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50000 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011734ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50001 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL735



50002 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011736ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50003 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL737



50004 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011738ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50005 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL739



50006 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011740ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50007 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL741



50008 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011742ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50009 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL743



50010 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011744ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50011 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL745



50012 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011746ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50013 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL747



50014 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011748ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50015 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL749



50016 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011750ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50017 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL751



50018 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011752ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50019 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL753



50020 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011754ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50021 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL755



50022 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011756ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50023 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL757



50024 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011758ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50025 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL759



50026 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011760ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50027 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL761



50028 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011762ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50029 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL763



50030 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011764ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50031 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL765



50032 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011766ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50033 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL767



50034 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011768ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50035 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL769



50036 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011770ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50037 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL771



50038 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011772ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50039 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL773



50040 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011774ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50041 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL775



50042 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011776ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50043 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL777



50044 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011778ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50045 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL779



50046 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011780ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50047 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL781



50048 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011782ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50049 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL783



50050 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011784ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50051 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL785



50052 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011786ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50053 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL787



50054 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011788ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50055 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL789



50056 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011790ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50057 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL791



50058 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011792ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50059 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL793



50060 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011794ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50061 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL795



50062 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011796ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50063 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL797



50064 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011798ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50065 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL799



50066 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011800ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50067 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL801



50068 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011802ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50069 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL803



50070 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011804ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50071 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL805



50072 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011806ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50073 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL807



50074 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011808ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50075 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL809



50076 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011810ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50077 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL811



50078 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011812ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50079 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL813



50080 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011814ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50081 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL815



50082 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011816ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50083 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL817



50084 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011818ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50085 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL819



50086 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011820ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50087 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL821



50088 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011822ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50089 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL823



50090 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011824ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50091 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL825



50092 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011826ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50093 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL827



50094 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011828ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50095 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL829



50096 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011830ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50097 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL831



50098 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011832ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50099 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL833



50100 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011834ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50101 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL835



50102 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011836ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50103 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL837



50104 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011838ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50105 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL839



50106 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011840ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50107 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL841



50108 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011842ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50109 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL843



50110 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011844ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50111 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL845



50112 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011846ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50113 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL847



50114 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011848ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50115 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL849



50116 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011850ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50117 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL851



50118 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011852ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50119 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL853



50120 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011854ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50121 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL855



50122 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011856ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50123 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL857



50124 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011858ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50125 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL859



50126 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011860ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50127 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL861



50128 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011862ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50129 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL863



50130 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011864ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50131 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL865



50132 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011866ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50133 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL867



50134 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011868ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50135 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL869



50136 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011870ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50137 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL871



50138 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011872ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50139 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL873



50140 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011874ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50141 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL875



50142 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011876ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50143 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL877



50144 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011878ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50145 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL879



50146 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011880ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50147 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL881



50148 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011882ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50149 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL883



50150 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011884ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50151 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL885



50152 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011886ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50153 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL887



50154 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011888ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50155 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL889



50156 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011890ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50157 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL891



50158 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011892ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50159 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL893



50160 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011894ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50161 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL895



50162 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011896ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50163 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL897



50164 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011898ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50165 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL899



50166 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011900ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50167 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL901



50168 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011902ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50169 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL903



50170 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011904ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50171 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL905



50172 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011906ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50173 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL907



50174 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011908ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50175 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL909



50176 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011910ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50177 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL911



50178 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011912ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50179 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL913



50180 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011914ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50181 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL915



50182 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011916ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50183 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL917



50184 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011918ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50185 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL919



50186 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011920ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50187 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL921



50188 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011922ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50189 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL923



50190 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011924ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50191 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL925



50192 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011926ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50193 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL927



50194 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011928ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50195 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL929



50196 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011930ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50197 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL931



50198 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011932ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50199 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL933



50200 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011934ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50201 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL935



50202 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011936ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50203 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL937



50204 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011938ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50205 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL939



50206 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011940ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50207 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL941



50208 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011942ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50209 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL943



50210 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011944ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50211 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL945



50212 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011946ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50213 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL947



50214 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011948ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50215 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL949



50216 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011950ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50217 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL951



50218 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011952ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50219 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL953



50220 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011954ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50221 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL955



50222 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011956ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50223 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL957



50224 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011958ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50225 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL959



50226 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011960ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50227 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL961



50228 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011962ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50229 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL963



50230 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011964ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50231 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL965



50232 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011966ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50233 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL967



50234 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011968ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50235 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL969



50236 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011970ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50237 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL971



50238 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011972ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50239 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL973



50240 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011974ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50241 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL975



50242 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011976ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50243 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL977



50244 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011978ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50245 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL979



50246 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011980ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50247 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL981



50248 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011982ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50249 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL983



50250 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011984ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50251 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL985



50252 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011986ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50253 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL987



50254 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011988ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50255 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL989



50256 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011990ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50257 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL991



50258 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011992ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50259 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL993



50260 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011994ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50261 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL995



50262 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011996ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50263 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL997



50264 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011998ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50265 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL999



50266 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 20111000ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50267 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL1001



50268 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 20111002ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50269 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL1003



50270 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 20111004ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50271 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL1005



50272 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 20111006ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50273 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL1007



50274 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 20111008ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50275 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL1009



50276 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 20111010ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50277 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL1011



50278 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 20111012ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50279 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL1013



50280 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 20111014ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50281 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL1015



50282 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 20111016ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50283 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL1017



50284 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 20111018ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50285 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL1019



50286 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 20111020ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50287 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL1021



50288 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 20111022ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50289 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL1023



50290 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 20111024ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50291 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL1025



50292 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 20111026ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50293 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL1027



50294 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 20111028ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50295 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL1029



50296 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 20111030ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50297 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL1031



50298 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 20111032ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50299 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL1033



50300 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 20111034ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50301 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL1035



50302 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 20111036ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50303 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL1037



50304 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 20111038ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50305 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL1039



50306 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 20111040ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50307 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL1041



50308 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 20111042ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50309 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL1043



50310 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 20111044ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50311 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL1045



50312 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 20111046ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50313 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL1047



50314 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 20111048ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50315 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL1049



50316 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 20111050ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50317 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL1051



50318 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 20111052ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50319 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL1053



50320 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 20111054ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50321 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL1055



50322 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 20111056ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50323 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL1057



50324 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 20111058ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50325 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL1059



50326 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 20111060ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50327 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL1061



50328 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 20111062ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50329 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL1063



50330 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 20111064ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50331 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL1065



50332 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 20111066ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50333 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL1067



50334 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 20111068ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50335 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL1069



50336 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 20111070ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50337 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL1071



50338 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 20111072ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50339 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL1073



50340 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 20111074ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50341 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL1075



50342 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 20111076ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50343 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL1077



50344 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 20111078ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50345 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL1079



50346 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 20111080ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50347 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL1081



50348 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 20111082ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50349 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL1083



50350 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 20111084ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50351 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL1085



50352 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 20111086ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50353 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL1087



50354 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 20111088ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Os pareceres lidos vão à publicação.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 
1.315 a 1.317 de 2011, das Comissões de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania; Ciência, Tecnologia, Inova-
ção, Comunicação e Informática; Agricultura e Refor-
ma Agrária; e Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 
e Fiscalização e Controle, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 30, de 2011 (nº 1.876/1999, na Casa de 
origem, do Deputado Sérgio Carvalho e outros), que 
dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, altera as 
Leis nºs 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 
de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro 
de 2006; revoga as Leis nºs 4.771, de 15 de setembro 
de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida 
Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá 
outras providências.

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

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que 
serão lidos.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 706, DE 2011

Altera o art. 32 da Lei nº 11.343, de 23 
de agosto de 2006, para determinar a inci-
neração de drogas no prazo de 24 horas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 32 da Lei nº 11.343, de 23 de agos-

to de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 32.  ................................................
§ 1o A destruição de drogas far-se-á por 

incineração, no prazo máximo de 24 (vinte e 
quatro) horas, guardando-se as amostras ne-
cessárias à preservação da prova. 

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

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

Justificação

A Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, em 
seus artigos 32 e 72, determina que a destruição de 
drogas ocorra 30 dias após o encerramento do pro-
cesso judicial e estima-se que, hoje, existam toneladas 
de maconha, crack e cocaína aguardando incineração.
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O montante das apreensões demonstra a efici-
ência da força policial, mas por conta desta espera, os 
depósitos judiciais, normalmente delegacias ou fóruns, 
se tornam alvos de criminosos que buscam recuperar as 
drogas apreendidas, trazendo grande insegurança para 
os depósitos e aos responsáveis pela guarda do material.

Esta insegurança foi evidenciada pela mídia na-
cional que retratou, por diversas vezes, ataques aos 
depósitos e desvios de entorpecentes. Na cidade de 
Buerarema, Bahia, por exemplo, o fórum da cidade foi 
arrombado para levar armas e drogas apreendidas. O 
fórum do município de Chorozinho, no Estado do Ce-
ará, teve seu vigilante rendido por homens armados, 
que levaram armas, drogas e dinheiro apreendidos.

Em 2005, a Polícia Federal de São Paulo informou 
que, após uma auditoria em seus estoques de drogas 
apreendidas, foi constatado um sumiço de cento e trinta 
e seis quilos de cocaína. No Rio de Janeiro, no mesmo 
ano, foi relatado o desaparecimento de cinquenta quilos 
de cocaína, que, segundo investigações, teriam sido 
roubados por policiais e revendidos a uma quadrilha de 
um dos morros do Rio. Recentemente, em Rondônia, 
um Delegado de Polícia Civil foi acusado de trocar três 
quilos de cocaína por sal e a escrivã de sua delegacia 
foi acusada de tráfico de drogas. Em Ponta Grossa, o 
Ministério Público Estadual denunciou sete pessoas, 
incluindo quatro policiais civis e um ex-policial militar, 
por desvio de crack. Em Curitiba, a Corregedoria da 
Polícia Civil confirmou a denúncia de que trinta quilos 
de cocaína pura teriam sido substituídos por outro pro-
duto e, em seguida, incinerados como se droga fossem.

Diante destes e de muitos outros exemplos, é 
evidente que a falta de depósitos adequados e de se-
gurança para o armazenamento destes entorpecentes 
é alarmante e diminui a eficácia das operações poli-
ciais realizadas para apreensão. A alteração do prazo 
de incineração das drogas para vinte e quatro horas, 
guardando-se apenas as amostras necessárias à pre-
servação da prova, dificultará desvios como os mencio-
nados, além de proporcionar mais segurança e dimi-
nuir as chances de retorno destas drogas a circulação. 

Diante do exposto, conclamo os ilustres Pares para 
a aprovação deste projeto de lei, que, transformado em 
lei, certamente dará novo impulso ao combate ao trá-
fico ilícito de entorpecentes. – Senadora Kátia Abreu.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 11.343, DE 23 DE AGOSTO DE 2006

Institui o Sistema Nacional de Políticas 
Públicas sobre Drogas – Sisnad; prescreve 
medidas para prevenção do uso indevido, 
atenção e reinserção social de usuários e 

dependentes de drogas; estabelece normas 
para repressão à produção não autorizada 
e ao tráfico ilícito de drogas; define crimes 
e dá outras providências.

Art. 32. As plantações ilícitas serão imediatamente 
destruídas pelas autoridades de polícia judiciária, que 
recolherão quantidade suficiente para exame pericial, 
de tudo lavrando auto de levantamento das condições 
encontradas, com a delimitação do local, asseguradas 
as medidas necessárias para a preservação da prova.

§ 1o A destruição de drogas far-se-á por incinera-
ção, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, guardando-
-se as amostras necessárias à preservação da prova. 

§ 2o A incineração prevista no § 1o deste artigo 
será precedida de autorização judicial, ouvido o Minis-
tério Público, e executada pela autoridade de polícia 
judiciária competente, na presença de representante 
do Ministério Público e da autoridade sanitária compe-
tente, mediante auto circunstanciado e após a perícia 
realizada no local da incineração.

§ 3o Em caso de ser utilizada a queimada para 
destruir a plantação, observar-se-á, além das cautelas 
necessárias à proteção ao meio ambiente, o disposto 
no Decreto no 2.661, de 8 de julho de 1998, no que cou-
ber, dispensada a autorização prévia do órgão próprio 
do Sistema Nacional do Meio Ambiente – Sisnama.

§ 4o As glebas cultivadas com plantações ilícitas 
serão expropriadas, conforme o disposto no art. 243 da 
Constituição Federal, de acordo com a legislação em vigor. 

Art. 72. Sempre que conveniente ou necessário, 
o juiz, de ofício, mediante representação da autorida-
de de polícia judiciária, ou a requerimento do Ministério 
Público, determinará que se proceda, nos limites de sua 
jurisdição e na forma prevista no § 1o do art. 32 desta 
Lei, à destruição de drogas em processos já encerrados.

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 707, DE 2011

Define o crime de terrorismo.

O Congresso Nacional decreta:
Terrorismo
Art. 1º Praticar, por motivo político, ideológico, 

filosófico, religioso, racista ou separatista, com o fim 
de infundir terror, ato de:

I – devastar, saquear, explodir bombas, seques-
trar, incendiar, depredar ou praticar atentado pesso-
al ou sabotagem, causando perigo efetivo ou dano a 
pessoas ou bens; ou

II – apoderar-se ou exercer o controle, total ou 
parcialmente, definitiva ou temporariamente, de meios 
de comunicação ao público ou de transporte, portos, 
aeroportos, estações ferroviárias ou rodoviárias, ins-
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talações públicas ou estabelecimentos destinados ao 
abastecimento de água, luz, combustíveis ou alimen-
tos, ou à satisfação de necessidades gerais e impre-
teríveis da população:

Pena – reclusão, de quatro a dez anos.
§ 1º. Na mesma pena incorre quem pratica as 

condutas previstas neste artigo, mediante acréscimo, 
supressão ou modificação de dados, ou por qualquer 
outro meio interfere em sistemas de informação ou 
programas de informática.

§ 2º. Se resulta lesão corporal grave:
Pena – reclusão de sete a quinze anos.
§ 3º. Se resulta morte:
Pena – reclusão, de vinte a trinta anos.
§ 4º Aumenta-se a pena de um terço, se o agen-

te é funcionário público ou, de qualquer forma, exerce 
funções de autoridade pública.

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

Art. 3º Fica revogado o art. 20 da Lei nº 7.170, 
de 14 de dezembro de 1983.

Justificação

Com a presente proposição pretendemos abreviar 
o tempo de tramitação de proposta para aperfeiçoar o 
tipo penal do terrorismo em nosso ordenamento jurídico.

A vigente Lei de Segurança Nacional (Lei nº 
7.170, de 1983), embora se ocupe do tema em seu 
art. 20, já mostra defasagem em razão da passagem 
do tempo e do peso da ideologia autoritária da época 
de sua edição.

As iniciativas similares em curso no Congresso 
Nacional, no entanto, vêm tendo sua tramitação difi-
cultada porque pretendem reformular legislação envol-
vendo a criminalidade política como um todo.

Destacamos de proposta elaborada pelos Pro-
fessores Luiz Vicente Cernicchiaro, coordenador, Luiz 

Roberto Barroso, Luiz Alberto Araújo e José Bonifácio 
Borges de Andrade, a pedido do Ministério da Justiça, 
apenas o tipo penal do terrorismo para tramitação au-
tônoma perante o Senado Federal. 

Esse o contexto, buscamos o apoio de nossos 
Nobres Pares para a aprovação da presente proposi-
ção. – Senador Blairo Maggi.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 7.170, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1983

Define os crimes contra a segurança 
nacional, a ordem política e social, estabe-
lece seu processo e julgamento e dá outras 
providências.

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

TÍTULO II 
Dos Crimes e das Penas

....................................................................................
Art. 20 – Devastar, saquear, extorquir, roubar, 

seqüestrar, manter em cárcere privado, incendiar, de-
predar, provocar explosão, praticar atentado pessoal 
ou atos de terrorismo, por inconformismo político ou 
para obtenção de fundos destinados à manutenção de 
organizações políticas clandestinas ou subversivas.

Pena: reclusão, de 3 a 10 anos.
....................................................................................

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

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Os projetos que acabam de ser lidos serão pu-
blicados e remetidos à Comissão competente.

Sobre a mesa, projeto de resolução que será lido.

É lido o seguinte:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – O projeto que acaba de ser lido vai à publicação.

Sobre a mesa, projeto de resolução que será lido.

É lido o seguinte:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – O projeto que acaba de ser lido será remetido 
às Comissões competentes.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – A Presidência comunica ao Plenário a abertura 
de prazo de cinco dias úteis, perante a Mesa, para 
recebimento de emendas ao Projeto de Resolução 
nº 55, de 2011. 

Senador Mário Couto?
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 

Gostaria de me inscrever pela Liderança da Minoria.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – V. Exª é o primeiro inscrito, Senador. 
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

– AM. Fora do microfone.) – Eu quero me inscrever, 
Senadora Marta...

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ. Fora do microfone.) – Inscrevo-me pela Liderança 
do PP.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O segundo inscrito é o Senador Dornelles. 

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – ... para uma comunicação inadiável.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – A Senadora Vanessa é a primeira inscrita para 
uma comunicação inadiável. O primeiro orador é o Se-
nador Paulo Bauer, por cessão do Senador Cristovam 
Buarque. S. Exª está com a palavra. 

O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na abertura 
dos trabalhos desta tarde, tenho a grata satisfação de 
apresentar-me nesta tribuna a V. Exªs e a todo o País 
para falar de um assunto que, desde a eleição do ano 
passado, vem-me motivando e estimulando diariamente 
para dar aos brasileiros mais uma atenção, mais um 
benefício, mais um direito que, certamente, lhes trará 
grandes benefícios sob o ponto de vista pessoal.

Na campanha do ano passado ao Senado da Re-
pública, apresentei aos eleitores catarinenses cerca de 
40 propostas de trabalho. Eram 40 propostas de ação 
que desenvolveria durante o mandato de Senador. En-
tre as várias propostas que apresentei, uma referia-se 
à questão tributária. 

Como considero ser de difícil viabilização uma 
reforma tributária como sonham os brasileiros, como 
desejamos todos nós que aqui nos encontramos, desde 
a campanha defendi a ideia de que deveríamos primeiro 
tratar da possibilidade de reduzir a carga tributária, ou 
seja, diminuir impostos sobre determinados produtos, 
sobre determinadas atividades. E, entre esses produtos, 
elegi, na época, os medicamentos, os medicamentos 
de uso humano como sendo os produtos que primeiro 

deveriam merecer um tratamento tributário diferencia-
do, de preferência, até a isenção tributária completa.

Fui, desde o início deste mandato, um estudioso 
do assunto. Conversei com vários setores, busquei in-
formações com administradores municipais, estaduais, 
com autoridades e dirigentes da área da saúde, com 
médicos e também com cidadãos que diariamente 
dependem do medicamento para sua sobrevivência e 
com aqueles que eventualmente dele precisam.

Conversando com todos e buscando informações, 
pude identificar também que na nossa Constituição é 
inscrito que a saúde é um direito de todos e um dever 
do Estado. Naturalmente que, muitas vezes, quando 
se fala em saúde, imagina-se a internação hospitalar 
de alguém. Imagina-se a ação preventiva que deva ser 
realizada em favor da saúde de toda uma comunidade. 
Fala-se até no saneamento básico quando se fala em 
saúde pública. Mas, na verdade, precisamos concei-
tuar que a saúde é muito mais que isso. E quando é 
mencionada como mais ampla, ela deve também ser 
observada do ponto de vista do uso e da necessidade 
do medicamento para que a pessoa tenha a recupera-
ção da saúde quando essa for abalada por uma doença.

Vejam V. Exªs, Srªs e Srs. Senadores, nós temos 
no País situações muito difíceis, situações de operá-
rios, de trabalhadores que, acometidos de uma doen-
ça, precisam esperar longo período até a viabilização 
de uma consulta médica. Quando a conseguem, têm, 
naturalmente, uma receita médica, que é prescrita por 
um profissional da medicina e que precisa ser objeto 
da aquisição de medicamentos. Vai esse trabalhador 
a uma farmácia adquirir o medicamento e não conse-
gue comprar todas as caixas de medicamento, toda a 
quantidade de remédio que foi prescrita. Logo, logo, 
não curado, ele volta a ter necessidade de outra con-
sulta, de outro tempo de espera e, quem sabe, até 
de um medicamento mais poderoso e, portanto, mais 
oneroso e mais caro.

Quando um operário, um cidadão precisa de tra-
tamento médico-hospitalar, ele tem que se sujeitar a 
uma série de dificuldades para, enfim, estar atendido 
em uma enfermaria de um hospital. 

São conhecidos os casos de pacientes que es-
peram nas filas, que esperam nos corredores dos 
hospitais até que o Sistema Único de Saúde possa 
atendê-los com dignidade e plenamente. No hospital, 
durante o período de internação, o paciente recebe 
medicamentos. Depois da internação, prescritos os 
medicamentos que devem ser utilizados para sua com-
pleta recuperação já no ambiente domiciliar, ele não 
tem os recursos financeiros necessários para adquirir 
a quantidade total. Compra alguns, compra uma parte 
e, depois, por não estar curado, volta a ter internação. 
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É um processo que conhecemos muito bem, e 
o Brasil conhece muito bem. Em países mais desen-
volvidos do mundo, Srª Presidente, Srs. Senadores e 
Senadoras, a situação é tratada de forma diferente. Por 
exemplo, no Reino Unido, no Canadá, na Colômbia, 
na Suécia, nos Estados Unidos, no México e na Ve-
nezuela, o volume de tributos, de impostos sobre me-
dicamentos de uso humano é igual a zero. Não existe 
nenhum pagamento de nenhum tipo de imposto sobre 
medicamentos nesses países. 

Na França, na Suíça, na Espanha, em Portugal, 
no Japão, na Bélgica, na Holanda, na Grécia, na Fin-
lândia, na Turquia, na Itália, o máximo que se alcança 
é 10% e, em muitos desses países, a tributação chega 
a menos de cinco. 

Ora, se temos tantos países no mundo praticando 
uma carga tributária sobre medicamentos tão reduzi-
da, por que é que, no Brasil, a carga tributária deve 
alcançar 33,9% do valor dos medicamentos? Isso tanto 
se refere aos medicamentos da indústria farmacêu-
tica convencional como também aos medicamentos 
genéricos que hoje são produzidos no Brasil. Alguns 
medicamentos até têm carga tributária superior a esse 
percentual, a média é que é de 33,9%.

Por isso, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, eu 
compareço a esta tribuna, primeiro para registrar a 
minha felicidade por estar conseguindo cumprir com 
uma das promessas, com um dos compromissos da 
minha campanha eleitoral de propor ao Congresso Na-
cional, ao Senado, às autoridades do País uma forma 
nova de tratar da saúde do Brasil, através da redução 
do preço dos remédios, que, enfim, será alcançada 
pela legislação vigente se essa proposta de emenda 
à Constituição for efetivamente aprovada.

Tenho certeza de que será aprovada, Srª Pre-
sidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras. Por quê? 
Porque conseguimos um feito inédito, conseguimos 
realizar algo absolutamente importante, ou seja, 80 
Srs. Senadores apoiaram essa nossa iniciativa, assi-
naram a adesão para que essa PEC pudesse tramitar, 
e espero que, na Comissão de Constituição e Justiça, 
efetivamente, ela tramite, que o 

Senador Eunício Oliveira indique um Relator que 
consiga compreender a magnitude dessa proposta. 

Espero, sinceramente, que tenhamos, com essa 
proposta, a adesão da sociedade. Falamos diariamen-
te, todos falam sempre que é preciso ajudar a saúde, 
que a saúde precisa melhorar no País, que temos que 
ter ações efetivas em favor dela. Essa é uma proposta 
que tem a adesão de todos. Muitos, apenas apoiando 
a iniciativa. Outros, em grande maioria, apoiando a ini-
ciativa da proposta, mas já se manifestando favoráveis 
à sua viabilidade.

Eu digo, Srª Presidente, demais colegas Se-
nadores e Senadoras: um hospital, por exemplo, em 
Santa Catarina, na cidade de Chapecó, tem um custo 
anual de R$100 milhões. Fui visitar o hospital e cons-
tatei isso. Dos R$100 milhões que o hospital necessita 
para a sua operação, folha de pagamento, pagamento 
de médicos, de manutenção, de equipamentos, R$35 
milhões são despendidos apenas e exclusivamente 
para a compra de medicamentos, medicamentos para 
a cura de doenças.

Se nós eliminarmos 33,9% dos impostos so-
bre esses medicamentos, aquele hospital custa, por 
ano, R$12 milhões a menos em recursos públicos, 
de recursos daqueles que precisam de atendimento 
médico-hospitalar. Portanto, essa é uma proposta que 
ajuda a saúde. 

E, mais do que isso, as prefeituras, que são o 
maior comprador de medicamentos no Brasil, Ministro 
e Senador Francisco Dornelles, os governos estaduais, 
por meio da Secretaria de Saúde, não vão mais preci-
sar pagar imposto pelo remédio que compram para o 
serviço público, como é hoje. A proposta, sem dúvida 
nenhuma, vai ensejar muito debate, muita polêmica.

E agradeço, Srª Presidenta, pela sua generosa 
contribuição em me conceder mais um minuto para 
encerrar o meu pronunciamento.

Mas eu quero mesmo é que esse projeto, essa 
proposta, suscite o debate, suscite a discussão, per-
mita a avaliação e, se aprovado for nesta Casa, seja 
também aprovado na Câmara dos Deputados, porque 
fiz exatamente na forma de emenda à Constituição 
para alcançar todos os níveis de governo – Federal, 
Estadual e Municipal.

O Brasil precisa, a saúde necessita, o cidadão 
brasileiro que dá contribuição para a Igreja e não vê 
imposto arrecadado sobre dízimo para a Igreja tam-
bém quer o remédio gratuito. Nem Deus perdoa se o 
imposto dele não for pago e o imposto para o medica-
mento for. Eu tenho certeza de que haveremos de ter 
a aprovação em breve desta matéria.

Muito obrigado pela atenção, e que sejamos fe-
lizes na proposição.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Obrigada, Senador Paulo Bauer.

Com a palavra o Senador Mário Couto, pela Li-
derança da Minoria.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, Srs. 
Senadores, fico a pensar, fico meditando, às vezes, por 
muito tempo, por que no Brasil, minha nobre e compe-
tente Presidenta Marta Suplicy, determinadas causas, 
determinadas ações que se consideram claríssimas, 
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meu caro Dornelles, meu nobre Senador – eu não en-
tendo, Senador –, por que não se toma uma decisão.

Alguns Ministros saíram do Governo da Presi-
denta Dilma, acusados de corrupção. Mas este último 
Ministro que está sendo acusado de corrupção tem 
sobre si muito mais acusações sérias e lúcidas do que 
os outros. Ainda hoje, a revista Veja mostra que, para 
um sindicalista conseguir o registro de um sindicato, 
pagava R$1 milhão de propina.

Eu não sei, brasileiros e brasileiras, como existe 
diferença em determinadas decisões. Se a Ministra ou 
o Ministro pecou por corrupção, e a Presidenta Dilma, 
em casos anteriores, tomou a decisão de tirá-los, de 
afastá-los, por que a Presidenta agora, neste momento, 
que é um momento claro, que mostra que o Ministro 
é corrupto, que mostra que seus assessores diretos 
são corruptos, por que a Presidenta da República não 
quer tirar o Ministro? Explica-me, Brasil!

É por isso que a corrupção domina este País. É 
por isso que o Ricardo Teixeira faz o que quer. O Ri-
cardo Teixeira grita e diz assim: “Quem é capaz de me 
tirar do cargo?” Ele só falta dizer à Nação brasileira: “Eu 
sou ladrão!” Só falta ele dizer isso, Brasil, porque ele 
já confessou, já assinou documento de que recebeu 
propina na Suíça. O patrimônio deste homem é incal-
culável, incalculável, brasileiro! Ele fez as mansões, no 
plural, brasileiros, mansões, com o dinheiro de vocês. 
O Lupi vai para a televisão e diz que nem por bala ele 
sai, e a Presidente aceita!

Presidenta, está com medo? Está com medo? 
Está com medo de tirar o Ministro porque ele pertence 
a um partido grande, a um partido tradicional? Está com 
medo de perder aliados? E deixa um corrupto? E deixa 
o dinheiro dos brasileiros? É, Presidenta, vou descer.

É por isso que a saúde está como está! É por isso 
que a nossa educação vai de mal a pior. Quem quer 
estudar em escola pública? Respondam-me. Quem 
quer ir ao hospital público? Respondam-me. Quem tem 
coragem de sair de casa neste País em uma cidade 
ou no subúrbio depois das 10 horas da noite? Onde 
estão os portos e aeroportos deste País? Digam-me! 
As estradas assassinas brasileiras!

Sabem por quê? Porque são bilhões que roubam 
do contribuinte brasileiro.

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

SP) – Obrigada, Senador Mário Couto.
Com a palavra o Senador Dornelles, por cessão 

do Senador Paulo Paim.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP 

– RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Srª Presidenta, Srªs Senadoras e Srs. Se-
nadores, os resultados fiscais referentes ao mês de 

outubro mostram superávit primário acumulado no 
período de janeiro a outubro desse ano da ordem de 
R$118 bilhões. Esse resultado, entretanto, foi anulado 
por despesas com juros de cerca de R$198 bilhões.

Esses números merecem alguns comentários. O 
primeiro deles é que o superávit primário foi formado, 
em boa parte, com a suspensão de investimentos, o que 
não é o melhor caminho. O segundo é que o superávit 
primário foi insuficiente para pagar o pesado serviço 
da dívida pública, consequência da manutenção das 
altas taxas de juros básicos, a Selic.

A Selic, nos níveis em que se encontra, produz 
distorções graves. Isso é claramente percebido quan-
do se analisa a dívida líquida do setor público que, de 
acordo com os dados do Banco Central, atingiu R$1,591 
trilhão, o equivalente a 38,2% do PIB.

O avanço dessa dívida custa, na forma de juros, 
5,9% do PIB, o que é muito elevado.

Deve ser considerado também o fato de que essa 
dívida líquida é resultado da manutenção de grande 
volume de reservas, cujo valor é abatido de uma dívi-
da interna da ordem de R$2 trilhões, que representa 
50% do PIB.

Os números mostram que o Governo Federal 
está correto em procurar construir superávits primários 
elevados, No entanto, deve evitar que isso seja feito 
à custa dos investimentos. Mais certo seria acelerar 
a redução da taxa Selic, cujos custos, em termos de 
impactos fiscais para o Tesouro Nacional superam, em 
muito, sua parca ou nenhuma influência nas taxas de 
juros dos empréstimos direcionados ou praticadas no 
mercado livre.

Quero referir-me também ao resultado do setor 
externo mostrado no relatório do Banco Central do 
Brasil no mês de outubro.

O superávit da balança comercial não cobriu o 
déficit da conta de serviços e rendas, levando a um 
déficit das transações correntes de US$39 bilhões. 
Esse déficit, entretanto, foi coberto com folga por um 
superávit da conta financeira de US$96 bilhões. En-
tretanto, Srª Presidenta, alguns pontos do relatório 
das contas externas deveriam ser examinados pelo 
Governo com maior cuidado.

Em primeiro lugar, o exame da balança comercial 
mostra que a posição dos produtos básicos alcançou 
48% do total das exportações, o que coloca o País em 
uma grande dependência do preço desses produtos.

Entendo que não deve haver qualquer tipo de 
restrição à exportação dos básicos. Entretanto, o Go-
verno deveria fazer um grande esforço, procurando en-
contrar caminhos que pudessem ampliar a exportação 
de manufaturados. Isso seria alcançado pela redução 
do custo Brasil, pela ampliação dos investimentos em 
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infraestrutura e pela atuação na área fiscal e creditícia, 
visando à ampliação dessas exportações. O Governo 
deve, também, voltar sua atenção para alguns setores 
da área de serviços, como é o caso da marinha mer-
cante, de forma a reduzir o déficit desse setor.

Ainda na área externa, o Banco Central deveria 
verificar que os investimentos externos em carteira no 
mês de outubro – US$636 milhões – tiveram redução 
substancial em relação a outubro de 2010 – US$18,3 
bilhões.

Os resultados da conta financeira de outubro de 
2011 – US$3,21 bilhões – foram também inferiores 
aos resultados da mesma conta em outubro de 2010.

A conta financeira de outubro do ano corrente só 
cobriu o déficit das transações correntes em decorrência 
do elevado volume do investimento direto do exterior. 

O Banco Central deveria, pois, olhar com atenção 
esses números da conta financeira de outubro.

Gostaria de terminar cumprimentando a área 
econômica do Governo pela preocupação que vem 
demonstrando de adotar medidas que fortalecem o 
mercado interno e as empresas domiciliadas no Brasil 
e pela mensagem que vem transmitindo à sociedade 
de que o Governo pretende administrar as pressões 
inflacionárias, sem, contudo, ignorar a importância do 
crescimento da economia.

Srª Presidenta, peço a publicação, na íntegra, do 
meu pronunciamento. Muito obrigado.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR FRANCISCO 
DORNELLES

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco PP 
– RJ. Sem apanhamento taquigráfico.) – Resultados 
Financeiros de outubro.

Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senado-
res, os resultados fiscais referentes ao mês de outubro 
mostram superávit primário acumulado no período de 
janeiro a outubro desse ano da ordem 118 bilhões de 
reais, equivalente a 3,54% do PIB, Esse resultado foi 
mais que anulado por despesas com juros de cerca de 
198 bilhões de reais, o que representa 5,90% do PIB.

Esses números merecem alguns comentários. O 
primeiro deles é que o superávit primário foi formado, 
em boa parte, com a suspensão de investimentos. O 
segundo é que o superávit primário, ainda que cons-
truído com o sacrifício de investimentos, é insuficiente 
para pagar o pesado serviço da dívida pública, conse-
qüência da manutenção de altas taxas de juros bási-
cos, a SELIC, há muito praticadas no Brasil, tendência 
que espero seja abandonada pelo Conselho de Política 
Monetária, o COPOM

A SELIC, nos níveis em que se encontra, produz 
distorções graves. Isso é claramente percebido quan-
do se analisa a dívida líquida do setor público que, de 
acordo com os dados do Banco Central, atingiu 1,591 
trilhão de reais, o equivalente a 38,2% do PIB, O ser-
viço dessa dívida custa, na forma de juros, 5,9% do 
PIB, o que é muito elevado.

Deve ser considerado também o fato de que essa 
dívida líquida é resultado da construção e manutenção 
de grande volume de reservas, cujo valor é abatido de 
uma dívida interna da ordem de 2 trilhões de reais, que 
representa aproximadamente 50% do PIB.

Há que se mencionar que muitos recursos do go-
verno federal são remunerados a taxas menores que 
aquelas que foram pagas para captá-los no mercado. 
O passivo do governo federal tem custo maior que a 
remuneração de seus ativos.

Os números mostram que o governo federal está 
correto em procurar construir superávits primários 
elevados, No entanto, deve evitar que isso seja feito 
à custa dos investimentos. Mais certo seria acelerar a 
redução da taxa SELIC, cujos custos, em termos de 
impactos fiscais para o Tesouro Nacional superam, 
em muito, sua parca ou nenhuma influência na taxas 
de juros direcionadas ou praticadas no mercado livre.

Quero referir-me também ao resultado do setor 
externo mostrado no relatório do Banco Central do 
Brasil no mês de outubro.

