp, que altera a redação do art. 
3º da Emenda Constitucional nº 62, de 9 de 
dezembro de 2009, para ampliar o prazo de 
adesão ao regime especial de precatório até 
a data de 31 de dezembro de 2012.

Parecer, sob nº 689, de 2011, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Demóstenes Torres, 
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ 
(Substitutivo), que oferece.
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4 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 40, DE 2011 
(REFORMA POLÍTICA) 

(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda  
à Constituição nºs 29, de 2007; e 40, de 2011)

Terceira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
40, de 2011, do Senador José Sarney e outros 
Senadores, que altera o art. 17 da Constitui-
ção Federal, para permitir coligações eleitorais 
apenas nas eleições majoritárias. (Coligações)

Pareceres sob nºs 660 e 1.097, de 2011, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Valdir Raupp,

– 1º Pronunciamento: (sobre a Proposta de 
Emenda a Constituição nº 40, de 2011) favorável, 
com voto vencido, em separado, do Senador Inácio 
Arruda, e vencido dos Senadores José Pimentel, 
Antonio Carlos Valadares, Humberto Costa, Sérgio 
Petecão e da Senadora Marta Suplicy;

– 2º Pronunciamento: (sobre as Propos-
tas de Emenda à Constituição nºs 40, de 2011; 
e 29, de 2007, tramitando em conjunto, nos 
termos do Requerimento nº 919, de 2011), 
favorável à Proposta de Emenda a Constitui-
ção nº 40, de 2011, e pela prejudicialidade da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 
2007, com voto vencido, em separado, do Se-
nador Inácio Arruda, e vencido dos Senadores 
Marcelo Crivella e Antonio Carlos Valadares.

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 29, DE 2007 
(REFORMA POLÍTICA) 

(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda  
a Constituição nºs 29, de 2007, e 40, de 2011)

Terceira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 29, de 2007, tendo como primeiro 
signatário o Senador Jarbas Vasconcelos, que 
altera o art. 17, § 1º, da Constituição Federal, 
para admitir coligações eleitorais apenas nas 
eleições majoritárias.

Pareceres sob nºs 714, de 2007; e 1.097, 
de 2011, da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, dos Relatores: Senador Tasso 
Jereissati e Senador Valdir Raupp,

1º Pronunciamento: (sobre a Proposta de 
Emenda a Constituição nº 29, de 2007) favorável, 
com voto vencido, em separado, do Senador Inácio 
Arruda, e vencido do Senador Marcelo Crivella;

– 2º Pronunciamento: (sobre as Propos-
tas de Emenda à Constituição nºs 40, de 2011; 
e 29, de 2007, tramitando em conjunto, nos 
termos do Requerimento nº 919, de 2011), 
favorável à Proposta de Emenda a Constitui-
ção nº 40, de 2011, e pela prejudicialidade da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 
2007, com voto vencido, em separado, do Se-
nador Inácio Arruda, e vencido dos Senadores 
Marcelo Crivella e Antonio Carlos Valadares.

6 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 176, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 176, de 2008 (nº 717/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Antonio Car-
los Mendes Thame), que dispõe sobre a impor-
tação e o fornecimento de produtos sujeitos à 
Regulamentação Técnica Federal.

Pareceres sob nºs:
– 1.486, de 2011, da Comissão de As-

suntos Econômicos, relator Senador Eduardo 
Suplicy, favorável com as Emendas nºs 1, 2 e 
3 – CAE;

– 1.487, de 2011, da Comissão do Meio 
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscaliza-
ção e Controle, relator Senador Aloysio Nunes 
Ferreira, favorável ao projeto com as Emendas 
nº 1 a 3-CAE/CMA e, ainda, pela apresentação 
da Emenda nº 4-CMA.

7 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 198, DE 2007-COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 198, de 2007-Complementar, 
do Senador Renato Casagrande, que acres-
centa parágrafo ao art. 1º da Lei Complementar 
nº 110, de 2001, estabelecendo prazo para a 
extinção de contribuição social.

Parecer sob nº 2.016, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Adelmir Santana, favorável, com a 
Emenda nº 1-CAE, que apresenta.

8 
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 
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Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: 

Senador Romero Jucá), que aprova a progra-

mação monetária para o 1º trimestre de 2012.

9 

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.