O superávit da balança comercial no período de 
janeiro a outubro não cobriu o déficit da conta de ser-
viços e rendas do mesmo período levando a um déficit 
das transações correntes de 39 bilhões de dólares. Esse 
déficit foi coberto com folga por um superávit da conta 
financeira de 96 bilhões de dólares. Entretanto, alguns 
pontos do relatório das contas externas deveriam ser 
examinados pelo governo com maior profundidade.

Em primeiro lugar, o exame da balança comercial 
mostra que a posição dos produtos básicos alcançou 
48% do total das exportações, o que coloca o país, 
numa grande dependência do preço desses produtos.

Entendo que não deve haver qualquer tipo de 
restrição à exportação desses produtos. Entretanto, 
o governo deveria fazer um grande esforço, procuran-
do encontrar caminhos que pudessem ampliar a ex-
portação de manufaturados reduzindo o custo Brasil, 
ampliando os investimentos em infraestrutura e atu-
ando na área fiscal e creditícia, visando a ampliação 
dessas exportações. Deve, também, voltar sua aten-
ção para alguns setores da área de serviços, como 
é o caso da marinha mercante, de forma a reduzir o 
déficit desse setor.

Ainda na área externa, o Banco Central deveria 
verificar que os investimentos externos em carteira no 
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mês de outubro – 636 milhões de dólares – tiveram 
redução substancial em relação a outubro de 2010 – 
18 bilhões e 298 milhões de dólares.

Os resultados da conta financeira no mês de ou-
tubro – 3 bilhões e 21 milhões de dólares – foram bem 
inferiores aos resultados da mesma conta em outubro 
de 2010 – 13 bilhões de dólares.

A conta financeira do mês de outubro só cobriu o 
déficit das transações correntes no mês em decorrência 
do elevado volume do investimento direto do exterior.

O Banco Central deveria, pois, olhar com aten-
ção esse números.

Gostaria de terminar cumprimentando a área 
econômica do governo pela preocupação que vem 
demonstrando de adotar medidas que fortaleçam o 
mercado interno e as empresas domiciliadas no Bra-
sil e a mensagem que vem transmitindo à sociedade 
de que o Governo pretende administrar as pressões 
inflacionarias sem, contudo, ignorar a importância do 
crescimento da economia do país.

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

SP) – V. Exª será atendido, de acordo com o Regimento.
Com a palavra o Senador Mozarildo Cavalcanti, 

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

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Srª Presidente, Senadora Marta Suplicy, Srªs 
Senadoras, Srs. Senadores, telespectadores da TV 
Senado, ouvintes da Rádio Senado, desde fevereiro 
deste ano, quando o Governador de Roraima, Sr. José 
Júnior, foi cassado, que vêm, evidentemente, dentro 
do procedimento jurídico normal, procedimentos para 
que, digamos, a cassação feita inicialmente pelo Tri-
bunal Regional Eleitoral se consume. 

Mas a lei prevê que ninguém pode ser conside-
rado culpado, enquanto não se exaurirem todas as 
instâncias, e isto o governador tem conseguido: uma 
liminar para permanecer no cargo e se defender; de-
pois, entrou com outro recurso chamado embargos no 
Tribunal Regional Eleitoral de Roraima e foi mantida 
a cassação dele. Ele recorreu para o Tribunal Supe-
rior Eleitoral e usou de todos os mecanismos, como 
mudança de advogado, entrada de advogado do vice-
-governador. O certo é que, hoje, está pautado o jul-
gamento no Tribunal Superior Eleitoral. 

Mas, nesse tempo, desde quando o governador, 
na verdade, assumiu, em 2007 – piorou, depois que 
ele, vamos dizer assim, roubou a eleição, tanto é que 
este é o primeiro dos inúmeros processos a que ele 
responde –, ele montou no Estado de Roraima um 
verdadeiro terrorismo contra aqueles que lhe são opo-
sição, e que são a maioria. Tanto é que, no primeiro 

turno, o candidato de oposição, o Ex-Deputado e Ex-
-Governador Neudo Campos, ganhou do governador 
por uma margem de 3% do eleitorado. 

No segundo turno, o governador inverteu essa 
situação, usando todos os mecanismos de corrupção 
possíveis, e venceu por apenas 0,8% dos votos, o que 
significa um pouco mais de mil votos.

Pois bem, aí o terrorismo é permanente, Srª Pre-
sidente. Eu fui ameaçado de morte. Só vou a Roraima 
com seguranças do Senado. As pessoas que ousam 
discordar do governador e são funcionárias públicas 
são transferidas; se ocupam cargos comissionado são 
demitidas. Ele usa a assessoria de comunicação do 
governo dele e alguns aliados seus, misteriosos, para 
difamar aqueles que ousam combatê-lo, como eu e 
outros tantos parlamentares, estaduais e federais, que 
fazem oposição a ele.

Pois bem, a mais nova medida desse Governador, 
usando áulicos, é a de tentar colocar nós que quere-
mos a cassação dele, baseada no direito, como se ti-
véssemos um julgamento negativo do Poder Judiciário.

Primeiro, eu quero dizer – não adianta dizer para 
ele, porque ele não tem equilíbrio emocional suficiente 
para entender essas coisas – ao povo de Roraima e a 
todo povo brasileiro que, como cidadão, como pessoa, 
eu acredito demais na justiça. Eu mesmo fui vítima, 
durante o regime militar, de um governador do então 
Território de Roraima. Como médico, fui demitido a bem 
do serviço público só porque ousei me candidatar con-
tra o candidato que ele queria. Com isso, ele conseguiu 
me demitir num inquérito forjado. Eu fui absolvido em 
Roraima por falta de prova, e ele ficou recorrendo até 
que fui ao Supremo. Foram cinco anos de luta para 
provar minha inocência.

Então, a lei existe também para proteger, aliás, 
existe principalmente para proteger aqueles que são 
perseguidos pelos poderosos. Mas, infelizmente, a 
mesma lei que vale para os bons vale para os maus 
também, porque, como diz a lei, ninguém pode ser 
considerado culpado até que seja condenado e a de-
cisão tenha transitado em julgado. 

Pois bem. O Governador, agora, usando esses 
caminhos – vamos dizer assim – obtusos e transver-
sos, resolveu, através de um blog, imputar a pessoas 
ligadas à oposição a ele críticas ao Poder Judiciário.

Ora, eu já citei aqui o exemplo de como eu res-
peito o Poder Judiciário, porque me vali dele inclusive 
para sair de uma perseguição. Fora isso, sou pai de 
dois juízes, Senador Taques. Então, não valesse a mi-
nha questão de cidadania, valeria a experiência pes-
soal que tive de me safar de uma perseguição usando 
o Poder Judiciário, por ter dois filhos juízes e por ser 
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um Senador consciente da importância do Poder Ju-
diciário para a democracia. 

Pois bem. Então, com essas manobras do go-
vernador, terminou que hoje a Associação dos Magis-
trados de Roraima publicou uma nota oficial que faço 
questão de ler e de dizer que assino embaixo, porque 
realmente nunca devemos perder a fé no Judiciário. 
Pode-se até criticar, mas é sempre bom entender que 
se há demora no julgamento é porque a lei, que não é 
feita pelo Judiciário, permite que essa demora aconteça.

Leio a nota da Associação dos Magistrados de 
Roraima:

A Associação dos Magistrados de Ro-
raima – AMARR – vem formalizar NOTA DE 
REPÚDIO aos fatos desonrosos imputados à 
magistratura, veiculados no blog fato real, o 
qual insinua conduta imparcial [acredito que 
aqui deve estar errado, deve ser “conduta par-
cial”] de membro da Corte Regional Eleitoral 
de Roraima, em processo que apura cassação 
de dirigente de poder.

Os processos submetidos aos julgamen-
tos de magistrados devem ser analisados com 
todos os critérios e cautelas possíveis e só de-
vem ser finalizados quando o juiz estiver certo, 
convicto, baseado nas normas vigentes, de 
qual medida mais justa deva adotar.

Nas mãos dos togados de todo o país é 
confiada imensa responsabilidade para decisão 
sobre património, liberdade, direitos políticos, 
dentre vários outros temas de extrema relevân-
cia para o cidadão e nenhuma medida judicial 
pode ser encetada sem o respeito ao contra-
ditório, a ampla defesa e a segurança jurídica.

Embora a magistratura reconheça que o 
tempo para o ultimato dos atos judiciais não 
seja o mesmo do publicado pela imprensa, a 
qual, em regra, apenas apresenta a notícia 
sob uma ótica singular, é necessário dizer para 
a população que na Justiça não pode haver 
erros, que as provas são complexas, que os 
prazos legais devem ser respeitados e que os 
fatos demandam serena apreciação.

Ademais, a população já escolheu seus 
representantes populares por meio do voto 
e se há partes interessadas na modificação 
dessa vontade [embora a vontade tenha sido 
manipulada, comprada, como foi no caso de 
Roraima], é necessário que as provas sejam 
apresentadas, que se permita a outrem dizer 
sobre elas e que se aguarde por tempo razo-
ável a mais justa análise do caso.

Por fim, a magistratura, última fronteira 
garantista, não vai aceitar qualquer pressão 
indevida de quem quer que tenha interesse 
nos julgamentos e muito menos o achincalhe 
de seus membros, os quais têm atuado com 
zelo e imparcialidade na carreira de julgador.

Boa Vista, sexta-feira, 25 de novembro 
de 2011.

Como eu disse, Senadora, eu assino embaixo 
dessa nota, porque também entendo isso, pois não é 
possível manipular, direta ou indiretamente, a opinião 
pública contra o Judiciário. No caso, é só o que esse 
governador e seus seguidores têm feito. Tenho feito 
aqui reiteradas denúncias contra ele, porque, na ver-
dade, presenciei, acompanhei e vi fotos, filmes, provas 
a respeito da corrupção que ele praticou.

Quero, portanto, encerrar, Senadora Vanessa 
Grazziotin, pedindo a V. Exª a transcrição na íntegra 
da nota que li, que realmente é muito importante neste 
momento político que o nosso Estado atravessa, até 
porque hoje o governador vai ser julgado pelo Tribunal 
Superior Eleitoral e nós temos de aguardar a decisão 
soberana da Justiça. O certo é que o bom Direito está 
do nosso lado e nós todos que fazemos oposição a 
esse governador temos um profundo respeito ao Po-
der Judiciário.

Muito obrigado.

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

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I, §2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Mozarildo Ca-
valcanti, a Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presi-
dente, deixa a cadeira da Presidência, que 
é ocupada pela Sra. Vanessa Grazziotin, Su-
plente de Secretário.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB - AM) – A Mesa cumprimenta V. Exª, Senador 
Mozarildo, e informa que V. Exª será atendido na for-
ma do Regimento. 

Dando sequência à relação de inscritos, convido 
agora para falar como oradora inscrita, diante de uma 
permuta feita com o Senador Walter Pinheiro, a Sena-
dora Marta Suplicy, que, logo após o seu pronunciamen-
to, voltará a dirigir os trabalhos. Com a palavra V. Exª.

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

Caros Senadores e Senadoras, ouvintes, teles-
pectadores da TV Senado, esta semana, vamos re-
alizar nesta Casa uma audiência pública de grande 
importância para a harmonia do pacto federativo e 
para a legalidade tributária no nosso País. Refiro-me à 
audiência que ocorrerá nesta quarta-feira, amanhã, na 
CCJ sobre o Projeto de Resolução do Senado n° 72, 
de 2010, de autoria do Senador Romero Jucá. Esse 
projeto vem sendo discutido desde o início deste ano 
e encontrava-se até setembro na Comissão de As-
suntos Econômicos, onde foram realizadas diversas 
audiências e debates sobre a matéria.

Eu tenho acompanhado atentamente o desenro-
lar dessa questão e hoje quero defender a importância 
de aprovarmos com urgência o PRS 72, de 2010. Isso 
é essencial não só para o meu Estado de São Paulo, 
mas principalmente para o Brasil, para a competitivi-
dade do produto nacional e para o emprego e a renda 
do trabalhador brasileiro. É fundamental também para 
interrompermos, de imediato, práticas tributárias cuja 
inconstitucionalidade já foi declarada pelo Supremo 
Tribunal Federal.

De modo geral, essas práticas consistem no de-
ferimento ou na postergação do prazo de pagamento 
do ICMS sobre produtos importados em alguns Esta-
dos com o objetivo de desenvolver seus portos e de 
promover a atividade econômica e os empregos dire-
tamente vinculados.

Em alguns casos, por exemplo, as empresas 
chegam a pagar 3% de ICMS sobre o valor da opera-
ção na importação em vez da alíquota base do impos-
to, que é de cerca de 18%. No entanto, quando uma 
mercadoria beneficiada por esse incentivo destina-se 
a outro Estado, como São Paulo, por exemplo, ela se 
credita de 12%. Assim, o produto importado acaba 
pagando apenas 3% de ICMS e é revendido com cré-

dito de 12%, tornando-se mais barato do que o pro-
duto nacional concorrente. Então, por essa manobra, 
os produtos acabam impedindo o desenvolvimento de 
trabalho nos Estados que estão sendo prejudicados, 
evidentemente.

A despeito de alguns Estados se beneficiarem 
dessas políticas, o conjunto da indústria nacional per-
de mercado para os produtos importados e deixa de 
gerar emprego e renda, evidentemente. O efeito líquido 
dessa guerra dos portos é a exportação de empregos 
e renda para os países que competem com o Brasil 
no mercado internacional. E isso se torna ainda mais 
grave frente à atual crise econômica internacional em 
que a guerra comercial e cambial parece ter se torna-
do a regra no mundo.

A realidade é que o produto importado, em sua 
entrada por esses portos, é presenteado – no final, é 
isto que ocorre – com um benefício fiscal que não é ofe-
recido ao produto fabricado no Brasil. Esse tratamento 
tributário mais favorável ao importado é não isonômico, 
injusto, inconstitucional e, portanto, inaceitável. E vale 
lembrar que esses benefícios não são aprovados pelo 
Conselho Nacional de Política Fazendária, o Confaz, 
órgão constitucionalmente responsável pela construção 
do pacto federativo nessa matéria tributária.

Este ano, pelo menos 10 Estados – 10 Estados 
– empregaram esse tipo de prática tributária, benefi-
ciando os importados e prejudicando a indústria e a 
geração de emprego e renda no Brasil.

Um estudo da Fiesp publicado em março mostra 
bem os efeitos práticos dessa política desenvolvimen-
tista Estadual com base no ICMS. Na última década, 
por exemplo, houve um crescimento muito superior 
das importações do grupo de Estados que fizeram 
uso dessas práticas de concessão de benefícios. A 
importação desses Estados foi de 411% a mais entre 
2001 e 2010. E os que não concederam importaram 
apenas 192% a mais. Houve um aumento de 9,8% da 
participação desses Estados no total da importação 
de industrializados no Brasil.

Os efeitos nocivos para o Brasil ficam claros. Por 
exemplo: o volume das importações motivadas pelo 
uso desses benefícios fiscais em 2010 foi calculado em 
cerca de 14,2 bilhões de dólares. Caso esses produtos 
importados fossem produzidos pela indústria nacional, 
isso representaria um adicional de 55,4 bilhões de reais, 
o que significaria para a economia uma geração de 771 
mil novos postos de trabalho no País. O aumento da 
produção nacional teria representado um crescimento 
adicional de 0,6% do nosso PIB em 2010.

Não é pouca coisa. É muito recurso e muita ge-
ração de emprego para que não façamos frente com 
muita força e coragem a esse problema. Que os Esta-
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dos queiram aumentar os seus rendimentos, as suas 
receitas, é justo, correto, mas essa não é a melhor for-
ma, além de prejudicar os outros entes da Federação.

Esse estudo alerta também para o que perde-
remos caso não seja colocado um fim nessa guerra 
dos portos.

Supondo que nos próximos cinco anos, ou seja, 
entre 2010 e 2015, o produto importado continue en-
trando no País e se aproveitando dos benefícios ga-
rantidos pelos Estados, quer dizer, se continuar do 
jeito que está, a indústria nacional deixará de produzir 
61,8 bilhões de reais e mais 859 mil empregos serão 
perdidos. Quer dizer, não será quase um milhão; qua-
se dois milhões de empregos que não serão gerados. 
Com isso, o PIB brasileiro crescerá 0.7% a menos no 
período, quer dizer, quase 1.5% a menos.

Por fim, quero dizer que é legítimo – reitero - que 
os Estados busquem mecanismos para fomentar o seu 
desenvolvimento econômico, industrial e de sua popu-
lação – nada contra –, mas esses mecanismos devem 
ser pensados de forma integrada, de forma conjunta, no 
âmbito da Federação, e não de forma predatória, com 
vem sendo feito. Deve haver mais imaginação, pensar 
em outros meios, até para gerar empregos naquelas 
localidades. O que vem ocorrendo, além de inconstitu-
cional e insustentável, no médio prazo, traz prejuízos 
para a economia brasileira.Significa um expressivo 
prejuízo econômico e social, como já mencionei. 

A substituição do produto nacional pelos impor-
tados rouba o emprego e a renda de milhares de bra-
sileiros. Se a guerra dos portos, que faz uso do ICMS 
sobre as importações, não for resolvida com brevida-
de, o prejuízo será ainda maior, principalmente agora, 
quando fazemos face ao agravamento da crise econô-
mica internacional, conforme já estamos presenciando. 

Por isso, acredito ser urgente a aprovação do 
PRS nº 72, preferencialmente ainda este ano.

Apesar de os objetivos de desenvolvimento dos 
Estados serem legítimos, eles precisam ser alcança-
dos por outros meios, meios legais, economicamente 
corretos, e não é o que está acontecendo. Como dis-
se: ponham a cabeça para funcionar de forma criativa, 
para que se consiga o enriquecimento dos Estados não 
dessa forma incorreta, predatória, mas de outra. Hoje, 
acima de tudo, temos de pensar no desenvolvimento 
do Brasil como um todo, para todos os entes da Fe-
deração, para fazer frente a essa crise.

A Presidente Dilma está tomando todas as me-
didas monetárias necessárias e possíveis, mas preci-
samos aprovar esse projeto de lei, para que façamos 
uma reestruturação que acabe com essa inconstitucio-
nalidade que está tirando os empregos de Estados que 

teriam condições de gerar emprego, trabalho, renda, 
fazendo com que o Brasil se desenvolva mais.

Era o que tinha a acrescentar, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-

co/PC do B – AM) – Cumprimento V. Exª, Senadora 
Marta, pelo pronunciamento.

Convido, para fazer uso da palavra, a Senadora 
Angela Portela e a V. Exª, para continuar na direção 
dos nossos trabalhos.

A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – 
Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, venho à tribuna 
nesta tarde para falar de um tema de grande alcance 
nacional que estamos testemunhando hoje no plenário 
do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, onde 
o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, faz o lança-
mento da estratégia “Saúde Mais Perto de Você”, um 
conjunto de ações do Governo Federal para ampliação 
e qualificação da Atenção Básica à Saúde.

Milhares de prefeitos estão lá, no evento. Esses 
gestores públicos assinarão o termo de compromisso 
de metas e ações a serem cumpridas em seus Muni-
cípios. Será divulgada também a lista de Municípios 
contemplados com o componente de qualidade da 
Atenção Básica, habilitando os Municípios para o re-
cebimento de recursos para reformas e ampliação de 
Unidades Básicas de Saúde e implantação de novos 
núcleos de Telessáude.

Essa iniciativa, Sr. Presidente, é especialmen-
te importante no momento em que o País discute a 
ampliação dos recursos orçamentários para a saúde 
pública, inclusive com mobilização de vários setores 
da sociedade pela regulamentação da Emenda nº 29, 
que está em pauta nesta Casa.

A estratégia “Saúde Mais Perto de Você”, como o 
próprio nome define, pretende levar atendimento médi-
co domiciliar ao interior do Brasil, ampliando o universo 
de atendimento para mais de 4.500 Municípios brasi-
leiros. Para isso, o Ministério da Saúde definiu novos 
critérios para que as secretarias municipais de saúde 
estruturem novos Núcleos de Apoio à Saúde da Família.

O Governo Federal ampliou as categorias e espe-
cialidades profissionais que poderão atuar nos Núcleos 
de Apoio à Saúde da Família e simplificou os critérios 
para a implantação desses núcleos.

Com as novas regras, os Municípios que tiverem 
mais de duas equipes de saúde da família poderão 
aderir ao programa, que deve ampliar para cerca de 
3,9 mil o conjunto de localidades que podem contar 
com os Núcleos de Apoio à Saúde da Família.

Com previsão de implantação de pelo menos 
um núcleo nos Municípios que anteriormente não po-
deriam aderir ao programa, está previsto um impacto 
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financeiro por ano de cerca de R$403 milhões. Com 
os novos critérios, a estimativa do Ministério da Saú-
de é que o número de Núcleos de Apoio ao Programa 
Saúde da Família em todo o País seja ampliado dos 
atuais 880 para chegar a 4.524 núcleos, Senador Mo-
zarildo Cavalcanti. Sei da sua luta em defesa da saúde 
em nosso País. Por isso, neste momento, dirijo-me a 
V. Exª para falar desta coisa boa, que é a ampliação 
dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família para 4.524 
nos Municípios brasileiros.

Concedo o aparte a V. Exª.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Sena-

dora Angela, não há dúvida de que essa iniciativa do 
Governo Dilma, do Ministro Padilha é fundamental. Não 
podemos sair desse nó em que está o atendimento às 
pessoas se não intensificarmos um programa especí-
fico de atenção à família, à questão das emergências, 
que também foi muito bem colocado, e, sobretudo, que 
o Ministério da Saúde realmente acompanhe de perto, 
apoiando e fiscalizando os Municípios, mas apoiando 
e fiscalizando mesmo, porque é muito importante não 
simplesmente dar o dinheiro e não fiscalizar; como tam-
bém não é importante só fiscalizar e não dar o apoio 
técnico, inclusive. É muito importante que o Ministério 
seja muito mais proativo. Eu diria que é pena que te-
nhamos nos Estados órgãos de saúde que podiam, em 
vez de ficar, como é o caso da Funasa, só torrando e 
desviando dinheiro, que fosse um órgão técnico para 
apoiar os prefeitos nesse programa. Portanto, cum-
primento V. Exª pelo pronunciamento. Cumprimento a 
Presidenta Dilma e o Ministro da Saúde, Alexandre Pa-
dilha, porque, realmente, o caminho para nós sairmos 
dessa situação ruim em que estamos começa por aí. 
É evidente que só essas medidas não bastarão, mas 
essas são as medidas fundamentais e mais emergen-
ciais. Parabéns!

A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) – 
Obrigada, Senador Mozarildo Cavalcanti.

Certamente, nessa estratégia que o Ministério 
da Saúde está implantando, “Saúde mais perto de 
você”, é prioridade o controle social dos recursos e o 
acompanhamento de como será executada a transfe-
rência desses recursos para os Municípios e os Esta-
dos brasileiros. 

Há uma novidade nesse programa, Senador, as 
Equipes de Saúde da Família vão atender também às 
populações ribeirinhas da Amazônia Legal, da nossa 
região, e do Pantanal Sul Mato-Grossense. Além da 
composição básica, estas equipes ribeirinhas e fluviais 
passam a contar com um microscopista e um técnico 
de laboratório ou bioquímico.

Então, não podemos deixar de elogiar a iniciativa 
de contemplar de forma especial a região amazônica, 

essa região que tem pessoas que, definitivamente, não 
tem acesso à saúde pública de qualidade.

A estratégia “Saúde Mais Perto de Você” tam-
bém transfere para a Atenção Básica o atendimento 
à população em situação de rua, a partir da atuação 
de equipes de Consultórios de Rua, até então inseri-
das na Política Nacional de Saúde Mental. O objetivo 
é ampliar o acesso ao SUS para essas populações e 
ofertar atenção integral.

Atualmente, Srª Presidenta, Senadora Marta Su-
plicy, o Brasil conta com 32 mil Equipes de Saúde da 
Família, responsáveis por uma cobertura de mais de 
101 milhões de pessoas em todo o território nacional.

Cada equipe é responsável por uma população 
entre dois mil e quatrocentos e quatro mil habitantes e 
desenvolve ações de promoção da saúde, prevenção, 
cuidado continuado e reabilitação.

Faço essas observações aqui, neste plenário, 
para ressaltar o compromisso do Governo Federal, 
do Governo da Presidenta Dilma, com a melhoria 
do atendimento na rede de Atenção Básica, o que 
é fundamental para os Municípios pobres do interior 
do País, onde sabemos das dificuldades enfrentadas 
pelos prefeitos, com falta de recursos e assessoria 
técnica qualificada para a prestação de serviços de 
melhor qualidade.

A ampliação do Programa Saúde da Família é 
um compromisso da Presidenta Dilma Rousseff que, 
ao levar o atendimento à população que mais precisa, 
tem também o propósito de desafogar o atendimento 
nas unidades de maior complexidade, o que certa-
mente contribuirá também para melhorar os serviços 
prestados nos hospitais e unidades de emergência 
em nosso País.

Era isso, Srª Presidenta.
Muito obrigada.

Durante o discurso da Sra. Angela Por-
tela, a Sra. Vanessa Grazziotin, Suplente de 
Secretário, deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pela Sra. Marta Suplicy, 1ª 
Vice-Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Obrigada, Senadora Angela Portela.

Com a palavra a Senadora Vanessa Grazziotin, 
em permuta com o Senador Paulo Paim.

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

Ontem não pude estar na sessão ordinária desta 
casa, porque me encontrava com diversos companhei-
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ros na cidade do Rio de Janeiro, participando de um 
importante seminário que debateu a crise do capita-
lismo e o desenvolvimento do Brasil.

O tema, por si só, parece muito batido e discutido 
entre todos nós. Aqui no Senado, não têm sido poucas 
as audiências públicas para tratar do tema. Entretanto, 
a importância do seminário, realizado no dia de ontem, 
deve-se não apenas ao tema, não apenas aos pales-
trantes, pessoas da mais alta qualidade, reconhecidos 
teóricos, formuladores de políticas do desenvolvimento 
nacional, mas se deve principalmente ao fato de esse 
seminário foi organizado pelas fundações de quatro 
importantes partidos políticos do Brasil: a Fundação 
Perseu Abramo, que é do Partido dos Trabalhadores; a 
Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini, do PDT; 
a Fundação João Mangabeira, do PSB; e a Fundação 
Maurício Grabois, do meu Partido, o PCdoB.

Portanto, foi um seminário que reuniu as direções 
desses Partidos, reuniu alguns parlamentares esta-
duais e alguns parlamentares federais. Foram três as 
mesas, um seminário que começou logo pela manhã, 
às 9h30min, e só terminou para mais de nove horas 
da noite. Houve a realização de três mesas. 

A primeira mesa debateu a Crise Mundial do Ca-
pitalismo e teve como expositores os economistas Ma-
ria da Conceição Tavares, Luiz Carlos Bresser-Pereira, 
Carlos Lessa e Theotônio dos Santos. A segunda mesa 
debateu O Brasil frente à Crise – as Políticas Macro-
econômicas, cujos palestrantes foram Arno Augustin, 
Ricardo Bielschowsky e Ricardo Carneiro. A terceira 
e última mesa debateu o tema O Brasil frente à Crise 
– Políticas Desenvolvimentistas, com a participação 
de Marcio Pochmann, Tânia Bacelar, Wilson Cano e 
Nelson Barbosa 

E aí, Srª Presidente, fiquei muito feliz de ver uma 
convergência, fora uma ou outra divergência, mas, nas 
questões principais, uma grande convergência entre 
todos os palestrantes, entre economistas que foram e 
continuam sendo importantes na definição das políti-
cas econômicas, desenvolvimentistas, sociais para o 
nosso Brasil. 

Todos eles falaram uma mesma linguagem. É voz 
única entre eles, com o que os partidos concordam, 
que a crise que vivemos na atualidade, uma crise que 
atinge em cheio os países ligados à União Europeia, 
é uma continuação da crise iniciada no ano de 2008, 
cujo epicentro foi exatamente os Estados Unidos da 
América do Norte. Naquele ano, entre 2008 e 2009, 
cujos efeitos foram sentidos ainda no ano de 2009 e 
também no ano de 2010, levou, aquela crise, a um re-
cuo significativo profundo na economia dos países que 
são considerados o centro do capitalismo. Os recuos 
dessas economias, Srª Presidente, Srªs e Srs. Sena-

dores, foram em torno de 2,5% a 5%. Foram recuos 
significativos. Enquanto que o Brasil, naquele momento, 
teve um recuo muito pequeno, próximo a 1% do seu 
Produto Interno Bruto.

Na América Latina, por exemplo, os países que 
mais sofreram com a crise 2008/2009 foram, exata-
mente, o México e a Venezuela, pela característica de 
sua economia. São países exportadores, são países 
que detêm elevado grau de dependência externa. A 
Venezuela é, todos nós sabemos, uma das maiores 
produtoras do mundo de petróleo, petróleo que ven-
de para o mundo inteiro, sobretudo para os Estados 
Unidos. Com a crise norte-americana, o impacto na 
economia venezuelana foi significativo. 

Já o Brasil não teve esse problema, não sofreu 
tanto. O Governo, à época do Presidente Lula, teve a 
capacidade de responder rapidamente, de entender 
que estava no mercado interno a possibilidade de uma 
saída mais rápida da crise, ou seja, houve medidas. 
O então Presidente Lula adotou medidas que incenti-
varam muito o consumo interno. Portanto, mantiveram 
um alto nível de produtividade nas nossas indústrias.

Hoje, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, são 
os países que compõem a União Europeia que têm 
sofrido de forma significativa. Primeiro foram Grécia e 
Portugal. Na sequência, vieram problemas graves que 
foram manifestados pela Espanha e pela Itália. A Espa-
nha, por exemplo, atinge um percentual de desemprego 
que ultrapassa a casa dos 22%, algo extremamente 
assustador, Srª Presidente. Extremamente assustador.

Como detectado e bem frisado pelos economis-
tas, a crise é do capitalismo, é uma crise cíclica do 
capitalismo. É caracterizada por dívidas, provocada 
pelo alto e elevado grau de endividamento que esses 
países alcançaram. Portanto, é uma crise de soberania. 
É bom que se diga que ela não vem do setor público, 
mas, sim, do setor privado.

A perspectiva é uma piora dessas economias para 
um período próximo, devendo esses países, sobretudo 
os da Europa, viverem um processo de deflação, mas, 
ao mesmo tempo, um processo de recessão – o que 
é extremamente grave.

Nesse contexto todo, foi discutida, avaliada muito, 
debatida muito a situação do Brasil diante dessa nova 
manifestação da crise.

E todos concordaram em dizer que o Brasil detém 
algumas vantagens que foram alcançadas na política. 
É bom que se diga, porque, se essa crise, Senadora 
Marta, tivesse se manifestado no mundo há dez, doze 
anos, certamente nós poderíamos estar vivendo con-
sequências muito mais graves. Mas, em decorrência 
das mudanças na política econômica, das mudanças 
na política externa do Brasil, nós hoje temos condições, 
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o Brasil tem condições, o Governo brasileiro, o povo 
brasileiro tem condições de enfrentar, da melhor for-
ma, essa problemática econômica que atinge o capital, 
atinge o grande capital, mas que leva ao sofrimento a 
maior parte dos trabalhadores do mundo inteiro.

Então, temos diversas vantagens.
Primeiro, o Brasil detém grandes recursos natu-

rais, diferente de outros países que dependem de re-
cursos naturais para poder manter as suas indústrias 
e o processo pleno de produção.

Temos também uma rede de bancos públicos 
muito importante. E aí não citaria apenas o Banco do 
Brasil, mas a Caixa Econômica, o Banco do Nordeste, 
o Basa e tantos outros. É uma rede importante, porque 
auxilia o Governo brasileiro, auxilia o País e, principal-
mente, o povo brasileiro no enfrentamento dessa crise.

Uma terceira vantagem é o grande mercado in-
terno brasileiro. 

E, por fim, a pequena dependência externa. O que 
não era verdade antes das mudanças iniciadas pelo ex-
-Presidente Lula e continuadas pela Presidenta Dilma.

E aí, Senadora Marta, para concluir, quero aqui 
lembrar o que V. Exª dizia: as medidas para o enfren-
tamento dessa crise já estão sendo tomadas, inclusive 
antes de a crise se manifestar. Quando a Presidente 
falou da necessidade de se baixarem os juros, de se 
colocarem os juros brasileiros num patamar da média 
nacional, nós ouvimos e lemos muitas críticas, sobre-
tudo do mercado financeiro. E hoje eles começam a 
perceber como estava acertado, porque não é possível 
o Brasil se manter com as taxas de juros mais elevadas 
do Planeta. É uma medida importante.

A votação aqui da medida provisória, já trans-
formada em lei, do Plano Brasil Maior para proteger 
o nosso mercado, para favorecer a produção interna; 
medidas, como V. Exª falou, de mudar o ICMS interes-
tadual para produtos importados, pondo fim à concor-
rência desleal são medidas muito importantes.

Quero cumprimentar, por fim, os partidos polí-
ticos: o meu partido, o PCdoB; o partido de V. Exª, o 
PT; o PSB e o PDT, pela realização do seminário tão 
importante e que ajuda muito a construir o novo Brasil 
para a nossa gente. 

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

SP) – Obrigada, Senadora Vanessa Grazziotin.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Pela ordem, Srª Presidente!
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Pois não, Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, eu 
gostaria de assinalar a presença, que muito nos hon-

ra, do Deputado Newton Lima, o qual aqui acompanha 
a visita do nosso juiz João Gandini, que poderá ser o 
candidato do PT a prefeito de Ribeirão Preto.

Eu gostaria de me inscrever para uma comuni-
cação inadiável, Srª Presidenta.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – V. Exª é o primeiro inscrito para uma comuni-
cação inadiável. 

Saúdo o caro companheiro por sua presença 
aqui, no Senado.

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

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ontem nós recebemos, no Rio Grande 
do Norte, a visita da Presidenta Dilma. 

A Presidenta Dilma foi até o meu Estado, mais 
precisamente à cidade de São Gonçalo, que fica a 40km 
de Natal, e pousou com sua aeronave já na nova pista 
do Aeroporto São Gonçalo do Amarante.

Ela foi assinar a concessão para a construção 
do aeroporto com a Agência Nacional de Aviação Ci-
vil (ANAC) e com o Consórcio Inframérica, consórcio 
constituído pela empresa argentina Corporácion Ame-
rica e pelo grupo Engevix, que ganharam o leilão de 
concessão, há alguns meses, com o lance de R$170 
milhões, e terão três anos para construir o aeroporto 
de São Gonçalo e um prazo de 25 anos para explorar 
o aeroporto.

O aeroporto de São Gonçalo, que será o pri-
meiro aeroporto-cidade do Brasil, tem uma área de 
15.000.000m². 

Esse estudo teve início em 1993 pelo Ministério 
da Aeronáutica, que viu a necessidade da construção 
de um novo aeroporto, não só para o Rio Grande do 
Norte mas também para a Região Nordeste e para o 
Brasil, considerando o posicionamento geográfico de 
Natal e a grande Natal, posicionamento geográfico 
esse que já fez com que, na segunda grande guerra, 
fôssemos um ponto de ligação entre o continente ame-
ricano e o continente africano. Por isso a localização 
e a escolha desse aeroporto-cidade, no Município de 
São Gonçalo, a 40km de Natal.

A construção desse aeroporto, que terá uma pista 
de pouso e decolagem medindo 3km por 60m, possi-
bilitará pouso e decolagem das grandes aeronaves de 
passageiros e cargas, e gerará algo em torno de 10 
mil empregos. Só na construção, com empregos dire-
tos, gerará algo em torno de 400 empregos, já nessa 
primeira fase de construção. Estão previstos três anos 
para a finalização da obra.

O que de mais importante a Presidenta Dilma 
deixou e fez questão de registrar, fez questão de res-
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saltar foi o exemplo que os políticos do meu Estado, o 
Rio Grande do Norte, ao longo dessa batalha, demons-
traram para todo o Brasil. Dizia a Presidenta: “Se essa 
obra saiu do papel, deve-se à bancada federal do Rio 
Grande do Norte, Deputados Federais e Senadores, 
assim como Governadores e Deputados Estaduais.” 
E dizia a Presidenta: 

Na época da campanha, nós discorda-
mos. Há o enfrentamento natural, muitas ve-
zes usam-se até palavras mais ríspidas, mas, 
passada a eleição, todos os políticos do Esta-
do se uniram em torno dessa ideia, buscando 
a concretização deste sonho, que é o aero-
porto de São Gonçalo, um aeroporto modal, 
um aeroporto-cidade, o primeiro da América 
Latina. Será o maior aeroporto do Brasil, um 
aeroporto que será o entroncamento.

Portanto, a assinatura dessa concessão ontem 
pela Presidenta Dilma teve uma significância muito 
grande para o nosso povo, para o nosso Estado e, 
sobretudo, para a região. A Região Nordeste é uma 
região, sabido por todos, que tem as suas dificuldades, 
onde há a maior incidência de pobreza, de dificulda-
des, de desenvolvimento. E a vinda desse aeroporto, 
seguramente, será uma contribuição inestimável que 
o Governo Lula/Dilma deu ao Nordeste, ao Rio Gran-
de do Norte.

Portanto, Srª Presidente, faço aqui, muito feliz, o 
registro da assinatura desta concessão, da concessão 
do início das obras do aeroporto de São Gonçalo, no 
meu Estado. 

Quero, mais uma vez, agradecer à Presidenta 
Dilma e parabenizá-la, porque ela teve um papel im-
portante ainda quando Ministra e, agora, como Presi-
denta da República.

Muito obrigado, Srª Presidente.

Durante o discurso do Sr. Paulo Davim, 
a Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pela 
Sra. Vanessa Grazziotin, Suplente de Secretário.

Durante o discurso do Sr. Paulo Davim, a 
Sra. Vanessa Grazziotin, Suplente de Secretário, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupa-
da pela Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Obrigada, Senador Paulo Davim.

Senadora Ana Amélia. (Pausa.)
Senador José Pimentel. (Pausa.)
Senadora Ana Rita. (Pausa.)
Senador Pedro Taques. (Pausa.)

Senador Blairo Maggi, V. Exª está com a palavra, 
como Senador inscrito.

O SR. BLAIRO MAGGI (PR – MT) – Eu queria 
trocar com a Senadora Ana Amélia.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT - 
SP) – Ah, pode trocar, mas ela não está. Então, vamos 
fazer o seguinte, Senador. Ela estava tentando trocar 
realmente. Então, se nós pudermos...

O SR. BLAIRO MAGGI (PR – MT) – Dá para 
colocar o Pimentel?

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Ele não está. Acho que posso colocar o Hum-
berto Costa, pela liderança. 

Em seguida, a Senadora Ana Amélia.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. 

Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presiden-
te, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, antes de iniciar 
propriamente a minha fala, eu queria aproveitar esta 
ocasião para parabenizar o futebol de Pernambuco e 
toda a torcida vibrante do nosso Estado.

É com muita alegria que aproveito hoje, aqui, 
para registrar e comemorar a ascensão dos nossos 
principais clubes – Náutico e Sport – à série A do 
Campeonato Brasileiro.

Chegamos ao lugar que merecemos. O Náutico 
já havia conquistado sua vaga há algumas rodadas 
do campeonato. Fez uma campanha louvável com 17 
vitórias, 12 empates e 7 derrotas, e tem ainda o arti-
lheiro da competição, com 21 gols, o jogador Kieza.

Nesse último final de semana, foi a vez de o Sport 
garantir o acesso à série A. As ruas do Recife foram 
tomadas pelo mar vermelho e preto. Também muito 
importante foi a ascensão do Santa Cruz – cuja torci-
da é conhecida por lotar os estádios –, que ascendeu 
da série D para a série C.

Rivalidades à parte, os pernambucanos torcedo-
res dessas três equipes só temos que, juntos, festejar a 
boa fase do futebol de Pernambuco e parabenizar nos-
sos atletas, nossos times e, sobretudo, a nossa torcida.

Parabéns, Pernambuco!
Mas eu queria, na verdade, hoje falar sobre um 

tema que tem eletrizado os debates aqui, no Congres-
so Nacional, que é exatamente a regulamentação da 
Emenda Constitucional nº 29, objeto de discussão na 
Câmara dos Deputados recentemente e que chegou a 
esta Casa, em que tive a satisfação de ter sido indicado 
Relator da matéria pelo Presidente Sarney.

Todos nós queremos, o mais rapidamente pos-
sível, que essa regulamentação se dê, seja para que 
tudo aquilo que foi votado no Senado e na Câmara 
passe a vigorar já a partir do ano que vem – o que 
implicará, por si só, o incremento de recursos para a 
área da saúde, já que Estados e Municípios que não 
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vêm cumprindo corretamente a legislação serão obri-
gados a fazê-lo –, seja para que nós possamos abrir 
um grande debate sobre formas definitivas de finan-
ciamento da saúde no País, sobretudo a participação 
da União nesse processo de financiamento.

Eu entendo que este é um momento que nós po-
demos aproveitar para fazer esse debate. Eu pretendo, 
no meu relatório, utilizar como base o projeto que veio 
da Câmara dos Deputados e ali realizar destaque no 
sentido de eliminar do texto uma emenda colocada 
pelos Deputados e que retira os recursos do Fundeb 
da base do cálculo das receitas totais dos Estados, 
para efeito de definição do percentual mínimo para a 
área da saúde. E, ao mesmo tempo, nós cobrarmos do 
Governo Federal, já a partir de agora, do próximo ano, 
uma sinalização positiva em termos de crescimento 
dos recursos para a área da saúde.

Sei que há parlamentares que pretendem res-
tabelecer o projeto originalmente votado nesta Casa, 
a proposta do ex-Senador Tião Viana. Porém, é bom 
lembrar que, à época em que aquela medida foi apro-
vada por unanimidade, nós tínhamos a CPMF vigendo 
plenamente no nosso País. Nessa situação, era per-
feitamente possível caminhar progressivamente para 
a definição de uma vinculação de 10% das receitas 
brutas da União para a saúde – o que não é possível 
agora, porque faria com que, daqui para o ano que 
vem, nós tivéssemos que buscar R$31 bilhões no Or-
çamento da União para atender essa demanda, o que, 
todos hão de convir...

(Interrupção do som.)

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
...é absolutamente impossível sem que retiremos re-
cursos importantes de outras áreas que também são 
essenciais, áreas sociais importantes. Seria como se 
estivéssemos descobrindo um santo para cobrir outro.

Então, nós precisamos ter essa compreensão. A 
minha proposição inclui que, no ano que vem, nós pos-
samos constituir aqui, na Casa, uma comissão especial 
que debata todos os projetos que tratam de financia-
mento da área da saúde, e que tenhamos o debate 
sobre novas fontes de financiamento para essa área.

Eu pretendo fazer um relatório preliminar e en-
tregar a todas as lideranças para que possam discutir 
com as suas bancadas. Pretendo trazer o Ministro da 
Saúde, Alexandre Padilha, com quem já conversei hoje, 
para se reunir com os Senadores que estão ligados 
a essa área da saúde aqui, no Senado Federal, e, se 
Deus quiser, construirmos um texto que seja o máxi-
mo possível próximo de um consenso dos Senadores 
desta Casa, que possa ajudar nessa luta, que é histó-

rica, de conquistarmos mais recursos para a área da 
saúde no Brasil.

Muito obrigado pela tolerância, Sr.ª Presidente.
A SRª PRESIDENTA (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Obrigada, Senador Humberto Costa.
Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy, como 

orador inscrito, por permuta com o Senador Blairo Ma-
ggi, em permuta com a Senadora Ana Amélia. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Srª Presidenta, Senadora Marta Suplicy, Srs. 
Senadores, em 25 de novembro último, a Presidenta 
Dilma Rousseff inaugurou o Instituto de Traumatologia 
e Ortopedia do Rio de Janeiro.

Foi um evento memorável não apenas porque 
ela pode falar com muita sensibilidade sobre os avan-
ços que o Ministério da Saúde, em convênios com 
institutos, tais como os de Traumatologia e Ortopedia, 
no Rio de Janeiro e em outros lugares do País, vem 
realizando, mas também porque, ao final do seu pro-
nunciamento, após falar sobre a importância daquele 
evento, referiu-se à situação internacional e, dentro 
dela, ao papel do Brasil. 

Estas palavras tiveram uma grande repercussão 
no País inteiro e mesmo internacionalmente, e consi-
deramos uma das mais claras definições da diferença 
entre o que está acontecendo no mundo e no nosso 
País. Por isso, aqui destaco algumas de suas palavras 
– abrindo aspas para a Presidenta Dilma Rousseff:

E os senhores sabem que nós estamos 
num momento muito delicado, internacional-
mente. É certo que a Europa ficará, um tem-
po bastante expressivo, em crise. Essa crise 
europeia não acaba nem em um ano e, possi-
velmente, nem em dois. A própria diretora do 
Fundo Monetário Internacional falou de uma 
década perdida para a Europa. Eu não chego 
a tanto, mas acho que nós temos de ter cons-
ciência disso. Nós temos de ter consciência 
de que também os Estados Unidos não estão 
numa situação muito favorável. Mas, ao mesmo 
tempo, temos de ter consciência do seguinte: 
sempre se falava que crise é também opor-
tunidade. Crise também é oportunidade e o 
Brasil está hoje diante de várias oportunidades.

Mais abaixo, a Presidenta Dilma Rousseff apro-
funda suas ideias, da seguinte forma:

E, portanto, então, nesse momento de 
crise, o que nós temos de fazer diante da crise 
não é nos atemorizar, parar de consumir, pa-
rar de produzir. Ao contrário, o que nós temos 
de fazer diante da crise que afeta o mundo é 
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avançar, e avançar significa melhorar a quali-
dade de serviço público do Brasil, garantir que 
o setor privado continue investindo e que os 
trabalhadores e o povo brasileiro – e toda a 
população brasileira – continuem consumindo, 
mas, sobretudo, nós temos de avançar naqueles 
passos que modificarão o Brasil. Um deles é, 
sem sombra de dúvida, apostar na absorção, 
inclusive na inovação. Mesmo quando a gente 
transfere tecnologia, mesmo aí você tem de ino-
var, você pode ser capaz de inovar. E isso vai 
de áreas tão díspares, como a área da saúde, 
passando, por exemplo, pela área do petróleo. 

E, referindo-se ao grande aumento de produção 
que estamos vivendo e o investimento que está sendo 
feito neste momento, continua a Presidenta: 

Mesmo nesse momento de crise inter-
nacional, nós (somos) um país com uma das 
menores taxas de desemprego. Nós temos, 
hoje, 5,8% de taxa de desemprego no Brasil 
diante, por exemplo, de uma Espanha que en-
tre os seus jovens chega a ter 45% e tem taxa 
média de 20, 22%.

Muitas pessoas podem não ter percebido a impor-
tância destas palavras. No fundo, o que a Presidente 
Dilma quer dizer, no meu entender, é que, enquanto 
a Europa e os Estados Unidos pretendem resolver 
seu problema de crise tomando medidas de austeri-
dade, isto é, diminuindo o investimento e o consumo, 
em verdade, isto poderá causar o aprofundamento da 
crise ao invés de resolvê-la. O Brasil faz justamente 
o contrario. Ainda que, com prudência, para conter a 
inflação, acelera o investimento, a produção e, com 
isso, diminui os efeitos da crise.

Ao concluir seu discurso, a Presidenta demonstra 
toda sua sensibilidade ao declarar: 

[...] nós estamos dando mais um passo para 
que o nosso País – não é que não seja atingido 
pela crise, é mais do que isso –- transforme esse 
momento de crise num momento de construção 
do futuro e da oportunidade de cada um de nós, 
mas, sobretudo, da oportunidade do Brasil, por-
que chegar à quinta potência, hoje, está ficando 
cada dia mais claro que isso está logo ali. Mas 
nós não queremos ser uma quinta potência. Nós 
queremos ser um país sem pobreza, um país de 
classe média e com serviços de qualidade. 

Essas palavras da Presidenta Dilma Rousseff 
indicam a diferença em relação ao modelo econômi-
co aplicado na maioria dos países até poucos anos 
atrás, quando se pensava que com o desenvolvimento 

econômico todos cresceriam e todas as pessoas se 
beneficiariam com esse crescimento.

A Presidenta toca diretamente na raiz do proble-
ma, que é humana. Segundo ela, somente se tratarmos 
em primeiro lugar o problema humano é que teremos 
como consequência o desenvolvimento, e não, como 
muitas vezes aconteceu, inclusive em nosso País, 
quando era comum se dizer: primeiro temos que nos 
desenvolver para depois acabar com a miséria.

Felizmente, desde 2002, incluindo 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, durante os oito 
anos do Governo do Presidente Lula e em continui-
dade agora, de 2011 para 2012, nós estamos conse-
guindo combinar o crescimento da economia com a 
erradicação da pobreza, e cada vez mais da pobreza 
extrema. Tentaremos erradicar a pobreza absoluta e 
melhorar sensivelmente o sentido de equidade, ou 
seja, a melhoria da distribuição da renda no Brasil de 
maneira a podermos um dia qualificar a Nação brasi-
leira como justa.

Essa é uma inversão na abordagem do modelo 
econômico que agora privilegia o bem-estar das pes-
soas. O mais importante é que o Brasil está provando 
isso. Se outros países fizerem a mesma coisa, pode-
remos iniciar uma nova era de desenvolvimento com 
justiça social.

Parabéns, Presidenta Dilma Rousseff!
Srª Presidenta, eu gostaria também de aproveitar 

essa oportunidade para aqui registrar um esclareci-
mento ao jornalista Ricardo Noblat, que observou na 
sua coluna de segunda-feira que eu havia, como de 
fato fiz, encaminhado uma carta do Sr. Irmar Silva Ba-
tista, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias de Reparação de Veículos e Acessórios, 
para o Ministro do Trabalho, Carlos Lupi, para que, ao 
conhecer as dificuldades de reconhecimento daquela 
entidade, o Ministro tivesse um diálogo com ele para 
que os problemas fossem resolvidos. 

Naquela época, não estava registrado no ofício 
do Sr. Irmar que teria sido exigido até pagamento de 
propinas ali no âmbito do Ministério. Mas eu encami-
nhei, sim, o ofício, que aqui peço seja registrado na 
íntegra, assim como o documento encaminhado en-
tão pelo Sr. Irmar Silva Batista, para que possam os 
jornalistas, inclusive o Sr. Ricardo Noblat, ter a cons-
ciência do procedimento que tive à época para alertar 
o Ministro Carlos Lupi.

Muito obrigado, Srª Presidenta.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Obrigada, Senador Suplicy. 

Pois não, Senadora Ana Rita.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Senadora 

Marta, eu gostaria, aqui, de fazer dois comunicados 
extremamente importantes.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – V. Exª está pedindo a palavra para uma comu-
nicação inadiável?

A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Para uma 
comunicação inadiável.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – A senhora é a primeira inscrita. Por favor, pode 
usar a tribuna.

A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES. Para uma co-
municação inadiável. Sem revisão da oradora.) – Se-
nadora Marta Suplicy, Presidente desta sessão, Walter 
Pinheiro, nosso querido Senador, demais Senadores 
aqui presentes, eu quero, neste momento, me referir 
a um requerimento que nós assinamos, em conjunto 
com o Senador Lindbergh Farias, do Rio de Janeiro, 
que solicita a inserção em ata de voto de pesar pelo 
falecimento do companheiro Egídio Brunetto, integran-
te da Direção Nacional do Movimento dos Trabalhado-
res Rurais Sem Terra, falecido no dia 28 de novembro 
do corrente ano, ontem, portanto, no Estado de Mato 
Grosso do Sul, com apresentação formal de condo-
lências à família.

É com profunda tristeza e grande dor que registra-
mos a perda do companheiro Egídio Brunetto, dirigente 
do MST, que atuava no Estado de Mato Grosso do Sul.

Egídio se dirigia, na tarde da última segunda-
-feira, ao Assentamento Itamarati, no Município de 
Ponta Porã, fronteira com o Paraguai, quando sofreu 
um violento acidente. Ele não resistiu aos ferimentos 
e, infelizmente, faleceu.

Filho de camponeses sem terra, Egídio trabalhou 
desde a infância na roça e, sempre muito esperto e 
indignado, envolveu-se com a Pastoral da Terra, na re-
gião de Xanxerê, em Santa Catarina. Transformou-se 
em militante do MST, na década de 80. 

Desde então, contribuiu com a organização do 
movimento em todo o País e com as lutas dos traba-
lhadores rurais pela terra, pela reforma agrária e por 
transformações sociais.

Pai de família afetuoso e dedicado, militante exem-
plar, preocupava-se sempre com os cuidados de cada 

companheiro. Foi uma pessoa generosa e solidária com 
todos, gozando do mais alto respeito de lideranças de 
esquerda sociais e partidárias.

Egídio empunhou a bandeira do internacionalis-
mo e da solidariedade, às lutas dos povos e da classe 
trabalhadora, responsável pela relação do movimento 
com organizações camponesas na América Latina e no 
mundo, sendo fundador da Via Campesina Internacional. 

As organizações populares e democráticas e o povo 
brasileiro perdem um grande companheiro e um ser hu-
mano exemplar, um guerreiro sem terra que andou pelo 
mundo, construindo alianças com a classe trabalhadora.

O grande companheiro Egídio nos deixa muitos 
e belos exemplos de vida, que nos motivarão a seguir 
o seu legado.

Essa é a justificativa, Srª Presidenta, do pedido 
de inserção em ata do voto de pesar pelo falecimento 
desse grande companheiro. 

Eu não poderia aqui deixar de fazer esse registro 
como militante dos movimentos sociais e também como 
uma pessoa que teve a oportunidade de colaborar com 
o movimento durante alguns bons longos anos da mi-
nha vida como militante do Partido dos Trabalhadores.

Então, é esse o nosso voto de pesar. 
Eu gostaria também, Srª Presidenta, de passar 

às mãos de V. Exª, na condição de Presidente desta 
sessão, o abaixo-assinado encaminhado pela Dioce-
se do Município de São Mateus, Estado do Espírito 
Santo, referente ao novo Código Florestal que está 
em apreciação nesta Casa. 

São quase mil assinaturas da Diocese de São 
Mateus que faço chegar às mãos de V. Exª, para que 
cheguem ao conhecimento também do Presidente 
desta Casa, o Senador José Sarney.

Então, quero aqui falar em nome não só do Bispo 
de São Mateus, mas também de todo o povo daquela 
diocese, manifestando a sua preocupação com a ques-
tão e o seu interesse em que o novo Código Florestal 
possa, de fato, atender às demandas e aos anseios 
da população capixaba. 

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

SP) – Obrigada, Senadora Ana Rita. V. Exª será aten-
dida na forma regimental nos dois pedidos.

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 de pesar 
solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

Com a palavra o Senador Walter Pinheiro, como 
orador inscrito, em permuta com a Senadora Ana Rita, 
que usou da palavra para uma comunicação inadiável, 
cedendo seu lugar ao Senador Walter Pinheiro.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Senadora Marta Suplicy, Srªs e Srs. Senadores, 
quero chamar a atenção de toda a Casa para dois as-
pectos importantíssimos no fechamento do Orçamento 
e do Plano Plurianual.

Nós batalhamos, durante a vida inteira, primeiro, 
pela democratização do acesso a essas duas impor-
tantes ferramentas, que, eu diria, são decisivas na es-
trutura de execução, no desenvolvimento econômico 
para o atendimento, meu caro Eunício, dos desejos e 
até das necessidades administrativas espalhadas pe-
los mais de cinco mil Municípios brasileiros.

E aí eu estou me referindo exatamente à mudan-
ça introduzida, primeiro, no PPA, com a possibilidade 
efetiva de abrigar muito mais projetos agora do que 
antes. O PPA nasce numa reestruturação, permitin-
do, assim, que a iniciativa e a ação patrocinada no 
Orçamento encontrem, em toda e qualquer hipótese, 
guarida, encontrem uma espécie de proteção com 
programas fixados.

Antes, para explicarmos direitinho, nós só pode-
ríamos adotar uma medida na LOA ou apresentar no 
Orçamento um desejo que já estivesse, como projeto, 
também no PPA. A grande inversão feita agora por 
nós é que, no PPA, há um programa que poderíamos 
chamar de abrangente.

Portanto não há necessidade da especificação 
desse programa no PPA para adotá-lo na LOA. Numa 
linguagem bem direta, não há necessidade de estar 
escrito no PPA, por exemplo, já que há um desejo da 
bancada do Ceará, meu caro Eunício, que será amplia-
do o metrô de Fortaleza. A bancada vai simplesmen-
te utilizar do PPA o programa que trata de ampliação 
de mobilidade urbana, do sistema de metrô ou até do 
sistema de transporte no País como um todo. E, assim 
como a bancada do Ceará, a bancada da Bahia não 
precisa ter no PPA nada que especifique que neces-
sariamente será em Salvador. Mas ela vai fazer isso, 
vai materializar esse seu desejo na peça orçamentária 
e não no PPA.

Fizemos isso para ampliar o leque de oportunida-
des de investimentos locais. Ou seja, numa linguagem 
direta, para que os Municípios tenham a oportunidade 

de apresentar no orçamento os seus projetos locais, 
encontrando agora um programa nacional abrangente 
que, além da cobertura, lhes dá a dotação orçamentária.

Essa mudança foi importantíssima para que a 
gente ampliasse a nossa capacidade de abrigar um 
número maior de emendas e para aumentar a capacida-
de de execução da esfera pública com relação a essas 
emendas. Não é nenhuma garantia, mas é pelo menos 
um caminho para que a gente tenha a oportunidade 
de recepcionar um conjunto maior de emendas locais.

Outro aspecto para o qual quero chamar a aten-
ção nessas novas ferramentas tem a ver com o orça-
mento. O orçamento já começa com uma ampliação 
extremamente razoável no que diz respeito ao volume 
de recursos para o atendimento das chamadas emen-
das estruturantes.

Só para se ter uma ideia, no ano passado o or-
çamento liberou algo em torno de um bilhão e 500 
milhões de reais para atender às bancadas, 27 ban-
cadas desta Casa – e me refiro ao Congresso Nacio-
nal –, e para atender às emendas de comissões, as 
chamadas emendas coletivas que geralmente trazem 
consigo projetos estruturantes e não desejos individu-
ais ou localizados.

Agora,o orçamento – e isso foi autorizado ontem 
– eleva esse valor, meu caro Suplicy, para cinco bilhões 
de reais. Portanto, aumentamos consideravelmente o 
valor, entendendo a necessidade de Estados e Muni-
cípios constituírem programas e projetos que possam 
encontrar com os projetos estruturantes, em âmbito 
nacional, que reestruturem seus parques produtivos, 
seus sistemas viários, seus sistemas de transporte.

Além dessa questão, o Orçamento traz outra 
questão importante, que ficou muito conhecida como 
emenda de iniciativa popular, buscando atender, ma-
joritariamente, os Municípios menores do Brasil, os 
Municípios com até 50 mil habitantes. E mais, Senador 
– V. Exª que é um árduo defensor da saúde –, vincu-
lamos o aumento do valor da emenda individual, que 
hoje é da ordem de 13 milhões de reais para cada par-
lamentar – estou me referindo aos 594 parlamentares 
do Congresso Nacional – e elevamos para 15 milhões 
de reais, sendo que os dois milhões de acréscimo só 
podem ser apresentados na área da saúde. 

Portanto, essa é a forma que encontramos, pri-
meiro, para reforçar o orçamento da saúde; segundo, 
para promover o atendimento da saúde em diversos 
lugares do Brasil, já que as emendas parlamentares 
tendem a ir ao encontro dos desejos municipais, até 
porque não há execução – não conheço – no Estado, 
tem que ter um local para executar, muito menos na 
União. Ainda que adotemos a utilização de recursos da 
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União e do Estado ou dos Estados, a execução deve se 
processar em algum lugar, e esse lugar é o Município.

Por último, quero chamar atenção para outro as-
pecto do Orçamento – estamos tratando disso também 
no PPA –, para o aspecto da inclusão como critério de 
temas que até então são considerados transversais.

Tratei dessa matéria no dia 20 de novembro, 
aproveitando o dia da Consciência Negra, porque, no 
Orçamento, os recursos que foram destinados para 
atender negros, mulheres, meu caro Suplicy, estão 
abaixo da necessidade desses Ministérios. Por exem-
plo, a nossa Secretária de Políticas de Promoção da 
Igualdade, a nossa SEPPIR, ou a própria Secretaria 
de Mulheres, ou a Secretaria de Direitos Humanos, 
são três Ministérios, portanto, cujos orçamentos não 
atendem ou não são suficientes para o atendimento 
das diversas necessidades desses setores. Por isso, 
de maneira a encontrar o desejo, apliquei uma medida 
para que pudéssemos ter, na prática, a transversalida-
de sendo cumprida, porque uma das desculpas ou um 
dos argumentos utilizados é que políticas para essas 
áreas encontram, Senadora Ana Rita... Na educação 
tem, na saúde tem, na infraestrutura ou até na área 
habitacional. Aí dizem assim: “As mulheres estão con-
templadas com a transversalidade”. 

Então, se é isso, nós, no PPA, adotamos uma 
medida de criterizar, portanto usar como elemento 
definidor, que a aplicação de políticas públicas, por 
exemplo, na habitação, têm que levar em consideração 
parâmetros que vão ser utilizados para a redução das 
desigualdades raciais e, principalmente, para a ques-
tão das mulheres. Portanto, criando o critério para a 
aplicação ou fazendo cumprir, na prática, a tal da trans-
versalidade e incluindo no orçamento essas medidas.

Então, acho que é importante isso para irmos tra-
balhando com o orçamento, meu caro Senador Suplicy, 
de maneira que a nossa capacidade de execução e de 
atendimento chegue próximo do desejo de todos os 
parlamentares, que é o que muita gente chamava de 
orçamento impositivo – eu prefiro trabalhar com a pos-
sibilidade de execução com os índices mais elevados.

Por último, meu caro Senador Suplicy, só para eu 
encerrar, quero lembrar uma coisa que é fundamen-
tal. Nós estamos introduzindo no PPA neste ano os 
aspectos de monitoração e acompanhamento da sua 
execução não só por parte de parlamentares. É fácil 
para nós acessarmos o Siafi ou o Siga da Comissão 
de Orçamento. Mas nós precisamos ter mecanismos, 
Senadora Ana Rita, que chegue à rede mundial de 
computadores e que todo e qualquer cidadão, sem co-
nhecer os caminhos do Siafi, possa abrir a sua tela do 
computador, acompanhar a execução do PPA e saber 
quantos por cento foram feitos, qualquer cidadão do 

Espírito Santo, da Bahia ou de qualquer outro lugar ter 
a informação de quantos por cento foram executados e 
se aquela obra, ou aquela meta, ou aquele programa 
que ele sinalizou está sendo atendido. 

Portanto, é nessa esfera que nós estamos con-
cluindo essas duas peças importantes, o Orçamento e o 
PPA, como dois instrumentos principalmente de gestão. 
Mas esses instrumentos de gestão, eles não podiam 
continuar como instrumentos cada vez mais difíceis 
de serem acessados por todos e quaisquer cidadãos.

Eu estou falando da democratização neste tem-
po porque, mesmo a ditadura militar, Senadora Ana 
Rita, quando instituiu o Decreto 200, que tratava dessa 
questão de planejamento, ele chamava de programa, 
Orçamento Programa. 

Então, o nosso orçamento não pode continuar 
sendo uma caixa de números, nem o PPA um conjunto 
de cifras e de regras que ninguém consegue identifi-
car, muito menos acompanhar. Portanto, democratizar 
para melhor informar, mas democratizar para melhor, 
inclusive executar. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Walter Pinheiro, 
a Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Eduardo Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Muito obrigado, Senador Walter Pinheiro. 
Parabéns a V. Exª.

Como líder, agora, o Senador Marcelo Crivella 
tem a palavra.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, senhores telespectadores 
da TV Senado, senhores ouvintes da Rádio Senado, 
senhores que abrilhantam as galerias desta Casa, na 
sexta-feira, eu tive a honra e a alegria de embarcar 
com a nossa Presidenta Dilma para o Rio de Janeiro.

Dois eventos extraordinários: Um foi a inaugu-
ração do Into (Instituto Nacional de Traumatologia e 
Ortopedia), já divulgado pela imprensa. Mas, para nós 
que andamos pelos corredores, pelos consultórios 
aquele prédio decadente do Jornal do Brasil, hoje é 
uma instituição que enche de orgulho os brasileiros. 
Ali nós vamos fazer 16 mil cirurgias ortopédicas. Mas 
não é só isso não. Vamos formar jovens, vamos criar 
também caravanas de médicos para fazer operações 
em áreas remotas do nosso País, áreas rurais, áreas 
distantes, onde uma equipe é qualificada pela prática 
diária de enfrentar, eu diria, condições tão adversas 
que ocorrem no meu Estado do Rio de Janeiro, que 
é a violência.
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No meu Estado do Rio de Janeiro, em determina-
dos momentos, os hospitais viram hospitais de campa-
nha, porque tamanha é a violência nas comunidades 
carentes, sobretudo no combate, na repressão ao trá-
fico, que o efeito colateral – claro que não pregamos a 
violência, nem a queremos – é que os nossos médicos 
acabam ficando com experiência, com a perícia extra-
ordinária de operarem pessoas que levaram tiros, às 
vezes mais de um, dois, três, operarem acidentados 
ou vítimas de atropelamentos, enfim, lesões de toda 
ordem. Isso faz com que os médicos da rede pública 
do Rio de Janeiro tenham uma expertise, uma habili-
dade extraordinária.

O Into (Instituto Nacional de Traumatologia e Or-
topedia) é o templo deles; o Into é aquela imensa forja; 
o Into, diria, é um monumento a toda essa pujança da 
medicina ortopédica do meu Estado e da minha Capi-
tal, que agora será dividida com todos os brasileiros.

Ali, pessoas com lesão na coluna terão chances 
e esperanças de andar novamente. Ora, todos sabe-
mos: aqueles que são seccionados na medula vertical 
perdem os movimentos – se for na área lombar, se 
for na área cervical; na medida em que chega mais 
acima a sua lesão, próxima ao pescoço, próxima à 
nuca, às vezes as pessoas ficam tetraplégicas; mas 
há esperança para eles, porque há também ali – e foi 
celebrado muito isso no nosso evento, na nossa ida 
lá – uma simbiose de conhecimentos científicos e de 
informações sobretudo com respeito à medicina gené-
tica, que está usando as células-tronco para sonhar, 
num futuro próximo, em resgatar tecido nervoso e re-
compor os movimentos de quem os havia perdido de 
maneira definitiva. 

Esse é um dado extraordinário! Ah, Senador Su-
plicy! Que emoção eu senti quando vi uma das meni-
nas, vítimas daquele trágico acidente em Realengo! 
Quando um monstro matou tantas crianças, sobretu-
do meninas! E ela estava ali no Into, recuperando os 
movimentos. Tomou três tiros – dois se alojaram pa-
ralelos à sua coluna – e estava já dando os primeiros 
passos, porque a medicina evoluiu tanto nesse campo 
que verifiquei que ela levantou-se de sua cadeira de 
rodas e, apoiada em duas barras paralelas, já movia 
uma das pernas com dificuldade, a outra também, e 
dava alguns passos.

Não sei se há notícia melhor para celebrarmos 
no Plenário desta Casa, às vésperas do Natal, do que 
sonharmos todos com a recuperação daqueles que 
têm lesão na medula, a maioria por acidente de auto-
móvel, mas muitos também pela violência, por tiros; 
sonharmos que, com o tratamento com células-tronco, 
poderão novamente um dia andar. 

Pois é, são essas as boas noticias. E eu disse que 
havia uma confluência de institutos e pesquisadores. 
São eles o Instituto Vital Brasil, a Fiocruz, e o Into, to-
dos eles comungando das mesmas informações e com 
computadores que dão acesso à rede internacional e 
fazendo interações com pesquisas que são feitas na 
Europa e nos Estados Unidos, pelo mundo afora, inclu-
sive na Ásia, e tudo isso trazendo para nossos doen-
tes, trazendo para pessoas que estão em reabilitação 
um tratamento de ponta, num hospital que dá orgulho 
entrar, porque ele é amplo, os corredores são ventila-
dos e limpos, existe ar condicionado, as pessoas são 
tratadas com urbanidade, os funcionários trabalham 
com felicidade, o ambiente contagia. 

Antigamente a gente entrava no Rio de janeiro 
e sentia uma tristeza com a decadência daquele pré-
dio onde funcionava o Jornal do Brasil, enferrujado, 
escuro, decrépito, que hoje se transformou num lindo 
hospital. Isso é apenas um exemplo da pujança da 
economia do Rio de Janeiro, que se soergue, que se 
ergue novamente para ser uma das locomotivas do 
desenvolvimento e do progresso da Pátria brasileira. 

Depois, Sr. Presidente, assistimos a outro evento 
não menos expressivo: de helicóptero, a nossa Presi-
denta foi para o outro lado da baía, para a linda cidade 
de Niterói, onde o povo festeja o reflorescimento da 
indústria naval. E ali ela entregou um navio já moderno, 
navio com casco duplo. Esses navios já não correm 
mais o risco de causar vazamentos, crimes ambientais 
e agressões à flora e à fauna. Eles já não têm mais esse 
problema, porque, além de serem muito modernos, de 
possuírem radares e instrumentos de navegação dos 
mais sofisticados, eles também têm casco duplo. É 
uma beleza, um colosso, um navio de R$200 milhões, 
fabricados lá na minha terra, pelos nossos operários, 
pela genialidade do povo carioca, nossa gente sofrida e 
valente, que novamente dá mostras ao Brasil e orgulho 
a todo o povo brasileiro pela pujança da sua indústria.