10 
REQUERIMENTO Nº 514, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 514, de 2011, do Senador Cícero Lucena, 
solicitando a criação de Comissão Temporária 
Externa, composta por cinco membros titulares 
e igual número de suplentes, para no prazo de 
doze meses, acompanhar todos os atos, fatos 
relevantes, normas e procedimentos referen-
tes às obras do Projeto de Integração do Rio 
São Francisco com as Bacias Hidrográficas 
do Nordeste Setentrional, conhecida como 
“Transposição do Rio São Francisco”, bem 
como o Programa de Revitalização da Bacia 
Hidrográfica do Rio São Francisco.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 20 horas e 52 
minutos.)
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	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 76    
	LNormal: 


	P77: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     77
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P78: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 78    
	LNormal: 


	P79: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     79
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P80: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 80    
	LNormal: 


	P81: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     81
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P82: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 82    
	LNormal: 


	P83: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     83
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P84: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 84    
	LNormal: 


	P85: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     85
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P86: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 86    
	LNormal: 


	P87: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     87
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P88: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 88    
	LNormal: 


	P89: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     89
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P90: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 90    
	LNormal: 


	P91: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     91
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P92: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 92    
	LNormal: 


	P93: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     93
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P94: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 94    
	LNormal: 


	P95: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     95
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P96: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 96    
	LNormal: 


	P97: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     97
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P98: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 98    
	LNormal: 


	P99: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     99
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P100: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 100    
	LNormal: 


	P101: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     101
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P102: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 102    
	LNormal: 


	P103: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     103
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P104: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 104    
	LNormal: 


	P105: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     105
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P106: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 106    
	LNormal: 


	P107: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     107
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P108: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 108    
	LNormal: 


	P109: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     109
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P110: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 110    
	LNormal: 


	P111: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     111
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P112: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 112    
	LNormal: 


	P113: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     113
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P114: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 114    
	LNormal: 


	P115: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     115
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P116: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 116    
	LNormal: 


	P117: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     117
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P118: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 118    
	LNormal: 


	P119: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     119
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P120: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 120    
	LNormal: 


	P121: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     121
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P122: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 122    
	LNormal: 


	P123: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     123
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P124: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 124    
	LNormal: 


	P125: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     125
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P126: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 126    
	LNormal: 


	P127: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     127
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P128: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 128    
	LNormal: 


	P129: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     129
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P130: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 130    
	LNormal: 


	P131: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     131
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P132: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 132    
	LNormal: 


	P133: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     133
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P134: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 134    
	LNormal: 


	P135: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     135
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P136: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 136    
	LNormal: 


	P137: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     137
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P138: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 138    
	LNormal: 


	P139: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     139
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P140: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 140    
	LNormal: 


	P141: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     141
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P142: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 142    
	LNormal: 


	P143: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     143
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P144: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 144    
	LNormal: 


	P145: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     145
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P146: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 146    
	LNormal: 


	P147: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     147
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P148: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 148    
	LNormal: 


	P149: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     149
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P150: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 150    
	LNormal: 


	P151: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     151
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P152: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 152    
	LNormal: 


	P153: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     153
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P154: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 154    
	LNormal: 


	P155: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     155
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P156: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 156    
	LNormal: 


	P157: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     157
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P158: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 158    
	LNormal: 


	P159: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     159
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P160: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 160    
	LNormal: 


	P161: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     161
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P162: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 162    
	LNormal: 


	P163: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     163
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P164: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 164    
	LNormal: 


	P165: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     165
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P166: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 166    
	LNormal: 


	P167: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     167
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P168: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 168    
	LNormal: 


	P169: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     169
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P170: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 170    
	LNormal: 


	P171: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     171
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P172: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 172    
	LNormal: 


	P173: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     173
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P174: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 174    
	LNormal: 


	P175: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     175
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P176: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 176    
	LNormal: 


	P177: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     177
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P178: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 178    
	LNormal: 


	P179: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     179
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P180: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 180    
	LNormal: 


	P181: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     181
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P182: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 182    
	LNormal: 


	P183: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     183
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P184: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 184    
	LNormal: 


	P185: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     185
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P186: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 186    
	LNormal: 


	P187: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     187
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P188: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 188    
	LNormal: 


	P189: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     189
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P190: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 190    
	LNormal: 


	P191: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     191
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P192: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 192    
	LNormal: 


	P193: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     193
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P194: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 194    
	LNormal: 


	P195: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     195
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P196: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 196    
	LNormal: 


	P197: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     197
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P198: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 198    
	LNormal: 


	P199: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     199
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P200: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 200    
	LNormal: 


	P201: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     201
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P202: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 202    
	LNormal: 


	P203: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     203
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P204: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 204    
	LNormal: 


	P205: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     205
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P206: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 206    
	LNormal: 


	P207: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     207
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P208: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 208    
	LNormal: 


	P209: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     209
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P210: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 210    
	LNormal: 


	P211: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     211
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P212: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 212    
	LNormal: 


	P213: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     213
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P214: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 214    
	LNormal: 


	P215: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     215
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P216: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 216    
	LNormal: 


	P217: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     217
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P218: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 218    
	LNormal: 


	P219: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     219
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P220: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 220    
	LNormal: 


	P221: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     221
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P222: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 222    
	LNormal: 


	P223: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     223
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P224: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 224    
	LNormal: 


	P225: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     225
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P226: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 226    
	LNormal: 


	P227: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     227
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P228: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 228    
	LNormal: 


	P229: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     229
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P230: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 230    
	LNormal: 


	P231: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     231
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P232: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 232    
	LNormal: 


	P233: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     233
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P234: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 234    
	LNormal: 


	P235: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     235
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P236: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 236    
	LNormal: 


	P237: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     237
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P238: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 238    
	LNormal: 


	P239: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     239
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P240: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 240    
	LNormal: 


	P241: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     241
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P242: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 242    
	LNormal: 


	P243: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     243
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P244: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 244    
	LNormal: 


	P245: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     245
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P246: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 246    
	LNormal: 


	P247: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     247
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P248: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 248    
	LNormal: 


	P249: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     249
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P250: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 250    
	LNormal: 


	P251: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     251
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P252: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 252    
	LNormal: 


	P253: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     253
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P254: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 254    
	LNormal: 


	P255: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     255
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P256: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 256    
	LNormal: 


	P257: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     257
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P258: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 258    
	LNormal: 


	P259: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     259
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P260: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 260    
	LNormal: 


	P261: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     261
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P262: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 262    
	LNormal: 


	P263: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     263
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P264: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 264    
	LNormal: 


	P265: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     265
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P266: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 266    
	LNormal: 


	P267: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     267
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P268: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 268    
	LNormal: 


	P269: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     269
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P270: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 270    
	LNormal: 


	P271: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     271
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P272: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 272    
	LNormal: 


	P273: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     273
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P274: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 274    
	LNormal: 


	P275: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     275
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P276: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 276    
	LNormal: 


	P277: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     277
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P278: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 278    
	LNormal: 


	P279: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     279
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P280: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 280    
	LNormal: 


	P281: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     281
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P282: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 282    
	LNormal: 


	P283: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     283
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P284: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 284    
	LNormal: 


	P285: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     285
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P286: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 286    
	LNormal: 


	P287: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     287
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P288: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 288    
	LNormal: 


	P289: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     289
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P290: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 290    
	LNormal: 


	P291: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     291
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P292: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 292    
	LNormal: 


	P293: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     293
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P294: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 294    
	LNormal: 


	P295: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     295
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P296: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 296    
	LNormal: 


	P297: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     297
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P298: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 298    
	LNormal: 


	P299: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     299
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P300: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 300    
	LNormal: 


	P301: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     301
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P302: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 302    
	LNormal: 


	P303: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     303
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P304: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 304    
	LNormal: 


	P305: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     305
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P306: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 306    
	LNormal: 


	P307: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     307
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P308: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 308    
	LNormal: 


	P309: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     309
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P310: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 310    
	LNormal: 


	P311: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     311
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P312: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 312    
	LNormal: 


	P313: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     313
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P314: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 314    
	LNormal: 


	P315: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     315
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P316: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 316    
	LNormal: 


	P317: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     317
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P318: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 318    
	LNormal: 


	P319: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     319
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P320: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 320    
	LNormal: 


	P321: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     321
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P322: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 322    
	LNormal: 


	P323: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     323
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P324: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 324    
	LNormal: 


	P325: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     325
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P326: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 326    
	LNormal: 


	P327: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     327
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P328: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 328    
	LNormal: 


	P329: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     329
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P330: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 330    
	LNormal: 


	P331: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     331
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P332: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 332    
	LNormal: 


	P333: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     333
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P334: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 334    
	LNormal: 


	P335: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     335
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P336: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 336    
	LNormal: 


	P337: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     337
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P338: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 338    
	LNormal: 


	P339: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     339
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P340: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 340    
	LNormal: 


	P341: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     341
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P342: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 342    
	LNormal: 


	P343: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     343
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P344: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 344    
	LNormal: 


	P345: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     345
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P346: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 346    
	LNormal: 


	P347: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     347
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P348: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 348    
	LNormal: 


	P349: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     349
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P350: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 350    
	LNormal: 


	P351: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     351
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P352: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 352    
	LNormal: 


	P353: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     353
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P354: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 354    
	LNormal: 


	P355: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     355
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P356: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 356    
	LNormal: 


	P357: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     357
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P358: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 358    
	LNormal: 


	P359: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     359
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P360: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 360    
	LNormal: 


	P361: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     361
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P362: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 362    
	LNormal: 


	P363: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     363
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P364: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 364    
	LNormal: 


	P365: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     365
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P366: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 366    
	LNormal: 


	P367: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     367
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P368: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 368    
	LNormal: 


	P369: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     369
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P370: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 370    
	LNormal: 


	P371: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     371
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P372: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 372    
	LNormal: 