Foram dois momentos extraordinários, dois mo-
mentos que marcam essa nova fase do Rio de Janeiro, 
uma cidade que esteve tão decadente, uma cidade que 
foi, eu diria, durante tanto tempo, a cidade dos tiroteios, 
das comunidades tomadas pelo narcotráfico, de uma 
violência anômica, incontrolável e que hoje está dando 
mostra do seu progresso, do seu desenvolvimento, da 
civilidade do seu povo. Sobretudo, há uma presença 
marcante do Governo, tanto estadual, quanto munici-
pal, quanto também federal, na luta para que o Rio de 
Janeiro possa ocupar o seu espaço no cenário nacional.

Então, Sr. Presidente, não poderia deixar de vir 
aqui para celebrar. Quantas vezes vim aqui para lamen-
tar, para extravasar minhas frustrações de ver o meu 
Estado e a minha cidade enfrentando tantas mazelas. 
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Hoje, temos motivos para celebrar. Hoje estamos feli-
zes, alegres. Espero que essas visitas da Presidenta 
Dilma se repitam muitas outras vezes.

Agora mesmo, estamos já em processo de lici-
tação para dar ao Brasil o maior instituto para o tra-
tamento de câncer da América Latina, o Inca, que é 
orgulho para todos nós. Por cessão do Governo do 
Estado, o Inca recebeu a área do Hospital dos Servi-
dores do Estado, o Iaserj. Portanto, o Inca vai mudar 
de tamanho. Hoje, o câncer é a doença que mais nos 
preocupa, vitimando pessoas de todas as classes. Até 
o nosso Presidente Lula é vítima de um tumor. Pois 
bem, o Brasil terá, lá no Rio de Janeiro, para todos os 
brasileiros e, possivelmente, para os nossos vizinhos, 
um instituto moderno, com pesquisas de ponta e que 
está sendo ampliado em seu tamanho. É uma obra de 
R$500 milhões. Esses R$500 milhões serão pagos com 
a primeira criança que se recuperar, com a primeira 
criança que tiver o seu tumor, diria, diminuído ou ex-
tirpado pelos tratamentos e voltar sorrindo para a sua 
escola, para a sua família.

O Sr. Walter Pinheiro (Bloco/PT – BA) – V. Exª 
me dá um aparte?

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Pois não, Senador Walter Pinheiro.

O Sr. Walter Pinheiro (Bloco/PT – BA) – Que-
ro dizer a V. Exª como é importante o seu pronuncia-
mento. A nossa Comissão, a Comissão de Ciência e 
Tecnologia, da qual V. Exª também participa, aprovou, 
como prioridade para o orçamento, o investimento em 
pesquisa, inclusive para a produção de equipamentos 
que são utilizados no Brasil no combate ao câncer. 
Temos inclusive poucos investimentos em pesquisa e 
no desenvolvimento dessa área. Priorizamos este ano, 
na Comissão de Ciência e Tecnologia, uma emenda 
exatamente para atender essa demanda. É a área 
de Oncologia. Além de poucas clínicas e de poucos 
hospitais, também sofremos muito por conta dos bai-
xos investimentos para fazer essa extirpação a que V. 
Exª se referiu. É importante que a gente ganhe esses 
equipamentos, esses instrumentos, para que possa-
mos auxiliar no tratamento dessa doença que tem di-
zimado vidas.

(Interrupção do som.)

O Sr. Walter Pinheiro (Bloco/PT – BA) – Então, 
era isso que queria acrescentar ao importante pronun-
ciamento de V. Exª.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Muito obrigado.

Sr. Presidente, vou concluir.
O Senador Walter Pinheiro nos lembra, e quero 

anunciar ao Brasil, ele fala do PET Scan. O PET Scan é 

um equipamento de primeira geração. As pessoas que 
têm células cancerosas, pequenos tumores, entram no 
aparelho. Se, por exemplo, for na região da garganta, 
as pessoas tomam um pouquinho de mercúrio, porque 
ele vai para as células da região da nossa tiroide, na 
região do pescoço, e ali podemos detectar um tumor 
com tamanho de um ou dois milímetros. E podemos, 
então, combater o câncer no início, pois o melhor tra-
tamento é o preventivo.

Então, temos mesmo de celebrar a nossa emen-
da de comissão, pois se justifica inteiramente dar ao 
Brasil, dar ao nosso pessoal da Nuclep, sobretudo, 
mais um PET Scan moderno para tratar os brasileiros.

Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/

PT – SP) – Agora, o orador inscrito é o Senador Pedro 
Taques. (Pausa.)

Não estando presente, então, chamo o Senador 
Alvaro Dias para que use da palavra. O Presidente 
José Sarney já se encontra no plenário. Em seguida, 
teremos a Ordem do Dia.

Porém, como orador inscrito, tem o tempo re-
gimental o Senador Alvaro Dias, líder do PSDB, do 
Paraná.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Muito obrigado, Senador Suplicy.

Srs. Senadores, em reunião, hoje pela manhã, 
no gabinete da Presidência, com o Presidente José 
Sarney, deliberamos sobre a pauta de votação.

E a oposição concordou com a precedência que 
se dará para a votação do Código Florestal, que ocor-
rerá no dia de amanhã, em sessão exclusiva, já que, 
com as alterações produzidas no Senado, o Código 
Florestal obrigatoriamente retorna à Câmara dos De-
putados. Sabemos que é matéria de relevância e de 
complexidade.

Há muitos anos, produtores rurais reclamam de 
insegurança jurídica. Há muitos anos, ambientalistas, 
defensores da preservação ambiental reclamam da 
depredação ambiental que ocorre no País de forma 
devastadora, segundo eles.

A tarefa do Congresso Nacional seria de compa-
tibilizar a necessidade da produção maior com a im-
prescindível obrigação da preservação ambiental. Em 
um País continental como o nosso, com disparidades 
regionais incríveis, é uma tarefa difícil. 

Portanto, amanhã, esse assunto pode esgotar-se 
no Senado Federal com a votação terminativa aqui, 
com retorno à Câmara dos Deputados para a conclu-
são do processo legislativo, a fim de que se confira ao 
País um novo Código Florestal.
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Concordamos também com a votação do interes-
se dos advogados que compõem a Defensoria Públi-
ca nos Estados brasileiros. Poderemos, na sessão de 
hoje, deliberar sobre esse projeto. E colocamos como 
condição inarredável para a votação da DRU que se 
vote, com precedência, a regulamentação da Emenda 
nº 29. Nós estamos devendo, o Congresso Nacional 
deve: desde 2003, aguarda-se a regulamentação da 
Emenda nº 29. É uma obrigação do Congresso.

A proposta, de autoria do Senador Tião Viana, 
aprovada no Senado por unanimidade, parece-nos 
adequada para o momento vivido pela saúde pública 
no Brasil, que é de caos. Foi à Câmara e um substi-
tutivo aprovado é remetido ao Senado. Nós sabemos 
que o substitutivo que vem da Câmara não é suficien-
te: ele sobrecarrega Estados e Municípios, alivia para 
o Governo da União e não atende a essa expectativa 
de mudança no serviço de saúde pública, na busca da 
qualidade que se exige. 

O drama vivido pelos brasileiros é inegável. A 
cada passo, há denúncia de um escândalo na área de 
saúde do ponto de vista ético, mas também do ponto 
de vista da competência administrativa.

Não se discute apenas a insuficiência dos recur-
sos para que se possa oferecer um serviço de quali-
dade. O que se tem de discutir é competência admi-
nistrativa, planejamento e honestidade. 

Há desvios enormes. Vão, pelo ralo da corrupção, 
milhões de reais que deveriam estar contemplando 
brasileiros que aguardam pelo atendimento médico-
-hospitalar, muitas vezes desesperançados.

Nós já fizemos referência aqui de que o Banco 
Mundial apresentou um diagnóstico sobre a saúde 
no Brasil e concluiu que a questão não é meramente 
financeira, que há incompetência de gerenciamento, 
que há corrupção e ausência de planejamento, com-
prometendo a qualidade do serviço de saúde pública, 
que deveria ser prioridade absoluta no País, já que a 
saúde do povo deveria ser a suprema lei.

Vou conceder a V. Exª, com satisfação, o aparte, 
V. Exª, que, ainda na reunião hoje pela manhã, de-
fendeu a necessidade de votarmos imediatamente a 
regulamentação da Emenda nº 29.

O Sr. Paulo Davim (Bloco/PV – RN) – Muito 
obrigado pelo aparte, Senador Alvaro Dias. Eu quero 
somar-me à sua preocupação, uma preocupação le-
gítima, da necessidade da votação da Emenda nº 29. 
Existe um clamor nacional pela melhoria da saúde, e 
a expectativa de que o Senado vote essa emenda é 
muito grande, não só do segmento de saúde, do qual 
faço parte, mas também de toda a sociedade. A situa-
ção difícil que atravessa a saúde do Brasil é discutida 
em todas as rodas, em todas as cidades, em todos os 

lugares. Existe uma perspectiva de melhora, e essa 
melhora só virá se o Senado Federal fizer a parte dele, 
votando a Emenda nº 29. Eu acho que é necessário 
votar. É bem verdade que a Emenda nº 29, por si só, 
não vai resolver o problema da saúde. Nós sabemos 
disso, mas precisamos, e a sociedade espera do Se-
nado esse gesto. Acho que não podemos omitir-nos. 
Nós não podemos frustrar a sociedade brasileira por 
não colocar, o mais rápido possível, essa matéria para 
apreciação em plenário para votação. Portanto, quero 
parabenizar V. Exª pelo pronunciamento, somar-me 
às suas preocupações e também solicitar a votação 
imediata dessa matéria.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Agra-
deço a V. Exª, que, na condição de líder, posicionou-
-se favoravelmente a essa votação como prioridade 
absoluta neste final de ano.

Nós devemos, antes de discutir o Orçamento, 
discutir a Emenda nº 29, até para que o Orçamento 
da União atenda às exigências estabelecidas pela re-
gulamentação da Emenda nº 29. O que desejamos é 
que prevaleça o texto original aprovado pelo Senado, 
definindo um percentual de 10% da receita da União, 
12% dos Estados e 15% dos Municípios.

V. Exª lembra bem. Não podemos gerar a falsa 
expectativa de que, com a aprovação da regulamenta-
ção da Emenda nº 29, estaremos resolvendo todos os 
problemas da saúde pública no Brasil, porque a ques-
tão não é meramente financeira. Como eu disse antes, 
há a questão preponderante, que é de competência 
de gerenciamento, de planejamento, de honestidade: 
combater a corrupção que há também na área da saú-
de com desvios milionários, o que, inclusive, levou-nos 
a propor na Casa uma CPMI, para investigarmos os 
desvios denunciados na saúde pública brasileira.

O que interessa destacar agora é que a proposta 
que a Câmara dos Deputados aprova, em relação ao 
texto original, reduz a participação da União em cerca 
de R$30 bilhões no primeiro ano. Se nós tivéssemos 
a vigência dessa norma já em 2011, com o texto da 
Câmara, o Governo Federal repassaria para o serviço 
de saúde pública no País cerca de R$70 bilhões. Com 
o texto original, aprovado antes pelo Senado, a União 
teria de repassar 102 – aproximadamente R$102 bi-
lhões ou R$103 bilhões. Portanto, uma redução de 
mais de R$30 bilhões é o que propõe o substitutivo 
aprovado pela Câmara.

Isso não é justo. Os encargos foram repassa-
dos com a municipalização da saúde, sobretudo aos 
Municípios brasileiros e aos Estados também. Mas, 
na contrapartida, os recursos não foram transferidos.

Não é só em relação à saúde; é também em rela-
ção aos fundos, aos Fundos de Participação dos Esta-
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dos e dos Municípios. Todos os Srs. Senadores sabem 
que, do bolo geral da arrecadação nacional, 56% tem 
origem nas contribuições sociais. E as contribuições 
sociais não somam, para a constituição dos Fundos 
de Participação dos Estados e dos Municípios, esta-
belecendo, dessa forma, um desequilíbrio no sistema 
federativo, em prejuízo, principalmente, dos Municípios 
e também dos Estados brasileiros.

Essa foi, inclusive, a razão do debate exacerbado 
que se estabeleceu na discussão da distribuição de 
royalties, na discussão da distribuição, inclusive, da-
quilo que não existe por ora, que seriam os royalties 
do pré-sal. Nós não sabemos o que...

(Interrupção do som.)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Es-
tou concluindo.

Nós não sabemos o que ocorrerá com a explo-
ração do pré-sal, mas já se discute aqui a distribuição 
dos royalties decorrentes dessa exploração.

Nós não podemos esperar o pré-sal para repassar 
aos Municípios e aos Estados brasileiros aquilo que 
devemos repassar hoje, e a votação da Emenda nº 29 
certamente nos lembra de que há distorções gritantes 
no sistema de distribuição da receita pública do País 
que nós precisamos começar a corrigir. A União tem 
que assumir a sua responsabilidade. Não há por que 
não assumir agora a responsabilidade em relação à 
saúde do povo brasileiro. E é por isso que nós estamos 
insistindo na votação, antes da DRU, da Emenda nº 
29. A DRU significa...

(Interrupção do som.)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Últi-
ma frase, Sr. Presidente: significa assinar um cheque 
em branco de R$62 milhões para que o Governo gaste 
da forma que melhor lhe aprouver. 

E nós queremos, antes disso, que se vote a Emen-
da nº 29, para fixar 10% da receita da União para o 
serviço de saúde pública no País.

Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, o Sr. 
Eduardo Suplicy deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. José Sarney, Presidente.

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

ORDEM DO DIA
Antes de entrarmos na pauta, quero comunicar ao 

Plenário que encontra-se na Casa o Sr. João Alberto 
Rodrigues Capiberibe, Senador eleito... 

(Manifestação das galerias.)

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Peço gentilmente às galerias que, na forma 
do nosso Regimento, não se manifestem. Está bem?

S. Exª encaminhou à Mesa o original do Diploma, 
que será publicado na forma regimental, e demais do-
cumentos exigidos por lei.

Designo uma comissão formada pelos Senadores 
Randolfe Rodrigues, Mozarildo Cavalcanti e Antonio 
Carlos Valadares para conduzir no plenário o Senador 
João Alberto Rodrigues Capiberibe. (Pausa.)

Também peço à Senadora Lídice da Mata que 
incorpore-se à comissão. (Palmas.)

Solicito a todos os Srs. Senadores e Senadoras 
que fiquem de pé, e peço ao Sr. João Alberto Rodrigues 
Capiberibe que preste o compromisso constitucional.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 
– Prometo guardar a Constituição Federal e as leis 
do País, desempenhar fiel e lealmente o mandato de 
Senador que o povo me conferiu e sustentar a União, 
a integridade e a independência do Brasil. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Peço às galerias que terminemos a solenidade.

Na forma constitucional, eu tenho, com os pode-
res que me foram conferidos pelo Regimento e pela 
Constituição, de declarar empossado, no mandato de 
Senador da República, o Sr. João Alberto Rodrigues 
Capiberibe, que, a partir deste momento, passa a in-
tegrar os trabalhos da Casa. (Palmas.)

(Manifestações das galerias.)

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Há, sobre a mesa, comunicação de filiação 
partidária e nome parlamentar que peço ao Senador 
Antonio Carlos Valadares que proceda à leitura.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Comunicação de filiação partidária e 
nome parlamentar.

Sr. Presidente, tenho a honra de comu-
nicar a Vossa Excelência, em conformidade 
com o art. 7º do Regimento Interno, que, as-
sumindo nesta data representação do Estado 
do Amapá, adotarei o nome abaixo consignado 
e integrarei a bancada do Partido Socialista 
Brasileiro – PSB.

Nome parlamentar: João Capiberibe.

São os seguintes a comunicação de filiação 
partidária e de nome parlamentar e o diploma:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Com a palavra o Senador Capiberibe.

(Manifestação das galerias.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Com a palavra o Senador João Alberto Ca-
piberibe.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Muito obrigado. Muitíssimo obrigado aos 130.411 
cidadãos e cidadãs do Amapá, que, com seus votos, 
protagonizaram este momento, pondo fim ao meu se-
gundo exílio político, que já durava seis anos.

Sr. Presidente do Senado Federal, Senador José 
Sarney, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, permitam-
-me saudar um bravo companheiro de longa jornada, 
meu Líder aqui nesta Casa, que se ombreou comigo 
nos momentos de extrema dificuldade, Senador Anto-
nio Carlos Valadares. Estendo esta saudação a minha 
querida companheira de bancada, Senadora Lídice 
da Mata, e ao companheiro e amigo Senador Rodrigo 
Rollemberg.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador João Capiberibe, com a licença de V. 
Exª, eu o interrompo para convidar para participar da 
Mesa o Governador do Estado do Amapá, que aqui se 
encontra presente, Dr. Camilo Capiberibe. (Palmas.)

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) – 
Obrigado, Senador.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Sugiro, Sr. Presidente, que V. Exª convide também 
o Governador Renato Casagrande, do PSB, que foi 
nosso colega no Senado, para também estar à Mesa.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A solicitação de V. Exª é atendida com muito 
gosto pela Mesa. 

Senador Casagrande (Palmas.)
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) – 

Também gostaria de cumprimentar o Senador José 
Sarney e o Senador Randolfe Rodrigues, a quem me 
junto, a partir de agora, para compor a representação 
do meu querido Estado do Amapá.

Sinto-me feliz e honrado com tantas presenças 
ilustres neste momento tão decisivo da minha trajetó-
ria política. Com emoção, lembrando o grande guer-
reiro do povo Miguel Arraes, cumprimento o nosso 
vice-presidente do Partido Socialista Brasileiro, meu 
companheiro Roberto Amaral.

Aproveito para agradecer a presença dos gover-
nadores do nosso partido, meu companheiro Casagran-
de, do Espírito Santo, e Camilo Capiberibe, do Amapá.

Sobre Camilo Capiberibe, permitam-me um breve 
comentário. Porém, antes de fazê-lo, preciso respirar 

fundo para segurar a emoção. O jovem governador 
que se encontra nesta Mesa e que está aqui com sua 
companheira, sua esposa Cláudia e seus dois filhos, 
Cloé e Camilo, nasceu na longa noite do nosso pri-
meiro exílio, quando eu e Janete, no dizer do poeta, 
errávamos cegos pelo continente. 

Numa manhã ensolarada, coisa rara no outono 
santiaguino – quem conhece Santiago sabe que no 
outono é difícil uma manhã ensolarada –, Camilo veio 
ao mundo juntamente com sua irmã Luciana, que tam-
bém está aqui presente ao lado de seu filho Thomas e 
de Diva. Nasceram no Chile de Pablo Neruda, Violeta 
Parra e do inesquecível companheiro Allende. Tanto 
Camilo como Luciana foram essenciais para que nes-
te momento eu estivesse nesta tribuna relembrando 
o dia em que nasceram.

Vejo aqui neste plenário a Deputada Sandra Ro-
sado, Líder da nossa Bancada na Câmara Federal, a 
quem cumprimento dizendo que não tenho palavras 
para traduzir nosso sentimento a cada vez que um 
Deputado ou uma Deputada subia àquela tribuna para 
dizer ao Brasil que nossa exclusão da vida pública era 
incompreensível, inaceitável. Essas manifestações não 
se limitavam aos nossos companheiros de Bancada; 
eram plurais, reflexo da diversidade política e ideoló-
gica daquela Casa. Assim é o Parlamento.

Viva a democracia!
Muitíssimo obrigado, Deputada! (Palmas.)
Neste momento, no Senado da República, tanto 

na tribuna de honra quanto na galeria, meus conterrâ-
neos me honram com suas presenças. Tenho certeza 
de que a maioria está incluída entre os 130.411 prota-
gonistas desse momento. É uma tarefa difícil nomear 
cada um dos presentes. Só me resta dizer a vocês to-
dos que me sinto extremamente feliz em encontrá-los 
neste evento histórico.

Bem sei que somos conseqüência de nossas 
escolhas, mas preciso de um nome entre os amapa-
enses que aqui estão para simbolizar todo esse sen-
timento e a esperança no que virá. Digo-lhes que sou 
um esfomeado e sedento de Justiça, portanto, elegi o 
nome de uma mulher corajosa, o da Procuradora-Geral 
de Justiça do Amapá, Ivana Cei, aqui entre nós, para 
saudar a todos os que de longe vieram testemunhar 
esse ato de fé democrática. (Palmas.)

Também aproveito para cumprimentar meus su-
plentes Ivanci Magno e Birinha Picanço.

Há seis anos, desta tribuna, dirigi-me a um Ple-
nário atônito, atropelado pelos fatos. Estava eu sendo 
expurgado do mandato de Senador por decisão do 
Tribunal Superior Eleitoral. Lembro que a tensão e o 
odor de conspiração dominavam o ambiente. Hoje o 
clima é outro.
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Olho e vejo algumas pessoas que testemunha-
ram aquele acontecimento injusto do passado. Olhem 
só: quem estava lá agora está aqui. Lembro-me dela 
indignada e impotente diante da injustiça e a vejo hoje, 
sorridente e feliz, vendo a democracia triunfar. Falo da 
Deputada Luíza Erundina. (Palmas.)

Obrigado por esses anos todos de apoio e so-
lidariedade!

Mas está faltando alguém nesse inventário de 
lembranças. Trata-se de uma linda mulher que, lá pe-
los anos 70, depois de varar a noite comigo lendo o 
Diário do Che, comprometeu-se definitivamente com 
sonhos e utopias. Mas nossa militância não foi longe. 
Logo caímos presos. Ela, no oitavo mês de gestação, 
os homens da ditadura não a perdoaram e a torturaram. 
Mas ela resistiu e nossa filha nasceu linda e saudável. 

Meses depois, aproveitando um cochilo dos meus 
carcereiros, escapei da prisão. Juntos, os três, empreen-
demos uma fuga espetacular pelo rio Amazonas. Sem 
lenço e sem documentos, atravessamos a Bolívia e, 
depois, o Peru, até chegar ao Chile de Allende, onde, 
como já falei, nasceram seus irmãos Camilo e Luciana. 

Aquela criança de tantas aventuras no passado 
hoje vive serenamente este momento de rara felicida-
de. Ali está Artionka, sentada com seu filho, Antônio, 
e o marido, Ronaldo. 

Ainda que tenham usurpado seis anos de nossas 
vidas – lembro como se fosse hoje –, ela, minha compa-
nheira de vida e de luta, comovida, mas decidida, subiu 
a esta tribuna, perfilou-se ao meu lado, protegeu-me 
colocando sua mão direita no meu ombro esquerdo e 
assim permaneceu enquanto eu me dirigi ao plenário 
reafirmando a minha crença na política como instru-
mento de transformação da sociedade. 

Naquele discurso, prometi retornar a esta Casa 
e a esta tribuna para o exercício daquilo em que acre-
dito e que gosto de fazer. Aqui estou, e ela também.

Peço à Deputada Federal Janete Capiberibe que 
se aproxime. (Palmas.)

Vamos repetir a mesma cena de seis anos atrás, 
só que, desta vez, para dizer ao Brasil que aqui esta-
mos para retomar a luta por um país justo, fraterno e 
de bem com a natureza. (Palmas.)

Fui Prefeito de Macapá, de 1989 a 1992, e Gover-
nador do Amapá por dois mandatos, de 1995 a 2002.

No período em que governei o Estado, por ques-
tões orçamentárias, tive algumas divergências com o 
Judiciário. Ainda assim, nunca fui condenado nem mes-
mo respondi processo por improbidade administrativa 
ou criminal. Tampouco carrego qualquer pendência 
com os Tribunais de Conta do Estado ou da União. 
Nas oportunidades em que a sociedade me conferiu 
gerir o seu dinheiro, eu o fiz com zelo e transparência.

Por que, então, me custou tanto assumir este 
mandato de Senador da República, conquistado demo-
craticamente em 2010 por sufrágio universal? Alguém 
desse plenário poderia me perguntar: se você nunca 
foi condenado, por que, então, o TSE o enquadrou na 
Lei da Ficha Limpa e lhe cassou o registro de candi-
dato no dia 30 de setembro de 2010, a 48 horas da 
eleição? Tenho, sim – não posso omitir – duas conde-
nações, ocorridas em momentos históricos diferentes 
e aparentemente antagônicos. 

A primeira condenação ocorreu nos tempos som-
brios de coturnos e baionetas. Em 1970, por ter as mi-
nhas convicções, por defender as minhas convicções, 
um Tribunal Militar me sentenciou a seis anos de prisão 
por atividades subversivas. Fiquei 11 meses preso. 
Um dia, como já disse, meus carcereiros cochilaram 
e, juntamente com Janete e Artionka, fomos bater no 
Chile de Salvador Allende. 

Oito anos depois, a Lei da Anistia pôs fim ao 
nosso primeiro exílio e retornamos ao Brasil. Tempos 
depois, na democracia, com as feridas do passado já 
cicatrizadas, fui sentenciado por outro tribunal, o TSE 
– Tribunal Superior Eleitoral. Como única prova, e não 
sou eu que o digo, mas o que está escrito nos autos do 
processo e no acórdão, o depoimento de duas mulhe-
res que me acusavam de lhes ter comprado os votos 
por R$26, pagos em duas parcelas, história rocambo-
lesca que não resiste a uma busca simples no Google, 
mas suficiente para o TSE reformar o acórdão do TRE 
do Amapá, que havia nos declarado inocentes, e, por 
cinco votos a dois, cassou-me o mandato de Senador 
conquistado nas eleições de 2002. 

Mas não só o meu: com a mesma acusação ab-
surda, ceifaram o mandato de uma deputada federal, 
simplesmente por ter Capiberibe no nome. Janete, de-
pois de consagrada nas urnas como a deputada federal 
mais votada à Câmara Federal nas eleições de 2002, 
também perdeu o seu mandato. Mas recuperou-o em 
2006, voltando à Câmara como a mais votada. Em 
2010, repetiu pela terceira vez a façanha. 

Foi além, mostrou que um raio pode, sim, cair 
uma, duas, três vezes na mesma cabeça. Com base 
em uma lei aprovada por um Parlamento acuado, 
o TSE decidiu jogar para a plateia. Contrariando a 
Constituição, fez valer a Lei da Ficha Limpa, o que me 
impôs uma terceira cassação. Mas, dessa vez, como 
em algumas ocasiões em nossas vidas, eu e Janete 
escapamos por um triz.

Em 23 de março deste ano, o Supremo Tribunal 
Federal decidiu que essa lei, por ferir o art. 16 da Cons-
tituição Federal, não valeria para as eleições de 2010, 
quando me elegi Senador e Janete, Deputada Federal.
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Depois, veio a longa espera para ver concretizada 
a decisão do STF. Uma enxurrada de recursos foram 
interpostos com o único fim de adiar este momento. 
Mas agora estamos aqui, em pleno gozo de nossos 
direitos políticos, começando um novo momento, dis-
postos a contribuir com nossa visão e experiência para 
uma sociedade mais justa, mais humana.

Sou militante, há 24 anos, do Partido Socialista 
Brasileiro – PSB. Todos os cargos eletivos que exerci 
foram conquistados pela bandeira socialista. Mas a vi-
tória do ano passado foi excepcional. Fizemos a cam-
panha, enfrentando terríveis adversidades, inteiramente 
na oposição, sem participação em qualquer esfera de 
governo e sem recursos financeiros. Acrescente-se 
que concorremos sub judice, prato cheio para nossos 
adversários. Ainda assim, o povo se manteve firme, 
sufragando nossos nomes. Agora é mais do que justo 
que exijam resultados de nossa atuação. Portanto, es-
tamos aqui decididos a corresponder às expectativas 
do povo generoso do Amapá.

Se assim penso, não deve ser diferente o com-
promisso do Senador José Sarney, que representa 
esse povo, há 21 anos, nesta Casa, assim como o do 
Senador Randolfe Rodrigues, que obteve uma clara e 
inequívoca votação. Somos três Senadores com a mes-
ma força política da bancada de qualquer outro Estado 
da Federação, mas nossas demandas são pequeninas. 
E podemos sempre argumentar, como estamos na foz 
do rio, que protegemos aquele grande rio e também 
vários milhões de hectares de florestas.

Confesso que, independente das divergências 
políticas e ideológicas que possamos ter, vamos tra-
balhar pelo Amapá acima de tudo. Não vou negar, é 
notório que existem diferenças com meu colega de 
bancada, Senador José Sarney. Mas devo admitir 
que, para atender às demandas do povo que nos ele-
geu, que nos mandou a esta Casa, isso não será um 
obstáculo. Vamos juntos definir um plano de ação da 
bancada e agir de forma articulada junto à Presidente 
Dilma e ao Governo Federal.

Garanto que é tudo o que o jovem Governador 
Camilo Capiberibe quer e precisa para retirar o Amapá 
da situação caótica em que encontrou sua infraestru-
tura e as finanças do Estado.

Neste dia de festa, mesmo sem me estender, 
não poderia deixar de registrar o passivo financeiro e 
ético deixado pela ação predatória de criminosos infil-
trados em algumas siglas partidárias que governaram 
o Amapá ao longo de oito anos.

O Brasil certamente não esqueceu o que nos 
aconteceu. Tivemos nosso orçamento público saqueado 
por essas quadrilhas. Mesmo com a ação enérgica da 
Justiça, que no período determinou a prisão de cinco 

secretários de Saúde, de governadores, empresários e 
servidores públicos, não foi possível estancar a sangria. 
O Governador Camilo Capiberibe terminou recebendo 
um Estado dilapidado e falido, mas travaremos esse 
debate mais adiante aqui desta tribuna.

Na minha conta passagem por esta Casa, plan-
tei uma semente que vicejou e virou uma árvore fron-
dosa. Falo da Lei Complementar 131/2009, a Lei da 
Transparência. De nossa iniciativa, o projeto tramitou 
célere aqui neste plenário. Depois foi para a Câmara. 
A Deputada Janete Capiberibe se encarregou de arti-
cular sua tramitação e buscar apoio da sociedade civil. 
Depois de aprovado pelas comissões e com a chan-
cela da OAB, da ABI, da Associação de Magistrados 
do Brasil, da CNBB, entre outros, o projeto chegou ao 
plenário, onde recebeu atenção especial de nosso Lí-
der na Casa, que o levou à aprovação.

O Deputado líder que conduziu aquele proces-
so com grande habilidade está entre nós. Trata-se do 
Senador Rodrigo Rollemberg, a quem agradeço, em 
meu nome e no de todos aqueles que querem um Bra-
sil mais republicano e justo. (Palmas.)

A Lei da Transparência tornou obrigatória a ex-
posição detalhada, em tempo real, das receitas e des-
pesas de todos os entes públicos. Agora precisamos 
dar um passo adiante. Que tal jogarmos um balde de 
tinta branca nos fantasmas dos impostos indiretos? 
Para os revelarmos aos cidadãos e cidadãs, não diria 
todos os impostos, o que é impossível, e é por isso que 
todos os projetos que deram entrada aqui não tiveram 
sucesso. É impossível revelar todos os impostos que 
nós, consumidores brasileiros, pagamos. Mas pelo 
menos aqueles que incidem sobre produtos adquiridos 
nos shoppings, supermercados e postos de gasolina.

Pensando nisso, estou dando entrada num PLS, 
projeto de lei do Senado, propondo medida para infor-
mar os consumidores acerca de tributos que incidem 
sobre bens e serviços, conforme o inciso V do art. 150 
da Constituição Federal. Essas duas leis se comple-
mentam. Hoje qualquer pessoa com acesso à Inter-
net pode saber em que e como o Governo Federal ou 
o Governo do Amapá gastou o seu dinheiro. Falo de 
dois entes que têm todas as suas despesas detalha-
das na Internet.

Amanhã, com a aprovação desse projeto, que 
chamo de “impostos às claras”, cidadãos e cidadãs 
finalmente irão saber o que pagam e quanto pagam 
de imposto. É verdade que, nesse projeto, estamos 
contemplando apenas cinco impostos, mas a ideia é 
construir uma proposta didática para que o cidadão 
possa, então, saber o que paga e quanto paga.

Encerro minhas palavras prestando uma homena-
gem, lembrando que há uma semana, o mundo perdia 
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uma mulher cuja existência foi exemplar e relevante 
para a humanidade, refiro-me a Danielle Miterrand, 
que faleceu em Paris aos 87 anos.

Danielle dedicou a sua vida a causa dos deser-
dados e combateu todas as formas de pressão. Como 
militante, ela sempre assumiu um papel de primeiro 
plano em defesa dos direitos humanos. Eu e Janete 
a conhecemos em 1997; a partir daí, tornou-se nossa 
amiga e também do Amapá.

Por último, evoco a figura que está aqui presente 
conosco e que sempre esteve, o nosso grande líder e 
inesquecível Governador Miguel Arraes.

Muito obrigado. (Palmas.)
A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Pela 

ordem, Senador...
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 

– DF) – Senador Capiberibe, gostaria de solicitar um 
aparte a V. Exª.

A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Senador 
Capiberibe, eu gostaria de fazer um aparte a V. Exª.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Senador Capiberibe, gostaria de solicitar um aparte 
a V. Exª.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) – 
Um aparte à Senadora Marinor.

A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Meu 
querido...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP. Fazendo soar a campainha.) – Senador Rollem-
berg, V. Exª pode fazer uma comunicação, já que o 
orador terminou.

Dou a palavra a V. Exª em seguida.
A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Eu acho 

que pedi primeiro e eu também queria fazer uma co-
municação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Depois a senhora faz uma breve comunicação 
também. Está bem?

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Sem revisão do orador.) – Quero agradecer ao 
Presidente Sarney e quero cumprimentar V. Exª, Sena-
dor Capiberibe, cumprimentar a Deputada Janete Ca-
piberibe, e dizer que hoje é um dia de festa para o povo 
do Amapá, é um dia de festa para o Partido Socialista 
Brasileiro e é um dia de festa para o povo brasileiro.

V. Exª, com a sua trajetória, honra o povo brasilei-
ro. V. Exª, que sempre esteve ao lado dos injustiçados, 
dos menos favorecidos, buscando construir um Bra-
sil justo, solidário e generoso, sem dúvida, dará uma 
grande contribuição ao Senado Federal e ao Brasil.

Não posso deixar de registrar duas questões na 
vida de V. Exª. Primeiro, como Governador do Estado 
do Amapá, foi o primeiro Governador a implementar 

na prática o conceito do desenvolvimento sustentável 
e da transparência na administração pública.

No Governo de V. Exª, num Estado com poucos 
recursos tecnológicos, qualquer cidadão podia acom-
panhar em tempo real os gastos do Governo realizados 
com o dinheiro público.

Toda experiência que V. Exª colocou em prática 
no Amapá, V. Exª trouxe para o Senado Federal. E creio 
que V. Exª tem uma das contribuições mais significati-
vas para o processo de transparência, no nosso País, 
com a aprovação da Lei da Transparência.