	P373: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     373
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P374: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 374    
	LNormal: 


	P375: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     375
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P376: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 376    
	LNormal: 


	P377: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     377
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P378: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 378    
	LNormal: 


	P379: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     379
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P380: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 380    
	LNormal: 


	P381: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     381
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P382: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 382    
	LNormal: 


	P383: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     383
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P384: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 384    
	LNormal: 


	P385: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     385
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P386: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 386    
	LNormal: 


	P387: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     387
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P388: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 388    
	LNormal: 


	P389: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     389
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P390: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 390    
	LNormal: 


	P391: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     391
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P392: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 392    
	LNormal: 


	P393: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     393
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P394: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 394    
	LNormal: 


	P395: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     395
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P396: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 396    
	LNormal: 


	P397: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     397
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P398: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 398    
	LNormal: 


	P399: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     399
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P400: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 400    
	LNormal: 


	P401: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     401
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P402: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 402    
	LNormal: 


	P403: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     403
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P404: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 404    
	LNormal: 


	P405: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     405
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P406: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 406    
	LNormal: 


	P407: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     407
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P408: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 408    
	LNormal: 


	P409: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     409
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P410: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 410    
	LNormal: 


	P411: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     411
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P412: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 412    
	LNormal: 


	P413: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     413
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P414: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 414    
	LNormal: 


	P415: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     415
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P416: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 416    
	LNormal: 


	P417: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     417
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P418: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 418    
	LNormal: 


	P419: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     419
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P420: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 420    
	LNormal: 


	P421: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     421
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P422: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 422    
	LNormal: 


	P423: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     423
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P424: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 424    
	LNormal: 


	P425: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     425
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P426: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 426    
	LNormal: 


	P427: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     427
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P428: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 428    
	LNormal: 


	P429: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     429
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P430: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 430    
	LNormal: 


	P431: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     431
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P432: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 432    
	LNormal: 


	P433: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     433
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P434: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 434    
	LNormal: 


	P435: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     435
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P436: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 436    
	LNormal: 


	P437: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     437
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P438: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 438    
	LNormal: 


	P439: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     439
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P440: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 440    
	LNormal: 


	P441: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     441
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P442: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 442    
	LNormal: 


	P443: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     443
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P444: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 444    
	LNormal: 


	P445: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     445
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P446: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 446    
	LNormal: 


	P447: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     447
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P448: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 448    
	LNormal: 


	P449: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     449
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P450: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 450    
	LNormal: 


	P451: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     451
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P452: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 452    
	LNormal: 


	P453: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     453
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P454: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 454    
	LNormal: 


	P455: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     455
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P456: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 456    
	LNormal: 


	P457: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     457
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P458: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 458    
	LNormal: 


	P459: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     459
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P460: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 460    
	LNormal: 


	P461: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     461
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P462: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 462    
	LNormal: 


	P463: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     463
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P464: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 464    
	LNormal: 


	P465: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     465
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P466: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 466    
	LNormal: 


	P467: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     467
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P468: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 468    
	LNormal: 


	P469: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     469
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P470: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 470    
	LNormal: 


	P471: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     471
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P472: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 472    
	LNormal: 


	P473: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     473
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P474: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 474    
	LNormal: 


	P475: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     475
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P476: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 476    
	LNormal: 


	P477: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     477
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P478: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 478    
	LNormal: 


	P479: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     479
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P480: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 480    
	LNormal: 


	P481: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     481
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P482: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 482    
	LNormal: 


	P483: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     483
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P484: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 484    
	LNormal: 


	P485: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     485
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P486: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 486    
	LNormal: 


	P487: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     487
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P488: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 488    
	LNormal: 


	P489: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     489
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P490: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 490    
	LNormal: 


	P491: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     491
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P492: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 492    
	LNormal: 


	P493: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     493
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P494: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 494    
	LNormal: 


	P495: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     495
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P496: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 496    
	LNormal: 


	P497: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     497
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P498: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 498    
	LNormal: 


	P499: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     499
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P500: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 500    
	LNormal: 


	P501: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     501
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P502: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 502    
	LNormal: 


	P503: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     503
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P504: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 504    
	LNormal: 


	P505: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     505
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P506: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 506    
	LNormal: 


	P507: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     507
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P508: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 508    
	LNormal: 


	P509: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     509
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P510: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 510    
	LNormal: 


	P511: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     511
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P512: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 512    
	LNormal: 


	P513: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     513
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P514: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 514    
	LNormal: 


	P515: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     515
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P516: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 516    
	LNormal: 


	P517: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     517
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P518: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 518    
	LNormal: 


	P519: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     519
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P520: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 520    
	LNormal: 


	P521: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     521
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P522: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 522    
	LNormal: 


	P523: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     523
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P524: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 524    
	LNormal: 


	P525: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     525
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P526: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 526    
	LNormal: 


	P527: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     527
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P528: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 528    
	LNormal: 


	P529: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     529
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P530: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 530    
	LNormal: 


	P531: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     531
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P532: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 532    
	LNormal: 


	P533: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     533
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P534: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 534    
	LNormal: 


	P535: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     535
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P536: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 536    
	LNormal: 


	P537: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     537
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P538: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 538    
	LNormal: 


	P539: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     539
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P540: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 540    
	LNormal: 


	P541: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     541
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P542: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 542    
	LNormal: 


	P543: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     543
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P544: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 544    
	LNormal: 


	P545: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     545
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P546: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 546    
	LNormal: 


	P547: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     547
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P548: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 548    
	LNormal: 


	P549: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     549
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P550: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 550    
	LNormal: 


	P551: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     551
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P552: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 552    
	LNormal: 


	P553: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     553
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P554: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 554    
	LNormal: 


	P555: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     555
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P556: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 556    
	LNormal: 


	P557: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     557
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P558: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 558    
	LNormal: 


	P559: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     559
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P560: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 560    
	LNormal: 


	P561: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     561
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P562: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 562    
	LNormal: 


	P563: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     563
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P564: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 564    
	LNormal: 


	P565: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     565
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P566: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 566    
	LNormal: 


	P567: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     567
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P568: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 568    
	LNormal: 


	P569: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     569
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P570: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 570    
	LNormal: 


	P571: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     571
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P572: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 572    
	LNormal: 


	P573: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     573
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P574: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 574    
	LNormal: 


	P575: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     575
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P576: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 576    
	LNormal: 


	P577: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     577
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P578: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 578    
	LNormal: 


	P579: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     579
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P580: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 580    
	LNormal: 


	P581: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     581
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P582: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 582    
	LNormal: 


	P583: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     583
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P584: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 584    
	LNormal: 


	P585: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     585
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P586: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 586    
	LNormal: 


	P587: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     587
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P588: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 588    
	LNormal: 


	P589: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     589
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P590: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 590    
	LNormal: 


	P591: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     591
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P592: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 592    
	LNormal: 


	P593: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     593
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P594: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 594    
	LNormal: 


	P595: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     595
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P596: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 596    
	LNormal: 


	P597: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     597
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P598: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 598    
	LNormal: 


	P599: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     599
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P600: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 600    
	LNormal: 


	P601: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     601
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P602: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 602    
	LNormal: 


	P603: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     603
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P604: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 604    
	LNormal: 


	P605: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     605
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P606: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 606    
	LNormal: 


	P607: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     607
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P608: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 608    
	LNormal: 


	P609: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     609
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P610: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 610    
	LNormal: 


	P611: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     611
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P612: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 612    
	LNormal: 


	P613: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     613
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P614: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 614    
	LNormal: 


	P615: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     615
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P616: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 616    
	LNormal: 


	P617: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     617
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P618: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 618    
	LNormal: 


	P619: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     619
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P620: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 620    
	LNormal: 


	P621: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     621
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P622: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 622    
	LNormal: 


	P623: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     623
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P624: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 624    
	LNormal: 


	P625: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     625
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P626: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 626    
	LNormal: 


	P627: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     627
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P628: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 628    
	LNormal: 


	P629: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     629
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P630: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 630    
	LNormal: 


	P631: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     631
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P632: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 632    
	LNormal: 


	P633: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     633
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P634: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 634    
	LNormal: 


	P635: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     635
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P636: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 636    
	LNormal: 


	P637: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     637
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P638: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 638    
	LNormal: 


	P639: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     639
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P640: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 640    
	LNormal: 


	P641: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     641
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P642: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 642    
	LNormal: 


	P643: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     643
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P644: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 644    
	LNormal: 


	P645: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     645
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P646: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 646    
	LNormal: 


	P647: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     647
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P648: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 648    
	LNormal: 


	P649: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     649
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P650: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 650    
	LNormal: 


	P651: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     651
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P652: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 652    
	LNormal: 


	P653: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     653
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P654: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 654    
	LNormal: 


	P655: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     655
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P656: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 656    
	LNormal: 


	P657: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     657
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P658: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 658    
	LNormal: 


	P659: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     659
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P660: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 660    
	LNormal: 


	P661: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     661
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P662: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 662    
	LNormal: 


	P663: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     663
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P664: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 664    
	LNormal: 


	P665: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     665
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P666: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 666    
	LNormal: 


	P667: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     667
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P668: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 668    
	LNormal: 


	P669: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     669
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P670: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 670    
	LNormal: 


	P671: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     671
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P672: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 672    
	LNormal: 


	P673: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     673
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P674: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 674    
	LNormal: 