Eu tenho dito que a transparência é a forma mais 
eficaz, mais eficiente e mais legítima de evitar a cor-
rupção no nosso País.

Portanto, quero aqui dar as boas-vindas a V. Exª, 
que volta com toda a sua experiência, com todo o seu 
amor pelo Brasil. E mostra que volta sem ressentimen-
tos, mas com uma vontade ainda maior, represada, de 
representar o seu povo e o seu País.

Nós todos, seus companheiros de Partido So-
cialista Brasileiro, estamos muito orgulhosos, Sena-
dor Capiberibe, da sua trajetória, e muito felizes por 
podermos voltar a conviver com V. Exª neste plenário. 
Seja bem-vindo. (Palmas.)

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Presidente Sarney.

A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Para 
uma comunicação inadiável, Excelência.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Com a palavra a Senadora Marinor Brito.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Sr. Presidente, depois o Crivella, do PRB.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Na sequência, depois, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Vai falar o Senador Randolfe Rodrigues e de-
pois V. Exª.

A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA. Sem re-
visão da oradora.) – Querido Capiberibe, permita-me 
iniciar falando dessa forma. Senador Capiberibe, a Lei 
da Ficha Limpa foi construída no Brasil pelas mãos do 
povo brasileiro, para varrer da vida pública as pessoas 
desonestas envolvidas na prostituição política, na lama 
da corrupção. V. Exª, Senador Capiberibe, distancia-
-se muito desse perfil. V. Exª é antagônico a esse per-
fil. V. Exª tem história honrada. Tem uma história de 
luta pela democracia, pela justiça, pelas liberdades e 
pela ética na política. V. Exª não imagina a felicidade 
de estar, neste momento, compartilhando da alegria 
de V. Exª e de milhares de pessoas da Amazônia, do 
Amapá, por terem V. Exª de volta ao lugar que é seu! 
E quero dizer isso como uma pessoa que ainda, para 
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permanecer nesta Casa, está dependendo de uma 
decisão da Justiça.

Mesmo que a Justiça traga aqui para o meu lu-
gar, Senador Capiberibe, para ocupar a vaga que eu 
ocupo hoje, um ficha suja, uma pessoa desonesta 
que tem uma história que não honra os interesses do 
povo brasileiro, mesmo que isso aconteça, Senador, 
eu vou dizer a V. Exª agora e digo para os Srs. Sena-
dores, para os que estão aqui e para todos neste País: 
o período que eu passei ou que eu passarei aqui foi 
sempre honrando, como honrarei ainda e como tenho 
certeza de que V. Exª honrará, os votos recebidos. Por-
que os nossos votos são votos limpos, são diferentes 
dos que têm andado na contramão dos interesses do 
povo brasileiro.

Este momento para mim é um momento muito 
especial, porque eu estou compartilhando desta soleni-
dade de posse de V. Exª. Posso dizer que, pelo menos 
no caso de V. Exª, a Justiça fez justiça. Parabéns! Um 
grande mandato eu tenho certeza que fará.

Espero ainda compartilhar um bom tempo junto 
com V. Exª para aprender, para crescer junto e fazer 
com que as discussões aqui estejam voltadas cada vez 
mais para a democratização deste País, para a ética, 
para as possibilidades reais de desenvolvimento e que 
esse desenvolvimento seja à luz dos interesses reais 
do povo brasileiro.

Parabéns, Senador! É uma grande honra estar 
aqui com V. Exª neste momento. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Com a palavra o Senador Randolfe. Rodrigues.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Sem revisão do orador.) – Senador Capiberibe, per-
mita-me chamá-lo como o povo do Amapá o chama, 
de Capi, porque foi assim que o povo o acolheu em 
várias eleições.

Neste momento, a primeira lembrança que me 
vem é uma de quando eu tinha 15 anos de idade, na 
campanha de 1988 à prefeitura de Macapá. Naquela 
época, eu não podia votar, mas já era filiado ao Partido 
dos Trabalhadores. Pois bem, foi minha primeira deso-
bediência partidária, porque eu compreendia naquele 
momento que era importante e necessário unir forças 
em torno da candidatura de esquerda naquelas elei-
ções. E, no auge da juventude, anunciei, na campanha 
de 1988, o meu apoio a sua candidatura à prefeitura 
de Macapá. Um outro momento também me vem à 
lembrança: é o dia 1º de janeiro de 1995, quando V. 
Exª tomou posse no governo do Estado do Amapá. 

Lembro que, ao lhe cumprimentar, V. Exª me con-
vidou para assumir naquele dia a primeira experiência 
de política pública para a juventude do Brasil, e, com 
muita honra, exerci o cargo de assessor especial para 

assuntos da juventude do seu governo. Mais que isso, 
tenho orgulho de ter participado de uma experiência 
que diria pioneira no Brasil, uma experiência que pro-
va que é possível e necessário equilibrar desenvolvi-
mento econômico com preservação do meio ambiente. 
(Palmas.) Quando V. Exª saiu do governo, o Amapá se 
consolidou como único Estado do Brasil com 70% de 
suas unidades de conservação. Nós mandamos para 
o Brasil e para o mundo a marca do Amapá, como 
Estado mais preservado do Brasil. Quis o destino que 
este seu segundo exílio terminasse no momento em 
que vamos votar aqui o Código Florestal e vamos es-
tar juntos colocando e apresentando para o Brasil a 
experiência que tivemos no Amapá, de governar com 
desenvolvimento econômico e com sustentabilidade 
ambiental. 

Por isso, não podemos, por exemplo, aceitar a 
emenda no Código Florestal que diz que os Estados 
com mais de 70% de unidades de conservação terão 
suas reservas legais reduzidas para 50%. Não é pos-
sível, não é necessário isso, porque no governo con-
duzido por V. Exª, V. Exª mostrou e provou muito bem 
que é possível desenvolvermos e convivermos com o 
meio ambiente. Esses princípios levados na sociedade 
pelo exemplo de Chico Mendes foram levados na ex-
periência institucional pelo governo de V. Exª. Quem o 
abraça aqui não serei somente eu ou o Senador José 
Sarney, representantes do Amapá, mas o povo do 
Amapá que o abraça, porque foram 130 mil amapa-
enses que designaram V. Exª, pela segunda vez, para 
estar aqui representando o nosso Estado no Senado 
da República. 

Você disse muito bem – me permita chamar de 
você –, V. Exª disse muito bem, aqui, neste momen-
to, quais são as prioridades: honrar o Brasil, porque o 
nosso Estado é o único da Federação brasileira, junto 
com o Acre, ou melhor, nós, junto com o Acre que so-
mos os únicos Estados da Federação brasileira que 
somos Brasil porque lutamos para ser Brasil e, por isso, 
estaremos debatendo os temas nacionais que também 
nos dizem respeito, mas, em especial, lutar e chamar 
atenção para as necessidades do nosso Amapá, que 
V. Exª destacou muito bem, não são poucas. O Ama-
pá perdeu muito tempo e o povo do Amapá não tem 
mais tempo a perder. 

Seja bem-vindo, Capi. Você é recebido não por 
nós, mas é recebido e colocado aqui pelo povo do 
Amapá. 

Termina nesta data história de hoje, 29 de no-
vembro de 2011, o seu segundo exílio e começa uma 
página que todos nós construiremos, pelo futuro do 
nosso Amapá, em defesa dos interesses do Brasil, 
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em defesa do futuro das gerações que virão e, com 
certeza, as honraremos. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Com a palavra o Senador Marcelo Crivella. 

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 
Sem revisão do orador.) – Senador Capiberibe, talvez 
um dos dias mais tristes do meu mandato passado foi 
aquela em que V. Exª subiu com sua esposa a esta tri-
buna e todos nós não tínhamos como compreender um 
Senador tão assíduo, presente, tão atuante perdendo 
o seu mandato. Mas me lembro que subi a esta tribu-
na e disse a V. Exª que Deus haveria de fazer justiça.

Fico muito feliz de ter me reeleito para hoje cele-
brar a sua alegria, a sua festa. Quero dizer que a volta 
de V. Exª e de sua esposa a esta tribuna certamente 
foi o ato mais solene e majestoso de revogação de 
todas as injúrias, calúnias, infâmias, tristezas e amar-
guras, que na vida pública lhe arrogaram os ódios e 
as paixões. Parabéns, Senador Capiberibe! (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Com a palavra o Senador Antonio Carlos Va-
ladares.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Sem revisão do orador.) – Senador Capi-
beribe, o Regimento permite que nós, Senadores e 
Senadoras, falemos sentados nos apartes, mas, em 
homenagem a V. Exª, assim como fizeram os demais, 
ficarei em pé. (Palmas.)

V. Exª é um Senador, um homem público que fez 
história no Amapá e fez história no Brasil, pela sua co-
erência, pelo devotamento ao seu povo, pela luta em 
favor da liberdade e da democracia. Se hoje respira-
mos no Brasil a plenitude democrática, a conquista da 
liberdade, dos direitos do cidadão e da cidadã, muito 
devemos à luta travada por V. Exª e por sua esposa, 
Janete Capiberibe, na defesa dos ideais que transfor-
maram este País em exemplo de democracia. 

V. Exª pode aquilatar a emoção que invade o 
coração de todos nós que gostamos da sua pessoa, 
não só como político, mas também como ser humano. 
Uma emoção que já vem de há muito tempo, sendo 
objeto da nossa luta. O seu retorno é a conquista de 
um mandato popular conferido nas urnas pelo povo do 
Amapá. Todos os segmentos sociais do Amapá e do 
Brasil estavam acompanhando de perto o desenrolar 
das articulações jurídicas da sua luta desenvolvida nos 
tribunais para o retorno a esta Casa. E o seu retorno 
é, sem dúvida alguma, um ato histórico deste Senado 
Federal que traz para o nosso PSB não apenas mais 
um Senador, mas um Senador que, pela sua postura, 
pela sua atuação marcante, vai fortalecer a conduta e 
o nosso comportamento neste Senado Federal. 

Na legislatura passada chegou um momento 
em que o PSB só tinha um Senador, o Senador An-
tonio Carlos Valadares. E hoje, nesta legislatura, te-
mos quatro Senadores: a Senadora Lídice da Mata, 
o Senador Rodrigo Rollemberg, o Senador Antonio 
Carlos Valadares e agora o Senador Capiberibe. Nós 
multiplicamos, Sr. Presidente, por quatro o número de 
Senadores, não só em quantidade, principalmente em 
qualidade. (Palmas.) 

E temos absoluta certeza de que o PSB está cons-
ciente de que estes Senadores não mudam de lado. 
Estes Senadores que ingressaram no PSB o fizeram 
por moto-próprio, por saberem que o PSB representa 
no Brasil o ideal de um país mais justo, de um país 
mais democrático, de um país mais livre. Portanto, 
não há perigo de nenhum de nós procurarmos outra 
saída, a não ser a luta do PSB de Miguel Arraes por 
um Brasil melhor. 

Ao terminar minhas palavras, meu querido amigo 
e grande Líder do Amapá, sei que o povo do Amapá 
está regozijando de alegria, está comemorando essa 
sua vitória, como a sua própria vitória, a vitória do elei-
torado do Amapá. Não existe triunfo sem perda, não há 
vitória sem sofrimento, não há liberdade sem sacrifício. 

Parabéns, Senador Capiberibe! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) –- Senadora Lídice da Mata. 
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Da 

mesma forma me comportarei falando em pé como to-
dos os outros Senadores, Capi, para lhe dar as boas-
-vindas e dizer da nossa alegria, certamente do partido 
no Brasil inteiro, especialmente nossa, na Bahia, onde 
você esteve por tantas vezes, como Governador, como 
militante político, como militante partidário, ajudando 
a nossa organização. 

Quero também dizer que nós tivemos a oportuni-
dade de, durante o seu governo, visitar o Amapá, con-
vidada por você, pelo seu governo, diversos técnicos 
da Bahia, principalmente na área de direitos humanos, 
de educação, de desenvolvimento social, analisando, 
estudando, debatendo aquela experiência, o chamado 
PDSA, conhecido no Amapá como o Projeto de Capi, o 
Projeto de Desenvolvimento Sustentável do Amapá, e 
que serviu de base para que nós pudéssemos aprovar, 
por sua iniciativa, por sua liderança, o desenvolvimen-
to sustentável como uma das teses organizadoras do 
Partido Socialista Brasileiro.

Portanto, eu quero saudar o ex-governador João 
Alberto Capiberibe, quero saudar o novo Senador João 
Alberto Capiberibe, quero saudar o dirigente partidário 
querido do nosso Partido, que é uma referência na luta 
e na defesa do meio ambiente em nosso País, na ideia 
de que é possível construir o desenvolvimento com 
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preservação ambiental. Essa referência que hoje está 
na ordem do dia, não apenas no Congresso Nacional, 
mas no mundo, e o PSB deve, sem dúvida nenhuma, a 
sua experiência de governo e a sua elaboração política, 
absorção, o debate e a compreensão dessa questão. 

Parabéns, Capi, o Senado lhe espera!
Muito obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. 

Sem revisão do orador.) – Senador João Capiberibe, 
eu queria aqui, em nome da Bancada do PT, saudar 
a sua chegada a esta Casa, dizer em nome de todos 
os nossos companheiros do PT que entendemos que 
se reparou uma injustiça – mais do que uma injustiça, 
porque V. Exª foi impedido de exercer o mandato que 
o povo do Amapá lhe concedeu por mais de uma vez. 
Ficamos muito felizes porque vem V. Exª, integrante 
do PSB, compor conosco o bloco de sustentação e de 
apoio ao Governo Dilma Rousseff e, com a sensibili-
dade política, social e a experiência que tem V. Exª de 
ter sido governador e Senador, sem dúvida, será um 
ator importante nessa nossa luta pela implementação 
de um projeto de desenvolvimento para o nosso País 
que, ao mesmo tempo em que gere riqueza, possa 
distribuí-la. 

Portanto, a justiça foi feita, e temos muita alegria 
de recebê-lo aqui com a certeza de que viveremos aqui 
muitos dias bons para o nosso País. 

Muito obrigada. Parabéns! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Esgotada a lista de oradores, a Mesa congratula-se 
com o Senador Capiberibe e deseja-lhe êxito no de-
sempenho do seu mandato. (Palmas.)

Prossegue a Ordem do Dia.
Sobre a mesa, Mensagem nº 123, da Senhora 

Presidente da República.

Item extrapauta:

MENSAGEM Nº 123, DE 2011 
Escolha de Chefe de Missão Diplomática

Mensagem nº 123, de 2011 (nº 321/2011, 
na origem), pela qual a Senhora Presidente da 
República submete à apreciação do Senado 
a indicação do Sr. Roberto Colin, Ministro de 
Segunda Classe da carreira de Diplomata do 
Ministério das Relações Exteriores, para exer-
cer o cargo de Embaixador do Brasil junto à 
República Popular Democrática da Coreia.

O parecer da Comissão de Relações Ex-
teriores e Defesa Nacional, do Senador Luiz 
Henrique, é favorável. (Parecer nº 1.318, de 
2011–CRE)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Em discussão.

Não havendo oradores, encerro a discussão.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 

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

– AP) – Com a palavra o Senador Demóstenes Torres, 
pela ordem.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, fizemos hoje um acordo com as Lideranças do 
Governo e de oposição na seguinte direção: tínhamos 
e temos a pretensão de que votemos a regulamenta-
ção da Emenda 29 ainda este ano. O Governo ainda 
não decidiu se topa ou não a votação. 

O que nós fizemos e qual é o nosso entendimen-
to? No dia de hoje, votaríamos as matérias da Ordem 
do Dia, começando por uma proposta de lei comple-
mentar que regulamenta a Defensoria Pública; no dia 
de amanhã, votaremos o Código Florestal; e na terça-
-feira da semana que vem, o Governo nos responde-
rá se topa ou não votar a Emenda nº 29, o acordo de 
procedimentos.

Estamos dizendo o seguinte: vamos brigar para 
que haja votação da Emenda nº 29. O Governo discu-
te se topa ou não votar a Emenda nº 29 e qual será 
esse procedimento.

Então, para sinalizarmos que a nossa intenção 
é a de que queremos dinheiro para a saúde, resolve-
mos votar o Código Florestal amanhã, e o Governo nos 
dará uma resposta sobre a votação da emenda que 
regulamenta, ou melhor, da proposta que regulamenta 
a Emenda nº 29 até terça-feira.

Então, Sr. Presidente, nós gostaríamos que esse 
acordo fosse cumprido, que nós não votássemos hoje 
a autoridade, mas votássemos essa proposta da De-
fensoria Pública, amanhã nós votaríamos o Código Flo-
restal... Enquanto isso, vamos discutir regimentalmente 
a DRU. O que for Regimento, a oposição topa votar. 
Se houver, de qualquer forma, um descumprimento 
do Regimento da Casa, podemos ir até o Supremo 
Tribunal Federal. Então, esse é o acordo que fizemos. 

Estamos aguardando uma resposta do Governo 
Federal, se topa ou não um acordo de procedimentos, 
sendo que, na terça-feira, com qualquer resposta, nós 
ou nos pintaremos para a guerra ou faremos um acor-
do de procedimento com o Governo. 

Então, Sr. Presidente, eu pediria a V. Exª que, 
para cumprir esse acordo, votássemos não as autori-
dades, mas sim a regulamentação da carreira da De-
fensoria Pública. 

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Pela ordem, Presidente. Pela ordem, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador Demóstenes, V. Exª está sendo ab-
solutamente fiel ao acordo de lideranças feito no ga-
binete da Presidência do Senado. Quero dizer a V. Exª 
que estamos submetendo as autoridades apenas para 
testar o quórum da Casa e, em seguida, submeter a 
emenda da Defensoria Pública.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Então, concordamos, Sr. Presidente. Aquiesce-
mos com a proposta de V. Exª e votamos, então, apenas 
uma autoridade, sendo que amanhã nós poderemos 
fazer acordo para votar outros.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Nós estamos votando justamente autoridades para 
que a Mesa teste o quórum e possa então cumprir aqui-
lo que V. Exª mesmo sugeriu e votarmos a emenda...

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Perfeitamente. Perfeitamente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Sem... Havendo oradores...

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Pela ordem, Senador Randolfe Rodrigues.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Excelência, 
em primeiro lugar, só registrar que a Senadora Ma-
rinor, nossa líder, estava na reunião de líderes pela 
manhã, não concorda com a urgência em relação ao 
Código Florestal. Logo, se nós... O Senador Demós-
tenes anunciou que o Código Florestal será amanhã. 
Para ser amanhã, salvo melhor juízo – e eu peço um 
esclarecimento por parte de V. Exª e da Mesa –, será 
necessário que seja aprovado, no dia de hoje, um re-
querimento de urgência para que seja votado amanhã.

Então, eu gostaria de saber de V. Exª e da Mesa 
como será o procedimento em relação ao Código Flo-
restal, visto que, para que seja votado amanhã, nós pre-
cisaremos da apreciação do requerimento de urgência. 
Caso esteja na pauta e, obviamente, seja apreciado, 
nós gostaríamos, já, de antemão, de nos inscrever para 
defender, contrários a esse requerimento de urgência.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– V. Exª, no momento exato, terá a palavra, uma vez 
que também foi acordado que nós votaríamos hoje o 
requerimento de urgência para a votação do Código 
Florestal.

Não havendo oradores, encerro a discussão do 
Embaixador Roberto Colin.

A Mesa preparará o painel.
Aberto o painel, os Srs. Senadores e Senadoras 

já podem votar. (Pausa.)

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Casildo Maldaner.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Enquanto 
estamos a votar a indicação do diplomata Roberto 
Colin para assumir a Embaixada da Coreia do Norte, 
eu quero fazer um registro.

Esse diplomata é catarinense de Blumenau e 
deu um brilho, na última quinta-feira, na Comissão de 
Relações Exteriores, na sabatina. Ele tem servido em 
diversos países. Serviu em Moscou e, ultimamente, 
esteve em Berlim e em diversos países do mundo. 
Com certeza, ele muito bem representará o Brasil na 
Coreia do Norte.

Quero fazer esse registro, pois estamos agora a 
votar o nome desse grande e ilustre catarinense, des-
se diplomata extraordinário.

Era a comunicação que eu queria fazer.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela 

ordem, Senador Sarney.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Pela ordem o Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Senador Presidente 
José Sarney, gostaria, enquanto se procede a votação, 
de ler um requerimento. Peço a autorização de V. Exª 
para ler um requerimento.

Fulcrado no que preceitua o art. 222, Sr. Presiden-
te, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro 
votos de congratulações ao Governador do Estado do 
Pará, Simão Robson de Oliveira Jatene, pelo encami-
nhamento de projeto de lei à Assembleia Legislativa 
do Estado do Pará, que possibilitará ao Executivo fis-
calizar e acompanhar com maior controle e eficácia 
a exploração mineral no Estado do Pará, que é o se-
gundo Estado produtor de minério no Brasil, perdendo 
apenas para Minas Gerais.

Com o projeto, Sr. Presidente, o Governador Si-
mão Jatene dá início a uma nova etapa no Pará, vi-
sando agregar valores no Estado a partir de um novo 
relacionamento com as grandes indústrias mineradoras. 
No momento em que o Ministério de Minas e Energia 
começa a debater e a elaborar o novo marco regulató-
rio de mineração, em substituição ao velho Código de 
Mineração no Brasil, criado pelo Decreto-Lei nº 227, de 
1967, o Governador Simão Jatene se antecipa com a 
apresentação do projeto de Lei que prevê a criação da 
taxa de controle, acompanhamento e fiscalização das 
atividades de pesquisa, lavra, exploração e aproveita-
mento de recursos minerais. Juntamente com a taxa 
é criado o Cadastro Estadual de Controle, Acompa-
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nhamento e Fiscalização das atividades de pesquisa, 
lavra, exploração, aproveitamento de recurso mineral.

Com tal projeto, Sr. Presidente, o Governo do Pará 
pretende, a partir de 1º de janeiro de 2012, começar 
a cobrar pela exploração mineral no Estado uma taxa 
equivalente a três Unidades Padrão Fiscal do Estado, 
que, em valores atuais, representam R$6,00 por tone-
lada. Isso vai representar, Sr. Presidente, um aumento 
de 120% na arrecadação anual do Pará, o que significa 
cerca de R$800 milhões para serem aplicados no de-
senvolvimento do Pará e na melhoria de vida do povo 
paraense. A estimativa é a de que, no ano de 2014, 
a arrecadação chegue a R$2 bilhões com a taxação 
mineral. Uma cobrança mais do que justa diante do 
fato de que o Pará é o segundo maior produtor mineral 
do Brasil, com oferta principalmente de ferro, bauxita, 
cobre, manganês, ouro e caulim.

Infelizmente, apesar de o Pará contribuir com 
30% do PIB mineral, tem sido seriamente prejudicado 
com a Lei Kandir, responsável pela desoneração das 
exportações e que desde 1996, quando foi criada, já 
retirou do meu Estado nada menos que R$15 bilhões. 
Com a taxa e com o cadastro de recursos minerais, o 
Governador Simão Jatene tão somente assegura ao 
Pará e ao povo paraense o ressarcimento daquilo que 
é explorado no Pará, ao mesmo tempo em que passa 
a ter controle sobre toda e qualquer atividade mine-
ral no Estado, o que deverá possibilitar ao Executivo 
a criação de importantes projetos para a geração de 
trabalho e renda a partir da instalação de indústrias de 
beneficiamento mineral em solo paraense.

Assim, Presidenta, quero registrar aqui, na tarde 
de hoje, com muita alegria, esta atitude e providência 
do Governador do Estado do Pará, que manda à As-
sembleia Legislativa um projeto de suma importância 
para a arrecadação e para a melhoria do povo do meu 
Estado.

Parabéns ao Governador Simão Jatene.

Durante o discurso do Sr. Mário Couto, 
o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pela Sra. Marta 
Suplicy, 1ª Vice-Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Votação nominal.

Srs. e Srªs Senadoras que se encontram em seus 
gabinetes, favor vir ao plenário.

(Procede-se à votação.)

Tem algum Senador presente que ainda não 
votou?

Ferraço, votou?
Srs. e Srªs Senadoras, favor comparecer ao ple-

nário.
Estamos para encerrar a votação.
Não tem ninguém do Maranhão?
Senador Randolfe, já votou?
Não votou ainda.
Vou encerrar a votação.
Kátia?
Vamos encerrar a votação. 
Senadoras e Senadores que se encontram em 

seus gabinetes, estamos encerrando a votação e va-
mos ter outra votação nominal em seguida. Não saiam 
do recinto.

Srs. e Srªs Senadoras, não saiam do plenário, 
porque vamos encerrar a votação e vamos ter outra 
votação nominal.

Encerrada a votação. 
Então, mais um minuto. Que está ainda sem votar?
Mais dois ou três.
Não saiam do recinto porque vamos, em segui-

da, ter outra votação.
Ana Amélia já votou? Já votou?
Mais alguém? (Pausa.)
Pronto. Encerrada a votação. Agora encerrou.

(Procede-se à apuração.)
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Painel: SIM, 55; NÃO, 07.

Abstenção, zero.
Sessenta e dois votantes.
Votaram SIM 55 Senadores.
Aprovado.
Será feita a devida comunicação à Senhora Pre-

sidenta da República.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC) – Presi-

denta Marta?
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Pois não, Senador Petecão.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC) – Eu gos-

taria que registrasse meu voto “Sim”. Senador Sérgio 
Petecão, por favor.

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

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Item 1:

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 225, DE 2011 – COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 1.408, de 2011)

Votação, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 225, de 2011 – Complementar, 
do Senador José Pimentel, que altera dispositi-
vos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio 
de 2000, que estabelece normas de finanças 
públicas voltadas para a responsabilidade na 
gestão Fiscal – Lei de Responsabilidade Fis-
cal, e dá outras providências.

Pareceres sob nºs 1.276 e 1.277, de 
2011, das Comissões: - de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, Relator: Senador Eunício 
Oliveira, favorável, com a Emenda nº 1-CCJ, 
que apresenta; e - de Assuntos Econômicos, 
Relator ad hoc: Senador Benedito de Lira, fa-
vorável ao Projeto e à Emenda nº 1-CCJ 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão 
do dia 24 de novembro.

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

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

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Eu peço a V. Exª que registre o meu 
voto “sim” na votação anterior, uma vez que, por alguns 
minutos, eu me ausentei do plenário e perdi a votação.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O voto do Senador Aloysio Nunes é “sim”. 
Registrado.

Vamos, agora, a votação nominal.
Quem vai encaminhar essa votação?
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pela or-

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

SP) – Senador Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Só para 

informar que, nas votações anteriores, o meu voto foi 
“sim”.

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

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obriga-
do, Presidenta.

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

O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC) – Eu gos-
taria só de um esclarecimento a respeito do projeto 
que trata da situação dos defensores. Está na pauta 
de hoje. Qual é o item da pauta, por favor?

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Qual projeto?

O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC) – Trata 
dos defensores públicos.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – É este que vamos votar agora.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC) – Obri-
gado. (Pausa.) 

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Bom, como ninguém se propôs a encaminhar, a 
Presidência esclarece ao Plenário que, nos termos do 
disposto no art. 288, inciso III, letra a, do Regimento In-
terno, a matéria depende, para sua aprovação, do voto 
favorável da maioria absoluta da composição da Casa, 
devendo a votação ser feita pelo processo eletrônico.

Votação do projeto sem prejuízo da emenda.
As Senadoras e os Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Exª, 
Presidenta Marta!

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Presidenta, o PSB vota “sim”.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Um momento. A Senadora Marinor está na frente.

A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Antes 
da votação, pedi a palavra para me manifestar sobre 
o projeto.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Ainda não?

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Um momento. Não estou ouvindo a Senado-
ra Marinor.
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A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Eu pedi 
a palavra para me manifestar sobre o projeto antes 
da votação.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Este que está em votação?

A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Sim, 
este mesmo, Exª.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – V. Exª não quer falar durante a votação?

A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Não, 
queria falar logo agora.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Então, está com a palavra.

V. Exª vai encaminhar pelo PSOL?
A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Exa-

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

– SP) – Pois não.
A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Queria, 

antecipadamente, dizer que o voto do Partido Socialis-
mo e Liberdade é pela aprovação do projeto, sobretudo 
porque o projeto visa a adequar a Lei de Responsabili-
dade Fiscal à nova realidade de autonomia financeira 
e orçamentária das Defensorias Públicas dos Estados, 
assegurada pela edição da Emenda Constitucional nº 
45, de 2004, que implementou a reforma do Judiciário.

O autor do projeto, quando se manifesta na sua 
justificativa, Senadora Marta, diz que as Defensorias 
Públicas Estaduais terão os recursos necessários e 
suficientes para se organizar e se manter, para não 
tolher nem frustrar o exercício de sua autonomia, ao 
mesmo tempo garantindo a responsabilidade com a 
gestão fiscal.

Eu fiz questão de falar sobre isso, Senadora, 
porque nós temos um problema muito sério no Brasil: 
falta de autonomia financeira em relação ao Ministé-
rio Público, à Defensoria e ao Poder Executivo, o que 
tem gerado um grande problema político e de falta de 
atenção aos deveres constitucionais desses segmentos 
não na sua totalidade, mas em grande parte.

Historicamente, no meu Estado, a estrutura da 
Defensoria e parte do Ministério Público têm servido 
muito mais de extensão do Poder Executivo do que 
propriamente para atuar no cumprimento dos deveres 
constitucionais, que é garantir...

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senadora, V. Exª está encaminhando outro 
projeto.

A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Não.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Nós estamos votando a gestão fiscal.
A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – É o 225. 

Não é o Projeto nº 225?

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – É o Projeto nº 225. Mas a referência é finan-
ças públicas.

A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Então, 
o conteúdo da minha fala é da minha autonomia, Exª. 
Eu estou falando dentro do conteúdo do projeto.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Está bem, vamos lá.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Pela ordem, Senadora.

A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Eu estou 
inclusive justificando... Eu estou com a palavra!

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Desculpe-me.

A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Eu estou 
justificando a importância de votar a favor desse proje-
to de lei para que as Defensorias Públicas Estaduais 
tenham autonomia para exercer o seu papel constitu-
cional. Eu estou dizendo que a falta de autonomia, his-
toricamente, tem tornado as Defensorias Públicas e os 
Ministérios Públicos, no caso do Pará, uma extensão, 
uma secretaria de extensão do Executivo. Então, está 
dentro do debate do projeto.

O PSOL encaminha o voto favorável ao Projeto 
de Lei nº 225, de 2011.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – O PSOL encaminha favoravelmente.

Eu vou abrir o painel para esta votação. É uma 
votação que precisa, para sua aprovação, de maioria 
absoluta.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Pela ordem, Srª Presidente.

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

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Nós estamos votando o projeto da Defensoria 
Pública?

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Está dentro das finanças públicas. É o 225.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Estamos orientando bancada, não é isso? V. Exª 
abriu a palavra para orientação de bancada?

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

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Então, o DEM vota “sim”, Srª Presidente. O DEM 
vota com a Defensoria Pública.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Senador Alvaro Dias.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Srª Presidente, para encaminhar.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Srª 
Presidente, o projeto é importante para oferecer à De-
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fensoria Pública condições de realizar um trabalho com 
eficiência. E nós votamos favoravelmente, porque não 
altera a Lei de Responsabilidade Fiscal. Se alterasse 
a Lei de Responsabilidade Fiscal, teríamos dificulda-
de, porque deve ser preservada. É uma conquista da 
sociedade brasileira a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Dessa forma, o PSDB vota “sim”.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – O painel está aberto, Srªs e Srs. Senadores, o 
voto é maioria absoluta. Pediria para que iniciassem 
a votação, enquanto fazemos os encaminhamentos.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Srª 
Presidente, pela Liderança do Governo, quero também 
encaminhar favoravelmente. Fizemos um acordo para 
que votássemos na data de hoje. 

É importante alertar às Srªs e aos Srs. Senado-
res para o fato de que esse é um projeto de lei com-
plementar. É preciso haver 41 votos “sim”. Portanto, 
é importante a presença de cada Senadora, de cada 
Senador no plenário, votando essa matéria. Vamos 
encaminhar favoravelmente. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Srª Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Senador Valadares.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Srª Presidente, quero ratificar o apoio de 
toda esta Casa a um projeto tão importante, que dá 
continuidade, sem dúvida alguma, a uma lei que foi 
aprovada pelo Senado Federal, que diz respeito à re-
forma do Judiciário e que inclui entre os instrumentos 
principais de democratização da Justiça, de acesso à 
Justiça, o fortalecimento da Defensoria Pública. 

O voto do PSB, do Partido Socialista Brasileiro, 
é “sim”.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Srª Presidenta.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC) – 
Srª Presidente.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Srª Presidenta, o Partido dos Trabalhadores...

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – O Senador Petecão estava com a palavra antes. 
O senhor me desculpe.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC) 
– Presidenta Marta, queria parabenizar o Senador 
Pimentel pela autoria do projeto. Entendemos que o 
projeto é de fundamental importância para fortalecer 
o trabalho das Defensorias em nosso País, principal-
mente no meu Estado do Acre. 

Em nome do PSD, queremos declarar nosso 
apoio. Meu voto e o da Senadora Kátia Abreu é em 
favor desse projeto tão importante para o País. 

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Srª Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – PSC. O Senador Amorim está inscrito antes. 
Um momentinho.

O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE) 
– Presidente, o PSC, com muita consciência e com 
muita convicção, entende que ser defensor neste País 
é como ser médico unicamente do SUS. É quem de-
fende o mais pobre, os mais fragilizados.

Então, o voto do PSC é “sim”, com muita cons-
ciência.

Obrigado, Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Obrigada, Senador Amorim.
Senador Eunício.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE) 

– E parabenizar o Senador Pimentel pela relatoria.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 

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

– SP) – Senador Eunício, depois Senador Vital e de-
pois a Senadora Vanessa. Depois a gente continua. 
Um momento.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Fora 
do microfone.) – Presidente, a senhora está discrimi-
nando a liderança do Partido... 

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Srª Presidente, a Liderança do PMDB é favorável à 
matéria. Tive o privilégio de ser o Relator. O Senador 
José Pimentel foi o autor e eu tive o privilégio de avo-
car essa matéria, como Presidente da CCJ, e de ser 
o Relator na CCJ.

Essa matéria, como disse o Senador Romero 
Jucá, precisa de 41 votos. Portanto, convido a Bancada 
do PMDB a se fazer presente aqui, no plenário, para 
votar essa importante matéria dos defensores públicos.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Senador Vital do Rêgo.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Srª Presidente, pelo PMDB. 

Só quem sabe o trabalho da Defensoria Pública 
é quem precisou dela. E os pobres têm como único e 
último recurso para valer o seu direito o trabalho do 
defensor público.

Por isso, o PMDB, unanimemente, vota “sim” ao 
projeto, Srª Presidente.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Srª 
Presidente, para encaminhamento pelo PT.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senadora Vanessa, depois Mozarildo e de-
pois Moka.
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O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Se-
nadora Marta. 

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

Eu quero aqui, em nome do nosso Partido, o 
PCdoB – o Senador Inácio já está chegando –, cum-
primentar o Senador Pimentel pelo projeto apresenta-
do, mas cumprimentar sobretudo os defensores e as 
defensoras públicas do Brasil que aqui estão.

Nós não apenas os estamos valorizando, mas 
estamos valorizando, como disse o Senador Vital, o 
povo brasileiro, aqueles que não têm acesso à Justiça, 
porque não têm direito a um advogado.

Damos um grande passo hoje para fortalecer a 
Defensoria Pública. Hoje é um dia histórico para eles, 
para elas e para o povo brasileiro.

Muito obrigada, Senadora Marta.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Obrigada, Senadora Vanessa.
Senador Mozarildo; depois Senador Moka. 
Todos vão falar.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Pelo 

Partido dos Trabalhadores, Presidente. 
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 

– Srª Presidente, eu quero, por deferência do Líder do 
meu Partido, dizer que o PTB recomenda o voto “sim”.

E quero inclusive, pessoalmente, dizer: eu tive um 
sobrinho, defensor público, que faleceu recentemente em 
Roraima, vítima de um acidente. Sei do trabalho que a 
Defensoria Pública faz em muitos Estados, notadamente 
no meu, que é um Estado pobre. E lamento que ainda em 
alguns Estados ricos não haja Defensoria. Diz-se muito 
neste País que só quem vai para a cadeia é pobre. Mas, 
se pobre vai para a cadeia por falta de advogado, a culpa 
é do Governo, nos diversos níveis, que não mantém uma 
Defensoria, portanto, autônoma e atuante.

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

SP) – Obrigada, Senador Mozarildo. 
Senadora Ana Amélia.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Srª 

Presidente! 
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Obrigada, Senador Mozarildo.
Senador Moka e, depois, Senadora Ana Amélia.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) 

– Senadora Marta Suplicy, eu quero, ao declarar meu 
voto “sim”, dizer o seguinte: a magistratura tem autono-
mia, o Ministério Público tem autonomia, a Defensoria 
tem que ter autonomia, porque, dessa forma, o tripé 
do Poder Judiciário fica completo. Eu acho que isso é 
muito justo, e é importante que se fortaleça cada vez 
mais a Defensoria neste País. 

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Obrigada, Senador Moka.

Senadora Ana Amélia, depois Senadora Lúcia 
Vânia, Senador Suplicy, depois Wellington.

A SR. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Cara Pre-
sidente Marta Suplicy, é com muito orgulho que faço 
a declaração de voto também pelo Partido Progres-
sista, em nome do nosso Líder, Francisco Dornelles, 
em favor deste projeto e em homenagem a excelente 
Defensoria Pública do meu Estado, o Rio Grande do 
Sul, reconhecendo o valor de todos os Estados, mas, 
como sou Senadora gaúcha, tenho que reconhecer o 
trabalho social e de justiça realizado pela Defensoria 
Pública do meu Estado.

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

SP) – Obrigada, Senadora Ana Amélia.
Senadora Lúcia Vânia. Depois, Senador Suplicy.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) – Srª Presi-

dente, Srªs e Srs. Senadores, gostaria também, a exemplo 
do que fez os demais Senadores, cumprimentar o nosso 
Relator pelo seu brilhante trabalho, pela sua paciência, 
dedicação e dizer que este projeto vem reforçar essa im-
portante instituição que tem prestado ao País um excelente 
trabalho, principalmente para a população mais carente. 

Portanto, está de parabéns o nosso Relator, está 
de parabéns esta Casa, estão de parabéns principal-
mente os defensores públicos do País. 

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

SP) – Obrigada, Senadora Lúcia Vânia.
Com a palavra o Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Srª Presidenta, quero também cumprimentar o Sena-
dor José Pimentel pelo excelente trabalho e dizer da 
importância da Defensoria Pública para que aquelas 
pessoas com menores recursos possam ter o devido 
direito à Justiça, à realização de justiça em nosso País, 
sobretudo também dizer como esse projeto vai possi-
bilitar, em nosso próprio Estado de São Paulo, que os 
defensores públicos possam realizar o seu trabalho 
com melhores condições.

Meus parabéns!
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Obrigada, Senador Suplicy.
Para organizar: Senadores Wellington, Benedito, 

Aécio e Rollemberg.
Wellington. 
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 

Pelo Partido dos Trabalhadores, Sr. Presidente, oriento 
o voto “sim” à Bancada do Partido dos Trabalhadores. 

Quero aqui ressaltar a capacidade de diálogo do 
Senador Pimentel, nosso Relator. Havia muita diver-
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gência em relação a esse projeto, e foi construída uma 
proposta que garante condições para a implementação 
dessa autonomia, sem causar embaraço aos Estados. 

Falo, aqui, como quem foi Governador e trabalhou 
muito a expansão da Defensoria Pública no Estado. 
Saúdo, inclusive, a nossa Defensora Pública-Geral, 
Drª Norma, e peço a toda a Bancada do Partido dos 
Trabalhadores, a toda a base do Governo e a todos da 
oposição o voto “sim” pela aprovação dessa proposta.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Obrigada, Senador Wellington. 

Com a palavra o Senador Benedito de Lira.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – Srª 

Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, eu queria cumpri-
mentar, em primeiro lugar, o Senador Pimentel pelo tra-
balho extraordinário que fez na relatoria desse projeto. 

Além do mais, Srª Presidente, tive um privilégio, 
porque, naquela oportunidade, o Senador Pimentel me 
pediu para que eu me tornasse Relator de uma emen-
da que estabelecia o valor percentual que teriam as 
Defensorias no orçamento de cada Estado brasileiro. 

Eu tenho a satisfação de, aqui, neste momento, 
cumprimentar todos os defensores públicos do Brasil e ao 
mesmo tempo falar da minha alegria em ter tido a opor-
tunidade de defender 2% do orçamento de cada Estado, 
para que as Defensorias Públicas realmente tenham não 
somente autonomia, mas a ampliação dos seus quadros, 
para melhor atender aos pobres do meu Brasil. 

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

SP) – Obrigada, Senador Benedito de Lira. 
Senador Aécio Neves. 
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 

DF) – Pela ordem também, Srª Presidente. 
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Srª 

Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero, mais uma 
vez, reiterar a posição do PSDB, favorável a esse pro-
jeto, mas os defensores públicos de todo Brasil, que 
há algumas semanas acompanham a votação desse 
projeto, compreendem, com as múltiplas manifestações 
de todos os partidos e regiões, a importância que tem 
a Defensoria Pública para os brasileiros. 

Presidente Marta, eu fui Governador do meu Estado 
de Minas Gerais por oito anos e iniciamos ali o processo de 
recuperação da Defensoria Pública. Mas não é um projeto 
que atende apenas aos defensores; atende aos defensores 
e, a partir deles, à grande parcela da população brasileira, 
que tem apenas e exclusivamente nos defensores públicos 
a esperança de ver a justiça lhes ser feita. 

Portanto, com a alegria enorme de alguém que 
soube ser parceiro ao longo de oito anos e que agora 
compreende que o esforço dos defensores públicos 
brasileiros passa a ter o resultado que aguardávamos, 
quero cumprimentar todos pela mobilização. Permito-

-me fazê-lo por meio de Andréa Tonet, nossa Defensora 
Pública-Geral de Minas Gerais, saudando, por inter-
médio dela, os defensores públicos do meu Estado. 

Muito obrigado.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

Pela ordem também, Srª Presidente.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 

DF) – Senadora Marta!
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Eu vou pedir aos Senadores e às Senadoras 
para não saírem, porque, depois, haverá uma votação 
nominal nessa matéria. 

Vou ler a lista dos inscritos: Rollemberg, Walter 
Pinheiro, Inácio Arruda, Lídice, Anibal e Magno Malta. 

Quem mais que não foi citado e que vai...?
A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Sena-

dora Marta, eu tinha solicitado a inscrição. 
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – É a última.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 

DF) – Senadora Marta, eu quero cumprimentar todos 
os defensores públicos de todos os Estados brasilei-
ros que nos honram com suas presenças hoje aqui 
nesta Casa. 

Entendo que o Senado hoje toma uma decisão 
da maior importância, que é a de facilitar o acesso à 
Justiça às pessoas mais necessitadas, às pessoas que 
não têm condições de pagar advogado. O Senado hoje 
vai ao encontro da vontade da população brasileira, es-
pecialmente da população mais pobre do País, que tem 
nos defensores públicos os seus grandes defensores.

Quero cumprimentar o Senador Pimentel, o Sena-
dor Eunício, pelo trabalho realizado, e todos os Sena-
dores, todas as lideranças partidárias que mostraram 
que esse assunto está acima de qualquer diferença 
partidária e é um assunto que atende aos interesses 
do conjunto da população brasileira. 

Parabéns a vocês. (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Consulto o Plenário se podemos abrir o painel 
e começar a votação da emenda. (Pausa.)

Todos concordam.
Então, vamos abrir o painel.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 

Estamos de acordo, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Encerrada a votação, começamos a próxima.
Vou proclamar o resultado.

(Procede-se à apuração.)
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – SIM, 57 SIM; 04, NÃO.

Zero abstenção.
Total: 61.
Aprovada. (Palmas.)
Votação nominal novamente. (Palmas.)
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – 

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

SP) – Vamos encerrar esse painel; vamos abrir outro 
painel e continuamos a lista dos ..

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Vamos votar... A segunda votação é a emenda com 
parecer favorável ou contrário, Srª Presidente?

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – É a Emenda de redação nº 1, da CCJ e da CAE.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – A 
Liderança do Governo encaminha o voto “sim.” 

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – “Sim”.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Por-
tanto, vamos ter uma emenda de redação. Tem que ser 
nominal também. Nós vamos encaminhar o voto “sim”.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Agora com a palavra o Senador Walter Pinheiro.

O painel está aberto. 
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 

Srª Presidente, por conta dessa confusão do painel, 
terminei não votando na primeira. 

Mas eu quero registrar aqui mais do que o apoio de 
todos nós. Eu quero dizer da proeza dessa emenda a partir 
do papel que a Defensoria tem e a importância desse pro-
jeto para fazer o atendimento principal, que é exatamente 
a esfera da Justiça que mais se aproxima dos que mais 
precisam da Justiça. Portanto, é a esfera mais importante 
pela sua capilaridade e pelo atendimento àqueles que, 
se não fosse a Defensoria, jamais chegariam à esfera do 
direito mais elementar, que é ter o direito à justiça.

Portanto, a nobreza deste momento é muito im-
portante, não só para o Parlamento, mas principalmente 
para o belíssimo e importante trabalho que fazem os 
defensores públicos pelo País inteiro. 

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

SP) – Senador Inácio Arruda.
O Senador Cícero quer declarar voto?
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – 

Apenas, Senadora Marta, para registrar o meu voto 
“sim” na votação anterior.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Está registrado Senador.

Com a palavra o Senador Inácio Arruda, depois 
a Senadora Lídice, Anibal, Magno...

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero destacar 

primeiro a iniciativa do nosso Senador Pimentel, que 
está acompanhando a votação ao lado da Presidente, 
e do nosso Senador Eunício Oliveira, do nosso Relator 
ali na Comissão, Benedito de Lira, e Eunício Oliveira, 
porque trabalharam em conjunto na preparação do acor-
do político que permitiu a votação em tempo recorde, 
digamos assim, para atender a um trabalho extraordi-
nário feito pelos defensores públicos em todo o Brasil. 

Essa é uma demanda antiga, uma luta antiga dos 
defensores, uma conquista importante, porque os de-
fensores miraram no interesse da população. Alguns 
Estados, grandes Estados, ainda são desassistidos 
de uma Defensoria como carreira pública em nosso 
País. Então, é preciso que, a partir dessa conquista, 
também alcancemos carreiras de defensores públicos 
em alguns Estados. Acho que o parâmetro está dado, 
acho que é uma grande vitória, vitória no campo social. 

Disse, na minha comissão, que, como dirigente 
de comunidades de bairro no meu Estado, muitas ve-
zes nos socorremos, em quase tudo, da Defensoria 
Pública e do Ministério Público, mas a Defensoria foi 
sempre a primeira porta que batemos para defender 
os interesses dos mais humildes, dos mais pobres e 
dos mais carentes do nosso País. 

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

SP) – Obrigada Senador Inácio Arruda.
Com a palavra a Senadora Lídice da Mata, de-

pois Anibal, Magno, Agripino e Renan.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Srª 

Presidente, também como os outros, quero parabenizar 
o Senador Pimentel, o Senador Eunício – com o Sena-
dor Pimentel nós tivemos a oportunidade de debater, na 
comissão, a luta da Defensoria – e os defensores. Aqui 
especialmente saúdo os defensores da Bahia. Tive a opor-
tunidade de acompanhar essa luta desde os primórdios 
da instalação da Defensoria Pública baiana. Parabéns 
a todos. Ganha, neste dia, o povo brasileiro e aqueles 
que mais precisam do apoio da Justiça em nosso País.

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

SP) – Obrigada Senador Lídice da Mata.
Com a palavra o Senador Anibal.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Quero, 

somando-me a todos os Senadores que me deram 
essa bonita vitória aos defensores do Brasil, dizer que 
mais uma vez me sinto orgulhoso por estar no Sena-
do Federal e poder contribuir com os advogados dos 
pobres. Tenho certeza de que os defensores do Acre 
estão nos acompanhando pela TV Senado e, certa-
mente, estão felizes com essa vitória, graças ao tra-
balho brilhante do nosso Senador Pimentel e do nosso 
Senador Eunício Oliveira. 

Parabéns a todos os defensores do Brasil! (Palmas.)
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Obrigada, Senador Anibal.

Com a palavra o Senador Magno Malta. 
O SR. MAGNO MALTA (PR – ES) – Srª Presidente, 

este é um momento absolutamente importante. Falo em 
nome da Defensoria do meu Estado. Alguns defensores 
estão aqui peregrinando há muito tempo, Senador Eu-
nício, na esperança de que Deus desse entendimento 
a V. Exª e ao Senador Pimentel para que construíssem 
o melhor texto a ser votado para reparar uma injustiça. 

A medir pelos defensores do meu Estado, a De-
fensoria Pública do Brasil, que milita a causa daquele 
que nada tem, o interesse daquele que nada pode 
pagar, sofre uma injustiça porque é uma classe que, 
onde é bem tratada, onde o Governo tem cuidado com 
ela, vai mais ou menos, mas, onde os Governos não 
têm cuidado, trabalha de forma muito precária. Então, 
o que se vota hoje aqui repara uma injustiça ao longo 
desses anos com os defensores públicos do Brasil. Por 
isso, abraço os defensores do meu Estado. 

Lembro que meu Partido reunido, eu, o Senador 
Alfredo e o Senador Clésio, Senadores de Amazonas 
e de Minas Gerais, decidia que, qualquer que fosse o 
texto no interesse dos defensores do Brasil, estaría-
mos solidários, enquanto Partido, Senador Pimentel, 
e é o que acontece hoje aqui. 

Parabéns pelo texto! 
Parabéns a vocês, defensores do Brasil inteiro! 
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 

Presidente, Senador Wellington Dias, na votação do 
Embaixador do Congo, acompanha a votação da Li-
derança do Partido dos Trabalhadores.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Senador Agripino Maia.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Srª 
Presidente, em 1991, eu era governador e tive oportu-
nidade de criar a Defensoria Pública do meu Estado, 
pioneira. Era um ramo da Procuradoria-Geral do Estado. 
Eu entendia que o desvalido tinha direito de ter advoga-
do e criei. Criei e criei uma afinidade muito forte com a 
Defensoria Pública do Rio Grande do Norte. Há poucos 
dias, estive presente em um encontro nacional, em Na-
tal, e tive oportunidade de externar o meu pensamento.

Vou votar com todo o entusiasmo nessa maté-
ria, cumprimentando o relator pelo belo trabalho aqui 
feito. Em nome do desvalido do Brasil, de quem não 
tem dinheiro para pagar as custas de um advogado, 
voto com muita alegria essa matéria beneficiando a 
Defensoria Pública do Brasil. (Palmas.)

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Muito obrigada, Senador Agripino Maia.

Com a palavra, o Senador Renan Calheiros.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 

– Srª Presidente, em primeiro lugar, quero recomendar 
à Bancada do PMDB o voto favorável a essa Emenda 

nº 1, emenda complementar ao importante projeto que 
acabamos de votar aqui no Senado Federal.

O Senador Eunício, Relator da matéria, também 
aqui, em nome da liderança do partido, recomendou 
o voto favorável.

Este projeto é fundamental para que a gente pos-
sa democratizar, ampliar o acesso à Justiça, sobretudo 
das camadas mais pobres da nossa população.

De modo que eu queria cumprimentar o Senador 
Pimentel, o Senador Eunício Oliveira e os defensores 
do Brasil.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Pela ordem, Srª Presidente, apenas para registrar 
o meu voto “sim” no projeto principal anterior sobre 
a defensoria pública. Eu falei a favor, mas deixei de 
registrar o meu voto eletronicamente. Então, peço a 
gentileza de registrar “sim”.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Wellington Dias também, Srª Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Já está registrado, Senador Suplicy.

Vou ler os inscritos para ver se não estamos pu-
lando alguém. Senador Pimentel, Senadora Marinor, 
Senador Crivella, Senador Randolfe agora, Senador 
Cunha Lima, Senador Petecão, estava antes até.

V. Exª quer declarar voto ou falar?
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Srª 

Presidente, Wellington Dias também acompanhou a 
votação da liderança do PT na Embaixada do Congo.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC) – Pela 
Bancada do PSD.

Queremos declarar, mais uma vez, o apoio ao 
projeto. A Bancada do PSD vota também com a emen-
da que faz justiça aos defensores públicos do Brasil, 
principalmente do Estado do Acre.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – SP) 
– Com a palavra o Senador Pimentel. Depois, a Senado-
ra Marinor, o Senador Crivella e o Senador Gim Argello.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Srª 
Senadora Marta Suplicy, que preside esta sessão, Srªs 
Senadoras, Srs. Senadores, quero inicialmente agra-
decer aos nossos Pares, às nossas Senadoras, aos 
nossos Senadores, pela sua posição em defesa dos 
mais pobres do Brasil, em defesa daqueles que preci-
sam da Justiça gratuita, tendo clareza de que o Estado 
nacional, quando é para fazer acusação do cidadão, 
oferece todos os meios. Agora, com a construção e 
a estruturação da nossa defensoria pública, também 
estamos assegurando ao Estado a sua obrigação de 
fazer a defesa dos mais pobres, daqueles que preci-
sam da proteção do Estado.

Quero começar saudando a Srª Andréa Abritta 
Garzon Tonet, que é a Presidenta do Conselho Na-
cional dos Defensores Públicos Gerais do Brasil, o Sr. 
André Luís Machado de Castro, que é o Presidente 
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da Associação Nacional dos Defensores Públicos, e 
em nome dele saudar essa categoria que não mede 
esforços pra trabalhar, para se dedicar, e defender 
aqueles que não podem contratar bons escritórios de 
advocacia, aqueles que têm menor posse e que pre-
cisam da defesa do Estado.

Eu quero registrar o trabalho da Defensoria Pú-
blica no nosso Estado do Ceará, do nosso Senador 
Eunício de Oliveira, do Inácio Arruda e do José Pimen-
tel, autor do projeto. Com aquela experiência, Eunício, 
nosso Senador, foi que V. Exª colocou, em seu parecer 
na Comissão de Constituição e Justiça, o atesto ao ex-
celente trabalho prestado ao Estado, que é o mesmo 
em todo o território nacional.

Por isso, Srª Presidenta, eu venho aqui abraçar as 
direções nacionais dos defensores públicos e dizer que 
o Brasil deve muito a essa categoria. E, agora, com o 
reconhecimento, a regulamentação do direito à iniciativa 
de orçamento, à autonomia financeira e administrativa, 
eles poderão trabalhar muito mais. Não tenham dúvi-
da, nossos defensores, de que a sociedade brasileira 
vai continuar cobrando e acreditando no trabalho que 
vocês fazem e o Senado, nesta parte da tarde, nada 
mais faz do que reconhecer o direito que vocês tem.

Portanto, parabéns pela mobilização e parabéns 
ao Senado Federal, sem esquecer de que agora vamos 
à Câmara Federal fazer o mesmo trabalho para que a 
gente conclua essa votação e feche um ciclo que se 
iniciou com a Emenda Constitucional nº 45, que alterou 
a Constituição, passou pela Lei Complementar nº 132, 
que ampliou as funções e, agora, está assegurando 
autonomia administrativa, financeira e orçamentária 
para essa importante categoria.

Muito obrigado pelo apoio que tem dado. (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Quero fazer uma consulta ao Plenário. 
Nós temos que votar o Código Florestal e temos 

vários inscritos. Então eu pediria a compreensão no 
seguinte sentido: se nós poderíamos votar o código 
agora e, depois da votação do Código, os que ainda 
estão inscritos – a Senadora Marinor, que já se pro-
nunciou, o Senador Crivella, que ainda não se pronun-
ciou, o Senador Gim Argello, que não se pronunciou, 
o Senador Cássio, acho que não se pronunciou – se 
poderiam fazer esse pronunciamento depois, porque 
está diminuindo o quórum...

A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Não, 
Senadora, não tenho o menor interesse de abrir mão 
da minha fala. Quero exercer o meu direito.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Eu tenho certeza de que não, só estou pedindo 
a compreensão.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Srª Presidente, quero consignar meu voto.

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Na vota-
ção do projeto da defensoria, eu só quero corrigir que 
a votação é “sim”.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Quero consignar meu voto, Srª Presidente, voto “sim”. 
Estava atendendo o Prefeito de Friburgo no meu Ga-
binete.

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– Srª Presidente, só gostaria de registrar o meu voto 
“sim” também na primeira votação – estávamos numa 
agenda no Ministério do Planejamento – e parabenizar 
os defensores públicos do Brasil.

Esse projeto foi votado na Comissão de Assun-
tos Econômicos, relatado brilhantemente pelo Senador 
José Pimentel. Mato Grosso do Sul é um dos pionei-
ros na defensoria pública, e foi uma grande vitória dos 
defensores e, acima de tudo, da cidadania no Brasil.

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

SP) – Senadora Marinor, como V. Exª não abre mão, V. 
Exª tem dois minutos para fazer seu pronunciamento.

A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Tenho 
o tempo regimental, Excelência, para fazer uso da...

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Não tem tempo regimental para encaminhamento. 

A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Então...
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – V. Exª tem dois minutos...
A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Não, é emen-

da, é emenda, encaminhamento de emenda, Excelência.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – ...depois, dois minutos para Crivella e dois 
minutos para Cássio. 

V. Exª tem dois minutos, Senadora.
A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – É enca-

minhamento de emenda, Senadora Marta Suplicy, não 
tenho culpa da pressa do Governo. Estou no meu tem-
po e quero exercer o meu tempo dentro do Regimento.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O seu tempo está acontecendo, Senadora.

A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Eu 
queria dizer a V. Exª, Senadora Marta, que não é a 
primeira vez que...

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – V. Exª já se pronunciou e está tendo os seus 
dois minutos. 

A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Pronun-
ciei-me no projeto, estou me pronunciando na emen-
da, tenho direito.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Todo o direito, Senadora, fale.

A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Se V. 
Exª continuar interferindo na minha fala, não vou con-
seguir mais continuar sendo gentil e cordata como 
sempre fui com V. Exª.

NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL1177



50444 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Fale, Senadora.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Peço paz às mulheres.

A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Porque 
fica difícil. Ainda agora, V. Exª interferiu dizendo que 
eu não estava falando dentro do conteúdo, quando eu 
estava falando dentro do conteúdo; agora, V. Exª quer 
cercear o meu direito de falar na emenda.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Senadora Marinor...

A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – É tão 
raro, Senadora Marta...

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – ...tenho o maior respeito por V. Exª.

A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Pois é, 
então, vamos...

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Foi uma intervenção inadequada naquele mo-
mento. V. Exª tem a palavra.

A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – ...vamos 
consolidar esse respeito na relação...

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Use a palavra, por favor. 

A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – ...de-
mocrática no Regimento.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Use a palavra, por favor.

A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Se V. 
Exª me permitir.

Inscrevi-me de novo porque é muito raro, desde que 
cheguei a esta Casa, Senador Demóstenes, ver um pro-
jeto de interesse público que favorece e melhora as con-
dições de trabalho dos servidores públicos neste País ser 
aprovado, e ser aprovado desta forma, por unanimidade, 
com a manifestação política explícita de cada Senador, 
de cada bancada. Acho essencial reafirmar que o papel 
do Senado Federal é criar condições, através dos proje-
tos de leis e não das medidas provisórias,...

(Interrupção do som.)

A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – ... a cons-
trução de condições ideais em perspectivas dos servidores 
públicos que são os únicos neste País que têm garantido, 
minimamente, o atendimento ao povo brasileiro.

Então, parabéns! É inédito o servidor público 
ter garantido aqui a aprovação de um projeto que vai 
melhorar as suas condições de trabalho. Então, os 
servidores públicos das Defensorias de todo o Brasil 
estão de parabéns. O PSOL tem orgulho de participar 
da aprovação do Projeto de Lei. (Palmas.)

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Obrigada, Senadora Marinor Brito.

Com a palavra, o Senador Marcelo Crivella.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presiden-
te, apenas quero dizer que o PRB, com muita alegria, 
vota favoravelmente ao Projeto e à Emenda, por en-
tender que a Defensoria Pública do nosso País é uma 
das instituições mais consagradas diante da opinião 
pública e respeitadas no Parlamento brasileiro. Hoje, 
eles estão conquistando o que já havia no Ministério 
Público e na Justiça, que é sua autonomia adminis-
trativa e financeira.

Faço votos de que o povo brasileiro possa en-
contrar na Defensoria Pública os seus direitos, a sua 
dignidade, a sua representação honrada e a compe-
tência, no sentido de verem satisfeitos os seus anseios.

Parabéns a toda a Defensoria Pública brasileira, 
sobretudo à honrada Defensoria do meu Estado do 
Rio de Janeiro!

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

SP) – Obrigada, Senador Marcelo Crivella.
Peço a compreensão dos Senadores Cássio Cunha 

Lima e Randolfe Rodrigues, para que façam pronuncia-
mentos breves, a fim de que possamos votar o Código.

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – 
PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Agradeço 
a V. Exª, Senadora Marta Suplicy, a gentileza de toda 
vez pela cessão da palavra e pela cortesia de sempre. 
Quero apenas somar o meu depoimento neste instante, 
em nome do meu Partido, o PSDB, que também votou 
favoravelmente à PEC e à Emenda que fortalecem a 
nossa Defensoria Pública, concedendo-lhe autonomia 
orçamentária e autonomia administrativa. Eu o faço na 
condição de ex-Governador da Paraíba. No exercício do 
meu mandato, pude implantar ações concretas de for-
talecimento de nossa Defensoria Pública, a exemplo do 
que fizemos com a Universidade Estadual da Paraíba, 
que conquistou a sua autonomia, num gesto pioneiro 
dentro da educação pública superior do nosso País.

Portanto, neste instante, somo a minha palavra, 
a palavra do meu companheiro de Bancada Senador 
Cícero Lucena, que também votou favoravelmente.

Minhas felicitações a todos os defensores públi-
cos do Brasil, de forma muito especial aos defensores 
públicos do Estado da Paraíba! (Palmas.)

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Obrigado, Senador Cássio Cunha Lima.

Com a palavra, o Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 

– AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presi-
dente, vou ser breve e lhe garanto que não é por conta 
do Código, sobre o qual tenho uma questão de ordem 
a apresentar, mas o farei posteriormente.

Eu não poderia deixar de destacar o papel da 
Defensoria Pública, consagrado na Constituição de 
1988. Eu até acredito que as Defensorias Públicas de-
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veriam ser consagradas no dispositivo da Constituição 
que as trata como função essencial para a Justiça. A 
Justiça e o exercício da justiça são uma necessidade 
fundamental do cidadão tanto quanto o são educação, 
saúde e segurança pública. Ter direito à ampla defesa 
é uma necessidade fundamental.

Portanto, nada mais justo do que homenagear 
esses trabalhadores, esses servidores, aprovando 

essa matéria no dia de hoje, a qual vem, em especial, 
valorizar a função dos defensores públicos no Brasil. 
E, por conta disso, estamos votando favoravelmente 
ao projeto original. (Palmas.)

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Obrigada, Senador Randolfe Rodrigues.

Está encerrada a votação no painel.

(Procede-se à apuração.)
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – SIM, 61; NÃO, 1.

Abstenção: 0.
Total: 62 votos.

Aprovado.

É o seguinte o parecer oferecendo a re-

dação final:

1180ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50447 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL1181



50448 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 20111182ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 30 50449 NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL1183



50450 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Em discussão a redação final. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, declaro en-
cerrada a discussão.

Em votação. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Parabéns aos defensores públicos por essa 
belíssima vitória!

Quero cumprimentar o Senador José Pimentel 
pela autoria desse projeto, que muito bem vai fazer ao 
Brasil; o Relator, Senador Eunício, que fez uma brilhan-
te relatoria; e os defensores públicos de nosso País.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, 
peço a palavra pela ordem, apenas para consignar meu 
voto a favor do nosso Embaixador da Coreia.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Está registrado o voto de V. Exª, Senador Crivella.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – O Item 2 não está instruído.

Passa-se aos demais itens da pauta.
Agora, vamos passar ao Projeto de Lei da Câ-

mara nº 56.
A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Qual é 

o projeto? A senhora pode repetir?
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Espere um minuto.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 

GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Peço a pa-
lavra pela ordem, Srª Presidente. Há um entendimento 
de lideranças para que não votemos nada além dos 
dois requerimentos. Falo do requerimento de urgência 
e de outro requerimento do Senador Romero Jucá. E, 
amanhã, votaremos apenas o Código Florestal. Há 
um entendimento de todos os líderes nesse sentido.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Está bem! Então, vamos votar...

A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Mudou 
o item, Srª Presidente?

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Peço-lhe um momento, Senadora. Aqui, es-
tamos resolvendo o que o requerimento manda que 
seja votado.

A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Quem 
é o autor do requerimento, por favor?

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Quero fazer uma consulta ao Plenário. Há um 
entendimento em torno do Requerimento nº 120, que 
dispõe sobre a proteção da vegetação nativa.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Peço a palavra para uma questão de ordem, Srª 
Presidente.

A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Peço 
a palavra para uma questão de ordem também, Srª 
Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Tem a palavra o Senador Randolfe.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) – 
Primeiro, pergunto a V. Exª, Srª Presidente, se é esse 
requerimento que V. Exª vai colocar em apreciação.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Vai se votar agora o requerimento de urgência 
do Código Florestal.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Perfeito. Então, peço a palavra para uma questão de 
ordem. Suscito o art. 403 do Regimento Interno.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Srª Presidente, gostaria de me inscrever para 
encaminhar a favor do requerimento.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) – 
Antes, eu pedi a palavra para uma questão de ordem, 
Srª Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Há uma questão de ordem a ser apresenta-
da, primeiro.

A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Solici-
to a palavra para apresentar uma questão de ordem, 
depois do Senador Randolfe.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Para uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente, suscito o art. 403 do Regimento In-
terno para apresentar uma questão de ordem à Mesa. 
Quero fazer essa questão de ordem fundamentado 
no art. 339, inciso II, do Regimento, combinado com 
o art. 340, inciso II, e com o art. 341, inciso I, ambos 
do Regimento. Passo a fazer a leitura desses artigos, 
ipsis literis, para V. Exª.

O art. 339 do Regimento diz o seguinte: “Art. 339. 
O requerimento de urgência será lido: [...] II – nos de-
mais casos, no Período do Expediente”.

O art. 340 do Regimento segue dizendo: “Art. 
340. O requerimento de urgência será submetido à 
deliberação do plenário: [...] II – após a Ordem do Dia 
no caso do art. 336, II”.

O art. 341, inciso I, do Regimento diz: “Art. 341. 
Não serão submetidos à deliberação do Plenário re-
querimentos de urgência: I – nos casos do art. 336, II 
e III, antes [aqui, quero destacar para V. Exª] da publi-
cação dos avulsos da proposição respectiva”.

Essa questão de ordem é fundamentada, Srª Pre-
sidente, porque, em relação a esse requerimento, não 
ocorreu pelo Plenário o cumprimento desse rito que 
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estou suscitando e esclarecendo. Caso tenha havido a 
publicação dos avulsos, eu gostaria que houvesse, da 
parte de V. Exª, da parte da Mesa, a demonstração, a 
apresentação dos avulsos que foram publicados, caso 
o tenham sido. Mas não se limita a questão somente 
à publicação dos avulsos.

No caso claramente do art. 339, inciso II, o re-
querimento de urgência tem de ser lido no Período do 
Expediente, e isso, claramente, não ocorreu, razão pela 
qual o Plenário não poderá deliberar sobre esse reque-
rimento, na forma que estabelece o art. 340, inciso II.

Além disso, repito, pelo menos não temos aqui a 
informação sobre a publicação dos avulsos.

Então, antes de V. Exª encaminhar a votação, eu 
gostaria que fosse feito esse esclarecimento em rela-
ção a esta questão de ordem.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Os avulsos foram lidos no dia 31 de agosto.

Quanto ao primeiro requerimento que V. Exª fez, 
pergunto ao Plenário se há algum contraditório.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – O que V. Exª pergunta ao Plenário?

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Se há contraditório.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Perdão, mas o Regimento fala de publicação dos 
avulsos.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Estão publicados, Senador. No dia seguinte ao 
dia 31 de agosto, eles foram publicados.

Quanto à primeira questão que V. Exª levantou, 
pergunto ao Plenário se há um contraditório que al-
guém queira registrar.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Só quero registrar que a matéria foi publicada e que 
veio o pedido de urgência da Comissão junto com a 
matéria. Portanto, a matéria está apta para ser votada 
agora na Ordem do Dia.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) – 
V. Exª poderia só me esclarecer se esses avulsos que 
aí estão não são os avulsos que vieram da Câmara?

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Estão aqui já. Eu vou averiguar.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Mas me parece que o novo avulso, que é resultado 
da deliberação na Comissão de Meio Ambiente, não 
foi publicado. Esses avulsos que estão sobre a mesa 
são os avulsos...

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O avulso da matéria é que foi publicado, não 
o do parecer. É isso? O da matéria foi publicado; o do 
parecer, não. Mas é o da matéria que está...

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) – 
Perfeito. Mas esses avulsos publicados são os avulsos 
que vieram da Câmara.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – O da matéria já foi publicado e é o daqui.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) – 
Pergunto sobre os avulsos obtidos após a aprovação 
da Comissão de Meio Ambiente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – O que se pede, Senador, é o da matéria. O da 
matéria já foi publicado.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Srª Presidente, eu só queria que me fosse dado um 
esclarecimento. Nós iremos votar, nós dispomos da 
matéria que veio da Câmara...