	P675: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     675
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P676: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 676    
	LNormal: 


	P677: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     677
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P678: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 678    
	LNormal: 


	P679: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     679
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P680: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 680    
	LNormal: 


	P681: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     681
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P682: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 682    
	LNormal: 


	P683: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     683
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P684: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 684    
	LNormal: 


	P685: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     685
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P686: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 686    
	LNormal: 


	P687: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     687
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P688: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 688    
	LNormal: 


	P689: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     689
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P690: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 690    
	LNormal: 


	P691: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     691
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P692: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 692    
	LNormal: 


	P693: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     693
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P694: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 694    
	LNormal: 


	P695: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     695
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P696: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 696    
	LNormal: 


	P697: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     697
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P698: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 698    
	LNormal: 


	P699: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     699
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P700: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 700    
	LNormal: 


	P701: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     701
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P702: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 702    
	LNormal: 


	P703: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     703
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P704: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 704    
	LNormal: 


	P705: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     705
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P706: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 706    
	LNormal: 


	P707: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     707
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P708: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 708    
	LNormal: 


	P709: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     709
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P710: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 710    
	LNormal: 


	P711: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     711
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P712: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 712    
	LNormal: 


	P713: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     713
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P714: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 714    
	LNormal: 


	P715: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     715
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P716: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 716    
	LNormal: 


	P717: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     717
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P718: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 718    
	LNormal: 


	P719: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     719
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P720: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 720    
	LNormal: 


	P721: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     721
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P722: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 722    
	LNormal: 


	P723: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     723
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P724: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 724    
	LNormal: 


	P725: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     725
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P726: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 726    
	LNormal: 


	P727: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     727
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P728: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 728    
	LNormal: 


	P729: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     729
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P730: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 730    
	LNormal: 


	P731: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     731
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P732: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 732    
	LNormal: 


	P733: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     733
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P734: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 734    
	LNormal: 


	P735: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     735
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P736: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 736    
	LNormal: 


	P737: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     737
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P738: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 738    
	LNormal: 


	P739: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     739
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P740: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 740    
	LNormal: 


	P741: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     741
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P742: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 742    
	LNormal: 


	P743: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     743
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P744: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 744    
	LNormal: 


	P745: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     745
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P746: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 746    
	LNormal: 


	P747: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     747
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P748: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 748    
	LNormal: 


	P749: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     749
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P750: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 750    
	LNormal: 


	P751: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     751
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P752: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 752    
	LNormal: 


	P753: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     753
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P754: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 754    
	LNormal: 


	P755: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     755
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P756: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 756    
	LNormal: 


	P757: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     757
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P758: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 758    
	LNormal: 


	P759: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     759
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P760: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 760    
	LNormal: 


	P761: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     761
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P762: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 762    
	LNormal: 


	P763: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     763
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P764: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 764    
	LNormal: 


	P765: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     765
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P766: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 766    
	LNormal: 


	P767: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     767
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P768: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 768    
	LNormal: 


	P769: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     769
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P770: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 770    
	LNormal: 


	P771: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     771
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P772: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 772    
	LNormal: 


	P773: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     773
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P774: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 774    
	LNormal: 


	P775: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     775
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P776: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 776    
	LNormal: 


	P777: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     777
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P778: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 778    
	LNormal: 


	P779: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     779
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P780: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 780    
	LNormal: 


	P781: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     781
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P782: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 782    
	LNormal: 


	P783: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     783
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P784: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 784    
	LNormal: 


	P785: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     785
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P786: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 786    
	LNormal: 


	P787: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     787
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P788: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 788    
	LNormal: 


	P789: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     789
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P790: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 790    
	LNormal: 


	P791: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     791
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P792: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 792    
	LNormal: 


	P793: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     793
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P794: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 794    
	LNormal: 


	P795: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     795
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P796: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 796    
	LNormal: 


	P797: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     797
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P798: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 798    
	LNormal: 


	P799: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     799
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P800: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 800    
	LNormal: 


	P801: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     801
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P802: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 802    
	LNormal: 


	P803: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     803
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P804: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 804    
	LNormal: 


	P805: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     805
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P806: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 806    
	LNormal: 


	P807: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     807
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P808: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 808    
	LNormal: 


	P809: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     809
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P810: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 810    
	LNormal: 


	P811: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     811
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P812: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 812    
	LNormal: 


	P813: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     813
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P814: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 814    
	LNormal: 


	P815: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     815
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P816: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 816    
	LNormal: 


	P817: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     817
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P818: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 818    
	LNormal: 


	P819: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     819
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P820: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 820    
	LNormal: 


	P821: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     821
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P822: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 822    
	LNormal: 


	P823: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     823
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P824: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 824    
	LNormal: 


	P825: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     825
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P826: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 826    
	LNormal: 