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Já foi publicada.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Perfeito, mas há um substitutivo que foi aprovado 
na Comissão de Meio Ambiente. Salvo melhor juízo, 
desse substitutivo não ocorreu a publicação, e quero 
destacar o “salvo melhor juízo”.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Diz o art. 341, inciso I: “Nos casos do art. 336, II 
e III, antes da publicação dos avulsos da proposição 
respectiva”.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Srª 
Presidente...

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Ele está descendo aí, para V. Exª averiguar 
como já foi publicado.

A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Eu que-
ria também colaborar...

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Não é avulso do parecer, mas, sim, da proposição.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Perfeito! Mas houve inúmeras alterações nessa pu-
blicação na Comissão de Meio Ambiente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – É em forma de parecer, Senador.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Pois é, mas é um substitutivo.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Aqui, fala de proposição, e foi exatamente o 
que ocorreu.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Pois é, mas é um substitutivo, ou seja, a proposição 
que vamos votar não é mais essa. O PLC nº 30 teve 
uma modificação na Comissão de Meio Ambiente. En-
tão, não é mais essa matéria que veio da Câmara que 
vamos votar agora, no Senado.

A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Srª Pre-
sidente, só para uma questão de esclarecimento, quero 
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dizer que o requerimento que V. Exª está submetendo 
à votação, até onde sei, é o requerimento assinado 
pelo Senador Rodrigo Rollemberg, da Comissão de 
Meio Ambiente, e ele trata, até onde sei também, do 
substitutivo, como aqui disse o Senador Randolfe. O 
art. 339, II, do Regimento diz que esse requerimento 
do Senador Rollemberg teria de ter sido lido hoje.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Não, ontem.

A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Ontem, 
aliás.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Ontem.

A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Ontem.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 

– É essa a questão de ordem fundamentada no art. 
339, inciso II, do Regimento. A leitura deveria ter sido 
feita ontem.

A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Isso de-
veria ter sido feito, para o requerimento, segundo o art. 
340 do Regimento, ser votado após a Ordem do Dia.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Para contraditar, Srª Presidente, quero dizer que 
a proposição já foi publicada pela Casa. O que está 
em questão é uma emenda substitutiva aprovada pela 
Comissão de Meio Ambiente.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Mas não é isso que diz o Regimento.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Portanto, temos todas as condições de apreciar 
o requerimento de urgência.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – O que está em votação...

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) – 
Excelência, não é isso que diz o Regimento.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – O que está em tramitação...

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Eu quero reiterar, Srª Presidente, os termos do Re-
gimento.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – O que está em tramitação é o projeto de lei, e 
esse projeto de lei é o que vai ser agora...

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Quero reiterar os termos do Regimento.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – A urgência é para o projeto de lei, e o projeto de 
lei é o que vai ser, agora, discutido. O requerimento de 
urgência é para ele, e isso está dentro do Regimento.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Perfeito. O dispositivo regimental que V. Exª susci-
tou fala de proposição. A proposição publicada não é 

mais a proposição que votaremos. Essa proposição 
foi alterada.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – É, sim! É, sim! 

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Além disso...

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – V. Exª está confundindo. É, sim!

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) – 
Srª Presidente, além disso, quero apelar a V. Exª para 
que observe o inciso II do art. 339 do Regimento. A 
leitura deveria ter ocorrido ontem, não hoje.

A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Sena-
dora Marta...

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Srª Presidente, só para ajudar a Mesa, vou ler 
o que diz o art. 337: “A urgência dispensa, durante a 
tramitação da matéria, interstícios, prazos e formali-
dades regimentais, salvo pareceres, quórum para de-
liberação e distribuição de cópias da proposição prin-
cipal”. E estamos diante de um parecer da Comissão 
de Meio Ambiente.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Srª Presidente, fala-se aí da urgência, não do reque-
rimento de urgência

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – V. Exª tem razão. Nós vamos ler isso amanhã.

A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – A ur-
gência é diferente do requerimento de urgência, para 
deixar bem claro.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O Senador Randolfe, quanto ao ponto que foi 
levantado, tem razão.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Perfeito. Obrigado, Srª Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Passa-se ao Item 7, referente à DRU.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 87, DE 2011

Quinta e última sessão de discussão, 
em primeiro turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição nº 87, de 2011, tendo como 
primeiro signatário o Senador Romero Jucá, 
que altera o art. 76 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias (DRU).

Parecer favorável, sob nº 1.254, de 2011, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, Relator: Senador Renan Calheiros, 
com votos contrários dos Senadores Aloysio 
Nunes Ferreira, Demóstenes Torres, Alvaro 
Dias e Pedro Taques e, em separado, do Se-
nador Randolfe Rodrigues.
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Há sobre a mesa requerimento que será lido.
O SR. VICENTINHO ALVES (PR – TO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Pela ordem, Srª Pre-
sidente, quero dizer que, na última votação, votei com 
o meu Partido. Obrigado.

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

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Apenas registro que estamos retirando a proposição. 
O requerimento é nesse sentido, Srª Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O requerimento será lido pelo Senador João 
Ribeiro, 1º Secretário.

É lido o seguinte:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Em votação o requerimento de retirada da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 87.

As Senadoras e os Senadores que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovada a retirada da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 87, de 2011, que vai ao Arquivo.

Tive a informação de que o Senador Inácio Ar-
ruda quer usar da palavra.

Pois não, Senador, tem V. Exª a palavra.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

Quero falar sobre o próximo item.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Então, por favor, é o Item nº 6.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – O 

Item 6 trata da Proposta de Emenda à Constituição nº 
33, de autoria do Senador Antonio Carlos Valadares. 
Fui Relator dessa matéria na Comissão de Justiça. 
Ela está pronta para ser votada, é uma emenda muito 
importante. Nós conseguimos um requerimento com 
o apoio de todos os Líderes, e pergunto se não há 
acordo para votar, porque a nossa ideia era de que, 
havendo número na Casa, votaríamos.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Então, vamos ver se existe acordo.

Srs. Líderes, por favor, V. Exªs podem se pronun-
ciar se existe acordo para votação.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
É a Proposta de Emenda à Constituição nº 33.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – A matéria é sobre os jornalistas.

Vou ler o que é, para esclarecer. “Votação, em 
primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 33, do Senador Valadares...”.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Srª Presidente, nossos colegas líderes aqui presentes 
estão pedindo que deixemos a matéria para amanhã.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Então, ficam o Código e a matéria referente aos 
jornalistas para amanhã.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Após o Código, será muito difícil votar, porque a votação 
do Código vai demorar muito. Acho que poderíamos 
votar essa matéria antes do Código.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Amanhã é quarta-feira. Vai haver quórum.

Então, está encerrada a Ordem do Dia.

São as seguintes as matérias não apre-
ciadas e transferidas para a próxima sessão 
deliberativa ordinária.

2  
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 121, DE 2007 - COMPLEMENTAR  
(Em regime de urgência, nos termos do  

Requerimento nº 1.314, de 2011) 

Substitutivo da Câmara ao Projeto de 
Lei do Senado nº 121, de 2007-Complemen-
tar (nº 306/2008, naquela Casa), de iniciativa 
do Senador Tião Viana, que regulamenta o § 
3º do art. 198 da Constituição Federal, para 
dispor sobre os valores mínimos a serem apli-
cados anualmente pela União, Estados, Distri-
to Federal e Municípios em ações e serviços 
públicos de saúde; institui contribuição social 
destinadas à saúde; estabelece os critérios de 
rateio dos recursos de transferências para a 
saúde e as normas de fiscalização, avaliação 
e controle das despesas com saúde nas três 
esferas do Governo; revoga dispositivos das 
Leis nºs 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
e 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá outras 
providências. 

(Pendente de pareceres da CCJ, CAE 
e CAS.) 

3  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 56, DE 2007 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 56, de 2007 (nº 3.933/2004, 
na Casa de origem), que inclui a pesca indus-
trial nas atividades vinculadas ao setor rural e 
dá outras providências. 

Parecer sob nº 534, de 2008, da Comis-
são de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: 
Senador Flexa Ribeiro, favorável, com a Emen-
da nº 1-CRA de redação, que apresenta, com 
voto vencido, da Senadora Marisa Serrano. 

4  
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 239, DE 2011 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 239, de 2011 (nº 
49/2011, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo de Cooperação entre 
o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo de Belize na Área de Educação, 
assinado em Brasília, em 26 de abril de 2010. 

Parecer favorável, sob nº 1.290, de 2011, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador Cristovam Buarque. 
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5  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004  

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
Recurso nº 5, de 2008) 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 185, de 2004, do Senador 
Demóstenes Torres, que regulamenta o em-
prego de algemas em todo o território nacional. 

Pareceres sob nº 920 e 921, de 2008, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos 
Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Proje-
to): favorável, nos termos do Substitutivo, que 
oferece; 2º pronunciamento (sobre as emen-
das apresentadas ao Substitutivo, em turno 
suplementar, perante à Comissão): favorável, 
na forma da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo). 

6 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 33, de 2009

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 33, de 2009, ten-
do como primeiro signatário o Senador Antonio 
Carlos Valadares, que acrescenta o art. 220-
A à Constituição Federal, para dispor sobre a 
exigência do diploma de curso superior de co-
municação social, habilitação jornalismo, para 
o exercício da profissão de jornalista.

Parecer, sob nº 2.414, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Inácio Arruda, favorável, nos 
termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), 
que oferece.

8 
REQUERIMENTO Nº 1.108, DE 2007 

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.108, de 2007, do Senador Cristo-
vam Buarque e outros Senhores Senadores, 
solicitando a criação de Comissão Temporária 
Externa, composta pelos Senadores do Distrito 
Federal, Goiás e Minas Gerais, para, no prazo 
de cento e vinte dias, promover amplo debate 

e propor medidas concretas para o combate à 
violência no Distrito Federal e Entorno. 

9  
REQUERIMENTO Nº 932, DE 2011 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
art. 222, § 2º, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 932, de 2011, de iniciativa da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
solicitando voto de solidariedade ao Excelen-
tíssimo Senhor Comandante do Exército, Ge-
neral Enzo Martins Peri, em virtude de matéria 
veiculada pelo jornal Folha de São Paulo, na 
edição de 31 de julho deste ano. 

10  
REQUERIMENTO Nº 947, DE 2011 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
art. 222, § 2º, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 947, de 2011, da Senadora Vanessa 
Grazziotin, solicitando voto de congratulações 
e aplausos pelos 93 anos do ex-Presidente da 
África do Sul e Nobel da Paz -Nelson Mande-
la, comemorado no dia 18 de julho de 2011. 

Parecer favorável, sob nº 920, de 2011, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduar-
do Suplicy. 

11  
REQUERIMENTO Nº 1.371, DE 2011 

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.371, de 2011, do Senador Flexa 
Ribeiro, solicitando a tramitação conjunta dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 170 e 349, de 
2011, por regularem matérias correlatas (in-
centivos fiscais nas áreas de atuação da Su-
dam e da Sudene). 

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos 
serão votados oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.451, DE 2011

Fulcrado no que preceitua o Art. 222, do Regi-
mento Interno do Senado Federal, requeiro voto de 
congratulações ao Governador do Estado do Pará, 
Simão Robison Oliveira Jatene, pelo encaminhamento 
de projeto de lei à Assembleia Legislativa do Estado do 
Pará (ALEPA), que possibilitará ao Executivo fiscalizar 
e acompanhar, com maior controle e eficácia, a explo-
ração mineral no Pará, que é o segundo maior Estado 
produtor de minérios do Brasil, perdendo apenas para 
Minas Gerais. Com o projeto, o Governador Simão 
Jatene dá início a uma nova etapa no Pará, visando 
a agregar valores no Estado a partir de um novo rela-
cionamento com as grandes indústrias mineradoras. 

Justificação

No momento em que o Ministério das Minas e 
Energia começa a debater e a elaborar o novo Marco 
Regulatório de Mineração, em substituição ao velho 
Código de Mineração do Brasil, criado pelo Decreto-Lei 
nº 227/1967, o Governador Simão Jatene se antecipa 
com apresentação de projeto de lei, que prevê a criação 
da Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização 
das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Apro-
veitamento de Recursos Minerais (TFRM). Juntamente 
com a taxa, é criado o Cadastro Estadual de Contro-
le, Acompanhamento e Fiscalização das Atividades 
de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de 
Recursos Minerais (CFRM).

Com tal projeto, o Governo do Pará pretende, a 
partir de 1º de janeiro de 2012, começar a cobrar pela 
exploração mineral no Estado uma taxa equivalente a 

três Unidades Padrão Fiscal do Estado (UPFs), que 
em valores atuais representam R$ 6,00, por tonelada. 
Isso vai representar um aumento de 120% na arreca-
dação anual do Pará, o que significam cerca de R$ 
800 milhões para serem aplicados no desenvolvimento 
do Estado e na melhoria de vida do povo paraense. A 
estimativa é a de que no ano de 2014 a arrecadação 
chegue a R$ 2 bilhões, com a taxação mineral. Uma 
cobrança mais do que justa diante do fato de que o 
Pará é o segundo maior produtor mineral do Brasil, 
com oferta principalmente de ferro, bauxita, cobre, 
manganês, ouro e caulim. 

Infelizmente, apesar de o Pará contribuir com 30% 
do PIB mineral tem sido seriamente prejudicado com a 
Lei Kandir, responsável pela desoneração das expor-
tações e que desde 1996, quando foi criada, já retirou 
do Pará nada menos que R$ 15 bilhões. Com a taxa 
e com o cadastro de recursos minerais, o Governador 
Simão Jatene tão somente assegura ao Pará e ao povo 
paraense o ressarcimento daquilo que é explorado no 
Estado ao mesmo tempo em que passa a ter controle 
sobre toda e qualquer atividade mineral no Estado, o 
que deverá possibilitar ao Executivo a criação de im-
portantes projetos para geração de trabalho e renda 
a partir da instalação de indústrias de beneficiamento 
mineral em solo paraense. 

Sala das sessões, em 29 de novembro de 2011. 
Senador Mário Couto.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania)

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O requerimento que acaba de ser lido será 
encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL1191



50458 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A Presidência encaminhará o voto de congra-
tulações solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 1.453, DE 2011

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 256, I, do Regimento 

Interno, a retirada do Projeto de Lei do Senado nº 284, 
de 2008, de minha autoria.

Sala das Sessões, 08 de novembro de 2011. – 
Senador João Vicente Claudino.

REQUERIMENTO Nº 1.454, DE 2011

Solicita, nos termos do art. 258 do Regimento 
Interno, a tramitação em conjunto dos Projetos de Lei 
do Senado nº 172, de 2006 e nº 635, de 2007.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 258, do Regimento 

Interno, a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do 
Senado nº 172, de 2006, que “Altera a Lei nº 4.595, de 
31 de dezembro de 1964, que dispõe sobre a política 
e as instituições monetárias, bancárias e creditícias, 
cria o Conselho Monetário Nacional e dá outras provi-
dências, para estabelecer limites à cobrança de multa, 
juros de mora e despesas de cobrança decorrentes de 
inadimplemento de obrigações de consumidores” e nº 
635, de 2007, que “acrescenta inciso ao art. 4º da Lei 
nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, para eliminar a 
possibilidade de cobrança de multa na quitação anteci-
pada dos contratos de arrendamento mercantil”, tendo 
em vista tratar-se de matérias correlatas.

Ambas as matérias inserem-se no escopo de 
reformular a Lei nº 4.595, de 1964 – Lei do Sistema 
Finaneiro Nacional e visam regulamentar aspectos re-
lacionados multa em contratos financeiros.

Sala das Sessões, – Senador João Vicente Claudino. 
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos serão 
incluídos em Ordem do Dia oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.455, DE 2011

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 50, § 2º, da Constituição 

Federal, combinado com o artigo 216, inciso I, do Re-
gimento Interno do Senado Federal, observando estri-
tamente o prazo estipulado pela Constituição Federal 
sob pena de crime de responsabilidade, requeiro seja 
presente requerimento encaminhado ao Ministro de 
Estado da Fazenda, tendo em vista as informações 
constantes no Sistema Integrado das Empresas Es-
tatais – SIEST relativas aos empréstimos concedidos 
pelo Banco da Amazônia – BASA no período de 2007 
a 2010 e considerando que as Unidades das Fede-
rações correspondem às localidades das agências 
bancárias, solicito informações detalhadas sobre os 
empréstimos concedidos pelo BASA e os locais onde 
foram aplicados esses recursos.

Justificação

Segundo competência constitucional cabe ao 
Senado, casa representativa dos Estados, fiscalizar as 
ações que envolvam aplicação de receitas públicas, com 
acompanhamento as ações oficiais, planos e projetos.

O requerimento de informações ora proposto visa, 
dessa forma, a obter esclarecimentos sobre o quan-
titativo e as localidades dos recursos aplicados pelo 
Banco da Amazônia, a fim de reunir subsídios para 
eventuais medidas no âmbito do Congresso Nacional.

Sala das Sessões, – Senadora Kátia Abreu.

(À Mesa para decisão)

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O requerimento que acaba de ser lido será 
encaminhado à Mesa para decisão.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Volta-se à lista dos inscritos.

Com a palavra, o Senador Jorge Viana, como 
primeiro inscrito.

Em seguida, falará o Senador Valdir Raupp.
A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Eu 

gostaria de me inscrever pela Liderança do PSOL, 
Srª Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Concedo a palavra ao Senador Valdir Raupp, 
como orador inscrito. (Pausa.)

O Senador Valdir Raupp vai usar da palavra? 
(Pausa.)

Concedo a palavra ao Senador Eduardo Amo-
rim. (Pausa.)

Concedo a palavra à Senadora Ana Amélia. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador Delcídio Amaral.
Senador Delcídio, V. Exª está inscrito para usar 

a palavra. Vai fazer uso da palavra? Não quer mais fa-
zer uso da palavra? V. Exª falaria como orador inscrito.

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– Como orador inscrito?

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Estava inscrita antes a Senadora Ana Amélia, 
mas eu não a vi. A Senadora quer fazer uso da palavra 
agora e está inscrita antes de V. Exª, Senador Delcídio.

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– Como, Presidenta?

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Ela está inscrita antes de V. Exª.

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– Ah, então, a Senadora Ana Amélia vai falar primeiro?

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Falará a Senadora Ana Amélia e, depois, V. Exª.

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– O.k. Muito obrigado, Srª Presidenta.

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

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

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Quero dar uma suges-
tão: amanhã, na primeira votação, poderíamos votarmos 
a matéria dos jornalistas. Em seguida, votaríamos as 
outras matérias.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Já está na pauta, Senador. Amanhã, vota-se a 
matéria dos jornalistas.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – A or-
dem seria essa?

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A ordem? A ordem não está ainda resolvida. 
V. Exª está pedindo para essa matéria ser a primeira 
a ser votada.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Porque 
vai ser uma votação rápida.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Poderemos votar, primeiro, a dos jornalistas. 
É mais rápido.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – É uma 
votação rápida. Há, mais ou menos, um consenso 
sobre ela.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Amanhã, comunicaremos essa decisão.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Obri-
gado.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Senadora Ana Amélia, por favor.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Pre-
sidente Marta, Senadoras, Senadores, nossos teles-
pectadores da TV Senado, como é de praxe nas ter-
ças-feiras, tivemos trabalhos intensos nas comissões 
temáticas do Senado. Particularmente, foi um dia de 
resultados positivos na nossa atividade parlamentar.

Eu queria voltar a homenagear a Defensoria Pú-
blica pelo resultado da votação do projeto de interesse 
dessa instituição fundamental para a questão de justiça 
social em nosso País. Como gaúcha, fico muito orgu-
lhosa de ter votado a favor desse projeto, que incenti-
va e torna mais forte e consolidado o trabalho dessa 
instituição tão importante que é a Defensoria Pública.

Mas hoje, também, ao presidir a reunião da Sub-
comissão Permanente da Amazônia e da Faixa de 
Fronteira em nome do Senador Mozarildo Cavalcanti, 
que é o Presidente e que não pôde, por compromissos 
particulares, estar presente, eu participei da reunião da 
Comissão de Assuntos Econômicos, comandada com 
muito brilho e competência pelo nosso colega Senador 
Delcídio Amaral, onde tive duas proposições aprovadas.

A primeira proposição foi o PLS nº 40, de 2011, em 
segundo turno e em caráter terminativo. Este projeto, 
Srª Presidente, altera a Lei nº 8.019, de 11 de abril de 
1990, e a Lei nº 8.352, de 28 de dezembro de 1991, 
autorizando o acesso dos bancos cooperativos aos 
recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) 
para fins de concessão de crédito rural.

Entendo que a aprovação desse projeto ampliará 
o acesso dos produtores rurais ao crédito, tendo em 
vista a capilaridade desses bancos cooperativos, e a 
ampliação da concorrência entre os bancos, o que vai 
contribuir, seguramente, para a diminuição dos juros 
que são cobrados na ponta ao tomador de empréstimo.

As cooperativas de crédito estão distribuídas por 
todo o País, em aproximadamente 2.200 Municípios. 
São instituições financeiras que atuam em um expres-
sivo número de localidades remotas, onde o atendi-
mento bancário é precário.

Levantamento recente da Organização das Coo-
perativas do Brasil (OCB) diz que as cooperativas de 
crédito atuam sozinhas (sem qualquer outro banco ao 
lado) em cerca de 420 Municípios, onde a população 
média é de 5 mil habitantes.

Com essa ampla rede distribuidora, a custos 
módicos e tendo em vista sua proximidade com os 
mutuários, conhecedor da realidade onde operam, os 
bancos cooperativos atendem aos produtores rurais 
em suas necessidades de crédito e assistência téc-

nica, complementando o atendimento prestado pelos 
bancos estatais.

Além disso, ao compararmos a capacidade de 
distribuição de recursos de custeios entre coopera-
tivas de crédito, bancos públicos e bancos privados, 
percebemos que as cooperativas apresentam o melhor 
índice de distribuição de recursos, ou seja, as coopera-
tivas conseguem, com um volume menor de recursos, 
realizar um número maior de contratos, promovendo 
o acesso ao crédito rural para pequenos agricultores 
e comunidades menos assistidas.

A ampliação do acesso ao crédito, principalmente 
o crédito para a produção rural, é um importante ins-
trumento de diminuição das desigualdades sociais, na 
medida em que ele diminui as diferenças de competiti-
vidade entre pequenos, médios e grandes produtores.

Quanto às garantias oferecidas pelos bancos 
cooperativos para a utilização dos recursos do FAT, é 
necessário enfatizar que os bancos cooperativos e as 
cooperativas de crédito já repassam, hoje, volumes 
expressivos de recursos públicos, cujo retorno é as-
segurado, ao vencimento dos contratos.

Nos vários anos que vêm operando com recur-
sos públicos, especialmente os recursos direcionados 
a projetos de geração de emprego e renda (no campo 
e na cidade), não há registro de impontualidade dos 
bancos cooperativos na devolução de recursos, seja 
ao BNDES, seja aos bancos oficiais federais, seja ao 
Tesouro Nacional.

Além disso, a garantia da devolução dos recur-
sos foi ampliada pelo relator do projeto na Comissão 
de Assuntos Económicos, meu querido amigo Sena-
dor Casildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, a 
quem agradeço pela dedicação, pela aplicação, pelo 
exercício negociador que teve nesta Casa, especial-
mente para convencer dois Senadores, casualmente 
o Líder do meu Partido, da minha bancada, Francisco 
Dorneles, e o Senador Lindbergh Farias, pelo empe-
nho em aperfeiçoar e aprovar a proposição. 

Do mesmo modo, gostaria de agradecer à ex-
-senadora Marisa Serrano, do Mato Grosso do Sul, 
que relatou o PLS 40 na Comissão de Assuntos So-
ciais, quando ainda exercia o seu mandato nesta Casa.

Com alegria, concedo um aparte ao Senador 
Waldemir Moka.

O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – Se-
nadora Ana Amélia, eu quero parabenizar V. Exª pela 
autoria, o Senador Casildo Maldaner pela relatoria, 
dizendo que isso representa um avanço muito gran-
de, sobretudo, Senadora, para o segmento produtivo, 
em especial os produtores rurais. As cooperativas de 
crédito têm essa capacidade porque a capilaridade é 
muito maior e chega à ponta do sistema. Eu acho que 
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é fundamental, cada vez mais, estimularmos exata-
mente tudo o que for possível para que as cooperativas 
de crédito possam realmente exercer esse papel. Há 
pequenas cidades que não têm sequer uma agência 
de banco. E as cooperativas de crédito estão lá aten-
dendo. Quero mais uma vez reiterar o grande trabalho 
feito pelo Senador Casildo Maldaner, e a autoria de V. 
Exª. Muito obrigado.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito 
obrigada, Senador Waldemir Moka, que preside a Frente 
Parlamentar Mista do Cooperativismo e entende, com 
muita propriedade e autoridade, o que significam as 
cooperativas de crédito em nosso País. E também as 
cooperativas de produção. Gostaria de ressaltar tam-
bém, Senador Moka, o alcance que o Senador Casil-
do Maldaner, como relator, deu a esse projeto, que foi 
incluir também os pequenos empreendedores urbanos 
para acesso a esses recursos.

Porque, com a aprovação da Lei Geral do Simples, 
e criado o marco regulatório para o setor, o acesso a 
esse crédito também vai permitir aos empreendedores 
rurais e urbanos o acesso a um crédito mais barato.

Obrigado a V. Exª pela valiosa colaboração.
Concedo aparte também ao Senador Casildo 

Maldaner, que foi o relator na Comissão de Assuntos 
Econômicos.

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – 
Veja bem V. Exª, Senadora Ana Amélia, essa proposta 
já vinha há muito tempo, e era um sonho nosso, um 
sonho das cooperativas de crédito, dos bancos coope-
rativos, das agências de desenvolvimento, dos bancos 
públicos de desenvolvimento que não são federais, por-
que hoje só os federais têm acesso aos recursos do 
FAT. E eis que surge uma Senadora, no seu primeiro 
mandato, lá do Rio Grande do Sul, a Senadora Ana 
Amélia, vem e apresenta a proposta, e com o jeito dela, 
que anda a 100 Km/h, sempre, costura daqui, costura 
de lá, e nós tivemos a sorte de fazer que isso criasse 
corpo. E andasse nesta Casa da maneira como tem 
caminhado. O movimento mexeu com o cooperativis-
mo no Brasil inteiro, mexeu em todos os lugares, com 
os bancos para atender, para ajudar a levar esses re-
cursos aos menores, aos pequenos, lá nos cantões, 
a ramificar a aplicação, e com a inclusão dos bancos 
de desenvolvimento, das agências de fomento, das 
agências de desenvolvimento, dos bancos públicos, 
que têm o mister de fazer desenvolvimento e ajudar 
os pequenos empreendimentos em todos os lugares, 
a facilitar, a fazer com que os recursos cheguem em 
menor tempo. E o que vai ocorrer? Os recursos vão 
chegar com custo menor. Porque hoje os recursos do 
FAT vão ao BNDES. Por exemplo, o BNDES não só 
tem estrutura no Rio de Janeiro; como vamos fazer? 

Teremos que usar intermediários. Nós fazíamos o BN-
DES, os bancos de desenvolvimento, as cooperativas, 
os bancos de créditos, buscar os recursos, e aí há o 
pedágio. E assim, diretamente, tendo a possibilidade 
de acessar direto, oferecendo garantias aos recursos 
do FAT, com letras do Tesouro Nacional, se for o caso 
– quer dizer, não há nenhum perigo em perder –, os 
recursos vão chegar com custo menor aos tomadores. 
Esse é o grande feito. Por isso, Senadora Ana Amélia, 
V, Exª ganhou o ano, como autora dessa proposta. Nós 
todos ganhamos em conjunto, o Brasil, os pequenos 
produtores neste País ganharam o ano.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – A vitó-
ria, Senador, é compartilhada por V. Exª e por todos 
os Senadores que ajudaram, até com estimulo, a co-
meçar pelo Senador Ricardo Ferraço, que no dia da 
votação em primeiro turno, na Comissão de Assuntos 
Econômicos, iniciou a defesa deste projeto que, para 
minha alegria e para sua alegria também, foi aprova-
do, por unanimidade, com quinze votos na Comissão 
de Assuntos Econômicos.

Queria dizer também, reconhecendo a participa-
ção do Senador Francisco Dornelles, que se opôs, e 
com as razões que ele tinha, a sugerir que os bancos de 
desenvolvimento regional e bancos estaduais também 
entrassem nas operações. V. Exª, com a habilidade de 
um arquiteto político, fez a inclusão desses bancos, e 
recebemos, por isso, o agradecimento do Presidente 
do BRDE, Renato Viana, que é o atual Presidente do 
seu Estado de Santa Catarina.

Queria também ressaltar que essa medida de dar 
como garantia as letras do tesouro foi fundamental para 
mostrar que havia uma grande seriedade e que não 
há nenhum risco, nenhum risco para esses recursos 
do FAT porque serão devolvidos pelas cooperativas.

E mais, Senador Casildo Maldaner, o próprio 
Banco Central. Eu conversei com o Presidente Tom-
bini, que várias vezes manifestou o interesse dessa 
abertura, porque isso é uma democratização do cré-
dito em nosso País, especialmente agora, com essa 
crise europeia, nós precisamos estimular com oferta de 
crédito barato aos empreendedores urbanos e rurais.

Obrigada mais uma vez, Senador Casildo Mal-
daner.

Além de todos esses argumentos, considero que 
o principal motivo a justificar a possibilidade de uso 
dos recursos do FAT pelos bancos cooperativos para o 
crédito rural seja a proximidade que essas instituições 
têm com a população rural.

O cooperativismo, e por consequência os ban-
cos cooperativos, surgiram, no Brasil, há mais de um 
século, pela dificuldade que os imigrantes alemães, 
oriundos da Pomerônia, tinham para financiar a pro-
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dução agrícola, em virtude da distância existente entre 
as comunidades rurais da região de Nova Petrópolis, 
na serra gaúcha, e as principais instituições bancárias.

É por isso que Nova Petrópolis tem, hoje, os tí-
tulos de “Capital Nacional do Cooperativismo’’ e “Ber-
ço do Cooperativismo de Crédito na América do Sul”.

Findado o prazo para recursos, o projeto será 
encaminhado para a apreciação da Câmara dos De-
putados.

Outra proposição aprovada por mim, hoje, na Co-
missão de Assuntos Econômicos, foi um requerimento 
de audiência pública para tratar do vazamento de óleo, 
na Bacia de Campos, no Campo de Frade, operado 
pela Chevron, uma empresa norte-americana.

Inicialmente, o requerimento foi proposto por mim 
com o intuito de que a audiência na CAE acontecesse 
em conjunto com a que foi realizada hoje, na Comissão 
de Meio Ambiente, presidida pelo Senador Rodrigo 
Rollemberg. No entanto, dada a impossibilidade de se 
aprovar o requerimento em tempo hábil, a realização 
conjunta não foi possível.

Porém, decidi manter o requerimento em pauta, 
por entender que a audiência de hoje, na Comissão 
de Meio Ambiente, tem um objetivo diferenciado da 
audiência na Comissão de Assuntos Econômicos, ten-
do em vista que, nos últimos dias, foram levantadas 
muitas questões relativas ao impacto econômico do 
vazamento do óleo, não somente com reflexos sobre 
a questão do pré-sal, mas também com relação a as-
pectos econômicos da participação dessas empresas 
na exploração de petróleo de alta profundidade.

Por fim, Srª Presidente, gostaria de mencionar 
a aprovação de outro requerimento, ocorrida nesta 
manhã, na Comissão de Educação. Trata-se de re-
querimento de audiência pública para debater “A or-
ganização da Copa do Mundo de 2014 e a Lei Geral 
da Copa”, com o Presidente da Federação Internacio-
nal de Futebol Associado – Fifa, Joseph S. Blatter, e 
o Presidente da Confederação Brasileira de Futebol 
– CBF, Ricardo Teixeira.

Tomei a iniciativa de propor essa audiência em 
virtude das interferências que a Fifa tem realizado na 
organização brasileira da Copa, que ferem a legislação 
nacional; e também em virtude das ameaças que a 
Fifa tem realizado ao Brasil, de transferência da Copa 
para outro país.

A Fifa cobra, do nosso País, mudanças na legisla-
ção, para impedir a venda de ingressos com meia-en-
trada para os torcedores estudantes ou idosos, e para 
permitir a venda de bebidas alcoólicas nos estádios.

A entidade argumenta que, mesmo que dois 
terços dos ingressos sejam vendidos fora do País, 
haveria um prejuízo de US$100 milhões ao evento; e 

que a venda de bebidas alcoólicas é necessária para 
o cumprimento de contratos de publicidades firmados 
com uma marca de cerveja. Além disso, a Fifa teme, 
com a meia-entrada, abrir precedente para a realiza-
ção de outras Copas do Mundo em outros países. no 
futuro. Essas ameaças, em meu entendimento, são 
uma afronta à soberania nacional e põem em dúvida 
a capacidade do nosso País em realizar eventos in-
ternacionais de grande envergadura.

Mas queria também aproveitar a oportunidade 
para agradecer muito ao Senador Delcídio do Amaral 
que, com sua competência, na Comissão de Assuntos 
Econômicos, soube, no caso do requerimento para a 
realização de uma audiência pública em relação ao 
vazamento do óleo na bacia de Campos, no campo de 
Frade, entender os aspectos econômicos dessa audi-
ência pública e incluir, entre os que foram chamados, 
o presidente da Central Única dos Petroleiros, que es-
tará presente junto com o presidente da empresa, o 
representante da ANP, Agência Nacional de Petróleo, 
e demais autoridades que vão esclarecer fatos, claro, 
junto com a representação do Rio de Janeiro.

Obrigada, Senador Delcídio do Amaral, por essa 
valiosa contribuição, porque nós, assim, estaremos 
avaliando os aspectos econômicos e o que pode ou 
deve ser modificado em relação ao pré-sal, porque nós 
entraremos logo nessa exploração.

Muito obrigada, Srª Presidente, e fico com um 
crédito de quatro minutos.

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

– SP) – Obrigada. 
O SR. LOBÃO FILHO (Bloco/PMDB – MA) – Srª 

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

SP) – Pois não, Senador Lobão.
O SR. LOBÃO FILHO (Bloco/PMDB – MA) – Eu 

queria registrar tardiamente o meu voto a favor dos 
defensores públicos e meu apoio integral à medida.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
SP) – Está registrado, Senador Lobão.

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

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Senador Jayme Campos.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Gostaria, com a de-
vida vênia e respeito aos demais colegas Senadores, 
de fazer uma breve comunicação.