	P827: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     827
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P828: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 828    
	LNormal: 


	P829: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     829
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P830: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 830    
	LNormal: 


	P831: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     831
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P832: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 832    
	LNormal: 


	P833: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     833
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P834: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 834    
	LNormal: 


	P835: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     835
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P836: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 836    
	LNormal: 


	P837: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     837
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P838: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 838    
	LNormal: 


	P839: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     839
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P840: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 840    
	LNormal: 


	P841: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     841
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P842: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 842    
	LNormal: 


	P843: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     843
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P844: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 844    
	LNormal: 


	P845: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     845
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P846: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 846    
	LNormal: 


	P847: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     847
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P848: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 848    
	LNormal: 


	P849: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     849
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P850: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 850    
	LNormal: 


	P851: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     851
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P852: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 852    
	LNormal: 


	P853: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     853
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P854: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 854    
	LNormal: 


	P855: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     855
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P856: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 856    
	LNormal: 


	P857: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     857
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P858: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 858    
	LNormal: 


	P859: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     859
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P860: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 860    
	LNormal: 


	P861: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     861
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P862: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 862    
	LNormal: 


	P863: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     863
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P864: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 864    
	LNormal: 


	P865: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     865
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P866: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 866    
	LNormal: 


	P867: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     867
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P868: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 868    
	LNormal: 


	P869: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     869
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P870: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 870    
	LNormal: 


	P871: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     871
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P872: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 872    
	LNormal: 


	P873: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     873
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P874: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 874    
	LNormal: 


	P875: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     875
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P876: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 876    
	LNormal: 


	P877: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     877
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P878: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 878    
	LNormal: 


	P879: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     879
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P880: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 880    
	LNormal: 


	P881: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     881
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P882: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 882    
	LNormal: 


	P883: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     883
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P884: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 884    
	LNormal: 


	P885: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     885
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P886: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 886    
	LNormal: 


	P887: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     887
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P888: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 888    
	LNormal: 


	P889: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     889
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P890: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 890    
	LNormal: 


	P891: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     891
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P892: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 892    
	LNormal: 


	P893: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     893
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P894: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 894    
	LNormal: 


	P895: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     895
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P896: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 896    
	LNormal: 


	P897: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     897
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P898: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 898    
	LNormal: 


	P899: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     899
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P900: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 900    
	LNormal: 


	P901: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     901
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P902: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 902    
	LNormal: 


	P903: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     903
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P904: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 904    
	LNormal: 


	P905: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     905
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P906: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 906    
	LNormal: 


	P907: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     907
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P908: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 908    
	LNormal: 


	P909: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     909
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P910: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 910    
	LNormal: 


	P911: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     911
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P912: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 912    
	LNormal: 


	P913: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     913
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P914: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 914    
	LNormal: 


	P915: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     915
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P916: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 916    
	LNormal: 


	P917: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     917
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P918: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 918    
	LNormal: 


	P919: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     919
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P920: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 920    
	LNormal: 


	P921: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     921
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P922: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 922    
	LNormal: 


	P923: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     923
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P924: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 924    
	LNormal: 


	P925: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     925
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P926: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 926    
	LNormal: 


	P927: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     927
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P928: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 928    
	LNormal: 


	P929: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     929
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P930: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 930    
	LNormal: 


	P931: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     931
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P932: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 932    
	LNormal: 


	P933: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     933
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P934: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 934    
	LNormal: 


	P935: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     935
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P936: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 936    
	LNormal: 


	P937: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     937
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P938: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 938    
	LNormal: 


	P939: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     939
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P940: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 940    
	LNormal: 


	P941: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     941
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P942: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 942    
	LNormal: 


	P943: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     943
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P944: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 944    
	LNormal: 


	P945: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     945
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P946: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 946    
	LNormal: 


	P947: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     947
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P948: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 948    
	LNormal: 


	P949: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     949
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P950: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 950    
	LNormal: 


	P951: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     951
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P952: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 952    
	LNormal: 


	P953: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     953
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P954: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 954    
	LNormal: 


	P955: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     955
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P956: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 956    
	LNormal: 


	P957: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     957
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P958: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 958    
	LNormal: 


	P959: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     959
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P960: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 960    
	LNormal: 


	P961: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     961
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P962: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 962    
	LNormal: 


	P963: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     963
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P964: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 964    
	LNormal: 


	P965: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     965
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P966: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 966    
	LNormal: 


	P967: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     967
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P968: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 968    
	LNormal: 


	P969: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     969
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P970: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 970    
	LNormal: 


	P971: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     971
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P972: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 972    
	LNormal: 


	P973: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     973
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P974: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 974    
	LNormal: 


	P975: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     975
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P976: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 976    
	LNormal: 


	P977: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     977
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P978: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 978    
	LNormal: 


	P979: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     979
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P980: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 980    
	LNormal: 


	P981: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     981
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P982: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 982    
	LNormal: 


	P983: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     983
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P984: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 984    
	LNormal: 


	P985: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     985
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P986: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 986    
	LNormal: 


	P987: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     987
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P988: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 988    
	LNormal: 


	P989: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     989
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P990: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 990    
	LNormal: 


	P991: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     991
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P992: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 992    
	LNormal: 


	P993: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     993
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P994: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 994    
	LNormal: 


	P995: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     995
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P996: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 996    
	LNormal: 


	P997: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     997
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P998: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 998    
	LNormal: 


	P999: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     999
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P1000: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1000    
	LNormal: 


	P1001: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P1002: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1002    
	LNormal: 


	P1003: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1003
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P1004: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1004    
	LNormal: 


	P1005: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1005
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P1006: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1006    
	LNormal: 


	P1007: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1007
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P1008: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1008    
	LNormal: 


	P1009: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1009
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P1010: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1010    
	LNormal: 


	P1011: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1011
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P1012: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1012    
	LNormal: 


	P1013: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P1014: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1014    
	LNormal: 


	P1015: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1015
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P1016: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1016    
	LNormal: 


	P1017: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1017
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P1018: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1018    
	LNormal: 


	P1019: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1019
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P1020: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1020    
	LNormal: 


	P1021: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1021
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P1022: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1022    
	LNormal: 


	P1023: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1023
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P1024: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1024    
	LNormal: 


	P1025: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1025
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P1026: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1026    
	LNormal: 


	P1027: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1027
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P1028: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1028    
	LNormal: 


	P1029: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1029
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P1030: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1030    
	LNormal: 


	P1031: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1031
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P1032: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1032    
	LNormal: 


	P1033: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1033
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P1034: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1034    
	LNormal: 


	P1035: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1035
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P1036: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1036    
	LNormal: 


	P1037: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1037
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P1038: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1038    
	LNormal: 


	P1039: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1039
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P1040: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1040    
	LNormal: 


	P1041: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1041
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P1042: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1042    
	LNormal: 


	P1043: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1043
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P1044: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1044    
	LNormal: 


	P1045: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1045
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P1046: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1046    
	LNormal: 


	P1047: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1047
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P1048: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1048    
	LNormal: 


	P1049: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1049
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P1050: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1050    
	LNormal: 


	P1051: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1051
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P1052: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1052    
	LNormal: 


	P1053: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1053
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P1054: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1054    
	LNormal: 


	P1055: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1055
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P1056: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1056    
	LNormal: 


	P1057: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1057
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P1058: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1058    
	LNormal: 


	P1059: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1059
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P1060: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1060    
	LNormal: 


	P1061: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1061
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P1062: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1062    
	LNormal: 


	P1063: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1063
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P1064: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1064    
	LNormal: 


	P1065: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1065
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P1066: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1066    
	LNormal: 


	P1067: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1067
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P1068: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1068    
	LNormal: 


	P1069: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1069
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P1070: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1070    
	LNormal: 


	P1071: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1071
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P1072: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1072    
	LNormal: 


	P1073: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1073
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P1074: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1074    
	LNormal: 


	P1075: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1075
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P1076: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1076    
	LNormal: 


	P1077: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1077
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P1078: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1078    
	LNormal: 


	P1079: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1079
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P1080: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1080    
	LNormal: 


	P1081: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1081
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P1082: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1082    
	LNormal: 


	P1083: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1083
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P1084: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1084    
	LNormal: 


	P1085: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1085
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P1086: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1086    
	LNormal: 


	P1087: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1087
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P1088: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1088    
	LNormal: 


	P1089: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1089
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P1090: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1090    
	LNormal: 


	P1091: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1091
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P1092: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1092    
	LNormal: 


	P1093: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1093
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P1094: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1094    
	LNormal: 


	P1095: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1095
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P1096: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1096    
	LNormal: 


	P1097: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1097
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P1098: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1098    
	LNormal: 


	P1099: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1099
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P1100: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1100    
	LNormal: 


	P1101: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1101
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P1102: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1102    
	LNormal: 


	P1103: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1103
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P1104: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1104    
	LNormal: 


	P1105: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1105
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P1106: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1106    
	LNormal: 


	P1107: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1107
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P1108: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1108    
	LNormal: 


	P1109: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1109
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P1110: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1110    
	LNormal: 


	P1111: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1111
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P1112: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1112    
	LNormal: 


	P1113: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1113
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P1114: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1114    
	LNormal: 


	P1115: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1115
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P1116: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1116    
	LNormal: 


	P1117: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1117
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 


	P1118: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1118    
	LNormal: 


	P1119: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1119
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2012
	LNormal: 