É com satisfação que informo a meus pares que 
a Comissão de Assuntos Econômicos desta Casa 
aprovou, hoje pela manhã, o PLS 335, de 2009, de 
minha autoria, que criou a Zona de Processamento 
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de Exportação do Município de Rondonópolis em meu 
Estado. O projeto de lei segue agora para a Câmara 
dos Deputados para apreciação e posterior sanção da 
Presidenta Dilma Rousseff.

Trata-se de uma medida importante, Srª Presi-
dente, tendo em vista que Rondonópolis é uma das 
pujantes cidades do sul do Estado de Mato Grosso; 
inclusive um dos seus moradores é o Senador Blairo 
Maggi.

Nesta oportunidade, tenho a certeza de que com 
a criação da ZPE da cidade de Rondonópolis, nós te-
remos ali uma nova perspectiva, sobretudo na busca 
da geração de emprego e renda para a região sul do 
Estado.

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

SP) – Muito obrigada Senador Jayme Campos.
Com a palavra o Senador Delcídio como orador 

inscrito.
Um momento Senador Delcídio. A Senadora Ma-

rinor se inscreveu pela liderança de seu partido e te-
mos que alternar.

V. Exª falará logo em seguida à Senadora Marinor.
Com a palavra a Senador Marinor Brito.
A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA. Como Lí-

der. Sem revisão da oradora.) – Srª Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ouvintes da TV e Rádio Senado, em 
nome da bancada do Partido Socialismo e Liberdade, 
quero registrar que hoje é dia da terra do povo pales-
tino, é dia de luta pela autonomia do povo palestino, é 
o dia que simboliza a luta pelo reconhecimento como 
nação, pelo direito de existir autonomamente.

Ao mesmo tempo em que o Partido Socialismo 
e Liberdade, que vai realizar o seu congresso interna-
cional nos próximos dias 30 e 1º, em São Paulo, nós 
prestamos a nossa solidariedade ao povo palestino, 
mas ficamos muito tristes de não poder ver realizado, 
no Senado Federal, em acordo com a Câmara dos De-
putados, uma sessão solene em solidariedade a este 
dia que, como disse, é um dia de luta, dia de exercer 
solidariedade a esse povo que luta e luta com ener-
gia e luta com garra para garantir a autonomia do seu 
povo, do seu país como nação. 

Então, queria aqui deixar registrado esse fato e, 
ao mesmo tempo, tratar um pouco do debate sobre o 
Partido Socialismo e Liberdade, da realização do nos-
so 3º Congresso Nacional, que ocorrerá neste fim de 
semana em São Paulo.

O PSOL realiza o seu 3º Congresso no momento 
de afirmação do Partido como alternativa de esquerda 
e socialista, na sociedade brasileira, nos movimentos 
sociais e no Parlamento.

Com apenas seis anos de vida, o PSOL nasce 
da rebeldia, da indignação dos que viram o projeto de 
mudanças ser abandonado pelo Partido dos Traba-
lhadores. Não me refiro às mudanças operadas por 
programas sociais ou por uma política econômica que, 
preservando o legado neoliberal dos anos 90, logrou 
impedir o avanço da inflação. Falo daquelas mudanças 
sem as quais o Brasil não poderá jamais tornar-se um 
país justo. Falo de reforma agrária radical, de controle 
do sistema financeiro, da reestatização das empresas 
estratégicas ao nosso desenvolvimento. Falo da taxa-
ção das grandes fortunas, do controle social sobre os 
meios de comunicação e da auditoria da dívida. Enfim, 
refiro-me às reformas que foram abandonadas pelo PT 
no seu processo de metamorfose.

O PSOL nasce para afirmar seu compromisso 
com essas propostas. Iremos, portanto, ao 3º Con-
gresso com a certeza de que, mais do que nunca, o 
Brasil precisa de uma alternativa socialista, democrá-
tica e popular que enfrente os mais de 500 anos de 
desigualdades e injustiças que marcam nossa história.

Apesar de jovem, o PSOL tem dado contribuições 
importantes à democracia, intervindo nos grandes te-
mas nacionais, como no caso da dívida pública, da 
luta contra a corrupção, da defesa do meio ambiente, 
da reforma política e da educação pública brasileira. 
Recentemente, no Senado, temos acmpanhado a luta 
contra a reforma proposta ao Código Florestal, por 
entender que este projeto traz prejuízos ao País e be-
nefícios apenas aos grandes latifundiários.

Por isso, o PSOL é um partido necessário à de-
mocracia brasileira. Qualquer tentativa de inviabilizá-
-lo, de restringir seu espaço, não pode ser entendido 
senão como tentativa de calar a voz daqueles que não 
se rendem e não se vendem.

Por isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores e Srªs 
Senadoras, causou-me enorme esrtanheza e indigna-
ção a notícia que circulou em jornais de Brasília e nas 
redes sociais no dia de ontem, dando conta das agres-
sões físicas e verbais sofridas por dirigentes históricos 
e militantes do PSOL no último sábado, na cidade de 
Ceilândia, no Distrito Federal.

Leio abaixo, na íntegra, a nota oficial de meu Par-
tido no DF, presidido pelo honroso e comprometido mi-
litante da esquerda socialista, o companheiro Toninho 
do PSOL, com quem tenho a experiência de conviver 
em meu trabalho diário aqui no Senado Federal. Ele 
também sofreu as agressões junto com a militância e 
não arredou um milímetro do roteiro nas ruas de Cei-
lândia, enfrentando as provocações e agressões da 
turma petista. A nota do PSOL/DF expressa, em seu 
conteúdo, o absurdo a que chegou a intolerância de 
um partido que outrora respeitava os direitos humanos 
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e o direito da livre manifestação de nosso povo e de 
suas instituições democráticas.

A nota diz o seguinte, Senador Randolfe:

O Comando Vermelho do Petismo no 
Distrito Federal

Aconteceu na manhã do último sábado, 
26 de novembro de 201, no centro da Ceilân-
dia. A militância do PSOL (cerca de 25 com-
panheiros e companheiras) foi cercada por um 
grupo de 100 camisas vermelhas do PT, que 
aos gritos, empurrões, xingamentos e ameaças 
tentaram nos impedir de divulgar um panfleto 
junto à população daquela cidade, no qual de-
nunciávamos a corrupção que tomou conta do 
governo Agnelo, a começar pelo próprio gover-
nador, conforme as matérias veiculadas pelas 
principais revistas e jornais do País.

Conseguimos cumprir, no entanto, a nos-
sa programação, mesmo diante do constran-
gimento e da violência. Apesar de numerica-
mente estarmos em desvantagem, o apoio 
popular foi fundamental para caminharmos 
pelo comércio e ruas da Ceilândia, distribuin-
do nosso material de divulgação.

Parece que o que mais enfureceu a Fa-
lange Vermelha Petista do DF foi o apoio re-
cebido de parte da população ceilandense. 
Populares, comerciários, comerciantes, am-
bulantes, feirantes, enfim, todos concordavam 
com o teor das nossas denúncias e também 
manifestavam sua repulsa àquela demonstra-
ção de intolerância e violência de parte dos 
que chamamos fascistas que tentaram impe-
dir nosso direito constitucional e legal de nos 
manifestarmos junto ao povo.

O chefe do bando de agressores, conhe-
cido pela alcunha de Jeová, e os demais pro-
vocadores, todos uniformizados com camisas 
vermelhas com a estrela do PT (foi possível 
identificar entre os agressores, sindicalistas e 
dezenas de ocupantes de cargos comissiona-
dos na Administração Regional da Ceilândia), 
obedeciam a ordens diretas da cúpula petista.

Utilizavam um potente carro de som, onde 
esse líder falangista incitava seus comandados 
a agredirem nossos militantes, além de tentar 
ofender a honra de nossos dirigentes históri-
cos e respeitados pelo povo do DF, como é o 
caso de Toninho, que é Presidente do PSOL 
do DF, e da companheira Maninha.

Incitados por esses dirigentes, os demais 
comparsas avançaram sobre os militantes do 
PSOL arrancando violentamente os panfletos 

de suas mãos. Não permitiam que entrásse-
mos no comércio para divulgar nosso material. 
Alguns desses camisas vermelhas atacaram 
nossos militantes e tentaram retirar os panfle-
tos de dentro dos seus automóveis, agredindo, 
tomando violentamente das nossas mãos e 
incendiando. Foi uma demonstração da mais 
covarde e odiosa intolerância política. 

Quero destacar a bravura e a coragem de 
nossos militantes que enfrentaram a situação. 
Nenhum de nós arredou os pés do roteiro que 
havíamos programado para a divulgação do 
panfleto, apesar do risco que corríamos dian-
te daqueles que um dia, em passado recente, 
simbolizaram a esperança de mudanças em 
nosso País. Hoje, tomados pelo ódio e pela in-
tolerância, se comportam como os integrantes 
das falanges nazi-fascistas do século passado, 
que aterrorizavam os socialistas, democra-
tas, judeus, negros, homossexuais, ciganos 
e demais combatentes pela liberdade, prin-
cipalmente na Alemanha, Itália e Espanha, à 
época da ascensão dessa doutrina na Europa.

Essa demonstração de intolerância e 
de violência política não nos amedrontará. Ao 
contrário, o PSOL (Partido Socialismo e Liber-
dade) continuará crescendo entre a população 
do Distrito Federal. Estaremos construindo os 
núcleos do partido em todas as cidades de 
nossa capital, recrutando e filiando nossos 
militantes entre aqueles e aquelas que não 
suportam mais conviver com a mediocridade 
do atual Governo e de sua base aliada

Esse texto sintetizado pela direção do nosso 
Partido no Distrito Federal e, em nome da nossa ban-
cada, quero mais uma vez expressar o nosso repúdio 
ao comportamento da base petista do Distrito Federal 
e prestar a nossa mais inteira solidariedade ao compa-
nheiro Toninho, à companheira Maninha, aos militantes 
que participavam daquele ato democrático. 

Quero dizer também que todos os nossos di-
retórios do Brasil inteiro, muitos sindicalistas, muitos 
sindicatos enviaram mensagens prestando solidarie-
dade aos militantes do Partido Socialismo e Liberdade 
aqui, no Distrito Federal, e repudiando a atitude dos 
petistas na Ceilândia, cidade que fica pertinho aqui, 
do Congresso Nacional, a poucos minutos. Já tive o 
privilégio de partilhar com o Toninho e a Maninha de 
uma atividade política importante e vi o carinho com 
que os moradores daquela região receberam os di-
rigentes do nosso Partido – o carinho, o respeito, as 
manifestações diversas pelas ruas do comércio, pelas 
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igrejas, pelos setores organizados ou não organizados 
da população.

Então, fica mais do que claro que esse senti-
mento da população, esse acolhimento da população 
ao Partido Socialismo e Liberdade, que disputou com 
honradez a última eleição para Governador aqui, no 
Distrito Federal, com o companheiro Toninho do PSOL, 
que obteve mais de 13% dos votos, demonstrando, as-
sim, que existe um descontentamento, que existe um 
sentimento de buscar uma nova alternativa na política 
brasileira, na política aqui do Estado.

E eu queria, então, Sr. Presidente, Srs. e Srªs Se-
nadores, deixar registrado nos Anais desta Casa este 
pronunciamento na íntegra e a nota do Partido Socia-
lismo e Liberdade do DF. Nunca se viu, fora os tempos 
da ditadura neste País, tamanha violência. Nunca se 
viu! As imagens que foram captadas pelos telefones 
celulares dão a demonstração clara da intolerância, 
do comportamento antidemocrático, do comportamen-
to abusivo e desrespeitoso, inclusive dos cargos em 
confiança do Governo do Distrito Federal, que, utili-
zando o poder da máquina estatal, promoveram essa 
situação de agressão e tentativa de humilhação dos 
nossos dirigentes no DF.

Queria, mais uma vez, antes de concluir o meu 
pronunciamento, agradecer esse comportamento firme 
e ético que vem-se construindo dos nossos militantes 
em todo o Brasil, no sentido da consolidação do direi-
to democrático de sermos alternativa para a esquerda 
socialista neste País. 

Quero parabenizar a todos, desde já, em nome 
da nossa bancada, e desejar ao Congresso Interna-
cional do PSOL, ao Seminário Internacional do PSOL, 

que vai receber mais de 32 delegações do exterior, e 
ao nosso 3º Congresso que consigamos avançar nas 
nossas deliberações, para que o nosso Partido, cada 
vez mais, afirme os princípios socialistas, afirme a ban-
deira que está fincada no coração de cada militante 
do nosso Partido, de não abrir mão jamais, de não se 
vender, de não se render à lógica do capitalismo, de 
afirmar em cada movimento social, em cada luta nes-
te País, na defesa dos interesses do povo brasileiro, 
na defesa dos interesses das mulheres, das crianças 
violadas nos seus direitos, inclusive nos seus direitos 
sexuais, das negras e dos negros, dos homossexuais, 
das pessoas deficientes, dos idosos, dos servidores 
públicos, dos excluídos, dessa divisão de renda, que 
tem apenas favorecido os interesses das elites e deixa-
do o nosso povo vivendo, em muitos casos, em muitas 
regiões, em situação de barbárie.

Queria desejar a esses aguerridos militantes da 
luta socialista que o nosso Congresso afirme o nosso 
Partido como democrático, verdadeiramente democrá-
tico, de massas, para dirigir em curto e médio prazo – 
tomara que seja assim! – as lutas sociais e a tomada 
do poder para o povo brasileiro neste País.

Muito obrigada.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SRª SENADORA MARINOR BRITO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso da Sra. Marinor Brito, 
a Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Inácio Arruda.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Agradeço a V. Exª. 

Convido para usar a palavra o nosso Senador 
Delcídio do Amaral.

Antes que ele alcance a tribuna, a Presidência 
informa que, até o final desta sessão legislativa, todas 
as sessões de sextas e segundas-feiras serão delibera-
tivas ordinárias, no horário regimental, das segundas e 
das sextas. Então, não teremos, digamos assim, folga 
até o último dia de trabalho do ano no Senado Federal.

Aproveito também para colocar em votação os 
Requerimentos nºs 1.449 e 1.450, de 2011, dos Se-
nadores Roberto Requião e Mozarildo Cavalcanti.

Em discussão e em votação o Requerimento nº 
1.449, de 2011, do Senador Roberto Requião.

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

Aprovado.
Em votação o Requerimento nº 1.450, de 2011, 

do Senador Mozarildo Cavalcanti.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Serão cumpridas as formalidades legais para 

atender às deliberações do Plenário.
Com a palavra o Senador Delcídio do Amaral, 

que teremos a satisfação de ouvir agora.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS. 

Sem revisão do orador.) – Meu caro Presidente Se-
nador Inácio Arruda, demais Senadores e Senadoras, 
venho a esta tribuna, meu caro Presidente, para, pri-
meiro, fazer um registro à Senadora Ana Amélia, que 
me antecedeu, em relação à aprovação de um reque-
rimento para que nós façamos uma audiência pública, 
na Comissão de Assuntos Econômicos, sobre esse 
vazamento da Chevron no Campo de Frade. Indepen-
dentemente da audiência que foi feita hoje, eu acredito 
que a Comissão de Assuntos Econômicos terá todas 
as condições para fazer, em função de novos fatos, em 
função de novas informações, uma discussão aprofun-
dada desse assunto, não só pela sua importância, pelo 
que o pós-sal representa, como também esse grande 
desafio para o Brasil que será a produção de petróleo 
a partir do pré-sal.

Nós vamos ter a oportunidade, nessa ocasião, 
meu caro Presidente Senador Inácio Arruda, de fazer 
uma discussão ampla não só sobre o aspecto ambien-
tal, mas sobre o aspecto tecnológico, sobre o aspecto 
econômico e, efetivamente, os principais desafios que, 

sem dúvida alguma, enfrentaremos ao longo da implan-
tação não só do pós-sal, mas também, no futuro, na ca-
mada de pré-sal, os cuidados, as precauções e, acima 
de tudo, o papel de cada instituição, especialmente a 
Agência Nacional de Petróleo, acompanhando, visto-
riando, supervisionando e tendo estrutura, meu caro 
Senador Inácio Arruda, para executar esse papel. As 
agências reguladoras são agências de Estado e têm 
de ter orçamento para fazer um trabalho compatível 
com os seus desafios. 

Feito esse registro, meu caro Senador Inácio Ar-
ruda, gostaria de falar que acompanhei hoje, ainda por 
alto, informações que alguns jornais veicularam. Nes-
sas matérias pude acompanhar várias informações da 
Companhia Vale do Rio Doce. Questionamentos rela-
tivos à gestão anterior, prioridades nos investimentos, 
redução do orçamento de investimentos. Eles citaram 
vários projetos, Senador Agripino, pelo Brasil e tam-
bém fora do País. O curioso é que não vi uma linha da 
Companhia Vale do Rio Doce, uma linha, sobre o meu 
Estado, o Mato Grosso do Sul.

E quero aqui fazer um registro, Senador Inácio 
Arruda. A maior crítica que existia anteriormente, da 
Companhia Vale do Rio Doce, é que as empresas que 
estavam lá instaladas estavam sentadas nas jazidas 
da minha cidade, Corumbá. Corumbá é uma cidade 
rica não só na produção de manganês, mas, acima 
de tudo, na produção de minério de ferro. E a argu-
mentação, eu me lembro bem, em várias reuniões de 
que participei, primeiro, era a de que era questionável 
a presença de uma multinacional, no caso a RTZ, na 
região de fronteira. Procedente a preocupação e pro-
cedentes, acima de tudo, as críticas. Ao mesmo tempo, 
tínhamos outros investimentos ali. 

O próprio empresário Eike Batista hoje produz 
minério de ferro na região. Instalou alguns fornos para 
fazer redução do minério de ferro, porque com a redu-
ção eu já crio as condições para colocar esse insumo 
básico na produção de aço, aproveitando, efetivamente, 
o gás natural que passa ali, que entra por Corumbá e 
garante o suprimento de um combustível fundamental 
para uma atividade como essa. 

Sr. Presidente, esse projeto depois foi vendido 
pelo empresário Eike Batista para a Vetorial, uma em-
presa de Minas Gerais que já explora principalmente 
gusa, não só agora em Corumbá, mas também em 
Ribas do Rio Pardo, e tem outros projetos que operam 
pelo País. Durante muito tempo, meu caro Senador Iná-
cio Arruda, nós questionamos a Vale, por que a Vale 
não investia mais intensamente ali na região, ela que 
é uma geradora de riqueza, ela que eu sempre entendi 
como uma empresa que tem responsabilidade social, 
e isso é muito importante. Fui presidente do Conselho 
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da Vale por dois anos e pude acompanhar a qualidade 
dos seus quadros, seu comprometimento, especial-
mente no que se refere a investimentos nessa área, e 
os compromissos que a Vale tem com os Municípios 
que são diretamente atingidos pelos seus projetos.

O tempo avançou. Num determinado momento, 
nós inclusive cobramos da RTZ investimentos que não 
aconteceram. Fizeram várias apresentações, prome-
teram o céu para todos nós e, lamentavelmente, nada 
aconteceu. Passado um tempo, meu caro Senador Iná-
cio Arruda, a Vale comprou as jazidas de minério de 
ferro da RTZ. A Vale alegava que estava prejudicada 
nesses investimentos porque ela só tinha manganês, e 
o interesse dela, Senador Agripino, era minério de ferro. 
Comprou minério de ferro que, diga-se de passagem, 
é um dos melhores minérios de ferro disponíveis no 
Planeta. Tem e agrega uma série de vantagens, espe-
cialmente no que se refere ao consumo desse minério 
de ferro nos alto-fornos.

Feito isso, a própria Vale já havia anunciado an-
teriormente que teria interesse em fazer investimentos 
para aumentar a produção. Chegaram a dizer, meu 
caro Senador Agripino, que iríamos alcançar 15 mi-
lhões de toneladas de produção. Não saíram dos 4 
milhões. Nem sei se chegaram nos 4 milhões. Mas não 
saíram daquele programa estabelecido anteriormente 
pela RTZ. E o pior, sem nenhuma agregação de valor.

O projeto da MMX foi um projeto importante por-
que agregava valor. E agora, com a vetorial, o mesmo 
acontece, mas principalmente para a Vale do Rio Doce, 
detentora dessas grandes jazidas de minério de ferro, a 
agregação de valor seria absolutamente fundamental. 

Não aconteceu, literalmente, Senador Agripino, 
nada. A realidade é a mesma que era amplamente 
questionada quando a RTZ era detentora dos direitos 
minerários lá na região de Corumbá.

Chegou um determinado momento, existia o gás – 
“Ah, o problema é energia”. Corumbá é ponta de linha, 
precisa de geração de energia, precisa de energia con-
fiável, energia em volume, para atender a esses proje-
tos. Trabalhamos fortemente com o setor elétrico para 
viabilizar o suprimento de energia para aquela região 
de Corumbá, que era atendida, Senador Agripino, V. 
Exª que é engenheiro, por duas linhas de 138kV. Por-
tanto, o consumo naquela região estava praticamente 
exaurido. Não havia mais condição de se buscar um 
consumo adicional.

Viabilizamos. Foi feito um leilão. Aumentamos o 
suprimento de energia vindo de São Paulo em 500kV 
e, agora, em 230kV, de Campo Grande, passando por 
todo o Pantanal, até Corumbá. Duas linhas de 230kV. As 
usinas termoelétricas a gás natural de Campo Grande, 
que garantem confiabilidade para a capital, também 

disponíveis, e uma usina estratégica, principalmente 
em função dos blackouts que já atravessamos, ou já 
enfrentamos. A usina de Três Lagoas sendo ampliada, 
agora, para cinco combinados para atender ao cresci-
mento, especialmente à industrialização de toda aquela 
região do bolsão. Energia, gás natural para redução. 
Aí, a logística.

Hoje, o que a Vale faz? Aquilo que ela produz, ela 
escoa pelo rio Paraguai, pela hidrovia do rio Paraguai, 
através de balsas. E o curioso é o seguinte, meu caro 
Senador Inácio Arruda, competente Senador Inácio 
Arruda: o minério sai de Corumbá, dali a alguns qui-
lômetros entra na Argentina e, lá, ele é reduzido. Lá 
atrás, quando o minério estava a US$40,00, US$50,00, 
depois da redução ele valia US$200,00, US$220,00. Só 
uma redução de minério de ferro na Argentina. Portanto, 
continuamos não agregando valores àquilo que pro-
duzimos, e com os impactos ambientais que isso trás.

Sr. Presidente, não paramos por aí. Nós inclusive 
estamos cuidando, agora no Orçamento, de aprovar 
recursos para as hidrovias do Paraná e do Paraguai.

O Governo Federal fez um investimento extraor-
dinário na BR-262. Uma BR que ficou, durante muito 
tempo, operando precariamente. Hoje, a BR-262 é 
uma BR com plenas condições, uma BR segura, com 
o seu pavimento recuperado. Não estou dizendo que 
não existam obras necessárias para que concluamos 
a revitalização da BR-262, mas é uma obra com si-
nalização, com passagem para animais, para evitar 
a mortalidade de animais, especialmente vítimas de 
atropelamento por veículos, por carretas, na BR-262. 
Quer dizer, a preocupação com o Pantanal, com o 
nosso bioma. 

Nada mudou: energia, estradas, hidrovias, e ago-
ra um esforço extraordinário no sentido de revitalizar 
a antiga Noroeste do Brasil, uma ferrovia que sai de 
Corumbá e interliga com a Bolívia até Santa Cruz. É 
uma das saídas para o Pacífico, e interliga com São 
Paulo. Passa por Campo Grande, passa por Três Lago-
as, chegando até Bauru e, lá, interliga com a ferrovia 
Paulista. Para que esse investimento seja alavancado 
é importante que grandes produtores de cargas a se-
rem transportadas participem desse esforço. E muitos 
investidores e empresas na área de papel, celulose e 
mineração estão lá, efetivamente, fazendo esse es-
forço. A Vale continua num silêncio ensurdecedor, o 
que é um sinal ruim, porque, aparentemente, eles não 
vão ter o transporte de cargas que nós imaginávamos.

Portanto, meu caro Presidente Senador Inácio 
Arruda, venho aqui e – confesso – não vi, na sua tota-
lidade, os investimentos previstos para a Vale do Rio 
Doce, mas, em nenhuma matéria veiculada nos últimos 
dias, sequer vi uma linha que mostrasse o interesse da 
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Vale do Rio Doce de investir em Mato Grosso do Sul 
e, mais especificamente, na minha cidade, Corumbá.

Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, muitos inves-
tidores querem implementar seus projetos ali. Não sei 
por que nós enfrentamos dificuldades inúmeras para 
conseguir licença de lavra. Aparentemente, a Vale tem 
interesse em manter esse direito minerário ou, eventu-
almente, evitar que outros investidores participem ou 
gerem riqueza dessa exploração mineral; ou então eu 
não sei o que efetivamente acontece, porque todos os 
interessados precisam percorrer um verdadeiro labirinto 
para alcançar essas concessões de lavra.

Por isso, o Código Mineral tem de ser aprovado 
e tem de ser encaminhado para o Congresso Nacional 
e para o Senado. Nós não podemos ter mais empre-
sas sentadas em cima de minas, ou empresas que se 
utilizam desse labirinto regulatório para impedir que 
outros investidores participem ativamente no desen-
volvimento da região e no desenvolvimento do Brasil. 
Nós precisamos discutir isso com determinação, com 
espírito público.

Estamos falando também, além dos direitos mi-
nerários, da famosa Cfem, que, sem dúvida alguma, 
tem de proporcionar riqueza para as áreas diretamen-
te atingidas. Portanto, meu caro Presidente Senador 
Inácio Arruda, eu vejo com grande preocupação esse 
mutismo da Vale do Rio Doce, porque há um esforço 
grande do Governo do Estado, há um esforço grande da 
bancada federal e da bancada estadual no sentido de 
viabilizar esses projetos que são fundamentais para o 
desenvolvimento econômico e social do nosso Estado.

Nós precisamos desses investimentos. Nós preci-
samos gerar emprego, gerar renda, diversificar nossa 
economia, qualificar nossa mão de obra e criar pers-
pectivas, Senador Inácio Arruda, especialmente para 
a região de fronteira.

O Brasil não será um país cidadão e não se 
desenvolverá econômica e socialmente se não tiver 
uma solução para as fronteiras. É nas fronteiras que 
nasce a frustração, que nasce o desamparo. É onde 
as pessoas, por falta de perspectivas, são capturadas 
pelo contrabando, pelo narcotráfico e pela ilegalidade.

Quando se apresenta um projeto desses, com 
grande potencial, quando há um esforço grande para 
se viabilizar a logística, nós vemos, por outro lado, uma 
total omissão ou um total esquecimento, se é essa a 
expressão adequada, da Companhia Vale do Rio Doce.

E eu não poderia deixar, em nome dos meus ir-
mãos pantaneiros, corumbaenses, ladarenses e sul-
-mato-grossenses, de fazer esse registro aqui e de 
lamentar profundamente que até agora não saibamos 
que benefícios a Vale do Rio Doce trouxe para a nossa 
região, para o nosso Estado.

Nós queremos cobrar uma posição clara da Vale 
do Rio Doce com relação aos investimentos que foram 
prometidos e jamais cumpridos. Nós achávamos que 
a entrada da Vale do Rio Doce lá na Serra do Urucum 
seria a nossa redenção. Estamos absolutamente de-
cepcionados.

Agora tomamos conhecimento dos investimentos 
da Vale. Não há nenhuma citação. Talvez seja um pé 
de página, simplesmente ignorando as nossas rique-
zas e as esperanças da nossa gente e do nosso povo. 
Esperanças essas, inclusive, catalisadas pela própria 
Vale do Rio Doce.

Portanto, Sr. Presidente, eu não poderia deixar de 
registrar isso aqui, porque não podemos compactuar 
com isso e nos omitir diante desse quadro e dessa situ-
ação. Esperamos que a Vale do Rio Doce corresponda 
a tudo aquilo que ela própria disse ao longo do tempo 
e que traga riquezas, oportunidades e responsabilida-
de social a uma região que representa um dos biomas 
mais importantes do mundo, que é o bioma pantaneiro.

Portanto, Sr. Presidente, eu não poderia deixar 
de manifestar aqui as minhas preocupações. Com re-
lação a esse assunto, está todo mundo se fingindo de 
morto lá no Mato Grosso do Sul. Eu não vou me fingir 
de morto. Eu nasci naquela região. Mais do que nun-
ca, vou brigar pelos interesses da minha terra, espe-
cialmente os da minha cidade de Corumbá. Nós não 
merecemos isso.

Eu queria destacar esse assunto, meu caro Se-
nador Inácio Arruda, porque ele se reveste de impor-
tância crucial para a diversificação econômica e para 
os projetos que lá se instalam. 

O Mato Grosso do Sul, graças a Deus, hoje não 
é mais um Estado só de agricultura ou de pecuária, ou 
de soja e pecuária. Nossa agricultura é diversificada. 
Nossos produtores são competentes. O etanol entrou 
fortemente. O açúcar entrou fortemente. A madeira 
certificada, o plantio de eucalipto, o papel, a celulose, 
a siderurgia. Coisas importantes e que agregam va-
lor ao nosso Estado. O polo de fertilizantes a partir do 
gás natural, outra grande riqueza que o gás natural 
boliviano vai trazer para o Brasil e para o meu Estado. 
Falavam, à época: “Mato Grosso do Sul é o corredor 
entre Bolívia e Brasil”. O que vão dizer agora os críticos 
com as usinas que garantem energia elétrica confiável 
e segurança energética em Campo Grande, em Três 
Lagoas? O consumo industrial do gás natural, o con-
sumo comercial, o consumo nas residências. E agora 
o gás natural, tirando o gás nobre, o etano, o propano 
e o butano, para produzir amônia e ureia, para produzir 
fertilizante, e na região Centro-Oeste, que é o grande 
celeiro do Brasil. Produzindo fertilizante, um país que 
importa 70% de seus insumos. 
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Nós queremos, sim, que a Vale do Rio Doce invista 
em Mato Grosso do Sul, que nos ajude a diversificar 
a nossa economia, uma economia que efetivamente 
transforme o nosso Mato Grosso do Sul em um Es-
tado pujante, com oportunidade para todos. Estamos 
nos preparando inclusive para qualificar a nossa mão 
de obra, com institutos tecnológicos e escolas técni-
cas – nunca tivemos escola técnica no Mato Grosso 
do Sul –, para fazer frente a esses investimentos e 
gerar emprego para as pessoas que lá vivem, e não 
remunerar pessoas que vêm de fora para trabalhar no 
nosso Estado, nós que somos carentes de vagas no 
mercado de trabalho.

Por isso, Sr. Presidente, eu queria fazer esse re-
gistro. Não poderia deixar de aproveitar esta oportuni-
dade. Espero que a Companhia Vale do Rio Doce, ou 
agora como é chamada, a Vale, se apresente. Porque, 
até agora, seu posicionamento e comportamento são 
absolutamente pífios, acima de tudo, ridículos, não cor-
respondendo à história, à imagem e a tudo aquilo que 
a Vale representa, pelo seu corpo funcional, pelo seu 
pessoal qualificado, não só para o Brasil, mas também 
nas suas atividades no exterior.

Muito obrigado, meu caro Presidente Senador 
Inácio Arruda.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Nós é que agradecemos a V. Exª o importan-
tíssimo pronunciamento para uma das regiões que 
merecem todo o nosso apoio para progredir, desen-
volver-se, gerar emprego e aumentar ainda mais a 
riqueza do nosso País. E conte com o apoio da Casa 
para reforçar as suas cobranças à Vale do Rio Doce.

Concedo a palavra ao Senador José Agripino, 
pelo Estado do Rio Grande do Norte.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Pela 
Liderança. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, hoje é dia 
29 de novembro. E, ontem, 28, no meu Estado, mais 
particularmente na cidade de São Gonçalo do Amaran-
te, o Brasil deu um passo a frente. O meu Estado deu 
um passo à frente, e o Brasil deu um passo à frente, 
Senador Wellington Dias, e explico a V. Exªs por quê.

Em tempos de orçamento magro, em tempos de 
governo com eficiência limitada, nada mais razoável do 
que lançar mão da eficiência do capital do setor privado. 

E, no dia de ontem, na cidade de São Gonçalo, 
onde já existe uma pista asfaltada, uma pista longa, 
para receber aeronaves de tonelagem elevada, ca-
pazes de virem da América do Norte ou da Europa 
em voo direto até a esquina da América do Sul, tra-
zendo grande tonelagem em carga para distribuição 
pela América do Sul, ontem, na pista de São Gonçalo 
do Amarante, que foi feita ao longo de dez anos pelo 

Poder Público – dez anos! –, começada por Fernan-
do Henrique Cardoso e concluída recentemente – só 
a pista; nada de estação de passageiro, nada de gal-
pão para abrigar carga transportada, nem terminal de 
passageiro, nada, só a pista –, pousou Sua Excelência 
a Presidente Dilma Rousseff, no avião da FAB, que 
transporta a maior autoridade da República. E lá eu 
estava, ao lado da Governadora Rosalba, ao lado das 
maiores autoridades do Estado, ao lado praticamente 
de toda a Bancada Federal. 

Eu, que sou Presidente de um partido de opo-
sição, estava lá. Estava lá, primeiro de tudo, porque 
aquela é uma obra importante para o meu Estado; se-
gundo porque, naquele momento, o Brasil ia dar um 
passo à frente. 

Não sei se V. Exª se lembra, Senador Inácio, mas, 
nas últimas campanhas eleitorais, o Partido dos Tra-
balhadores demonizava o processo de privatizações e 
até colocava fatos inverídicos, atribuindo ao candidato 
adversário, ao candidato do PT a intenção de privatizar 
a Petrobras, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, 
coisa que nunca passou pela cabeça dos candidatos do 
PSDB, dos Democratas, mas era uma forma de você, 
perante a opinião pública, demonizar as privatizações.

Pois muito bem, ontem, o Governo deu um passo 
à frente e, oficialmente, no meu Estado, a Presidente 
da República assinou o ato de concessão, privatização 
do primeiro aeroporto do Brasil – o primeiro! –, abrindo 
uma sequência. 

Depois de dez anos: governo Lula, governo Fer-
nando Henrique Cardoso, Governo Dilma; dois gover-
nos de Lula. Fernando Henrique começou, passaram-
-se dois governos de Lula e, agora, quase um ano de 
Lula e apenas a pista estava pronta. 

A Presidente foi lá assinar o ato de concessão 
e fez um discurso que eu reputo justo, correto. Ela re-
conheceu, publicamente, que a ex-Governadora do 
Estado, Vilma, havia procurado o Governo, na pessoa 
dela, que era Ministra à época, acompanhada de toda 
a Bancada Federal. E repetiu: toda, sem exceção, nem 
de Senadores, nem de Deputados. Todos estavam com 
a Governadora, correligionários ou não da Governadora 
do Estado e da Presidente da República, ou do Gover-
no Federal, buscando uma solução para o aeroporto 
de São Gonçalo. E, naquele momento, produto de uma 
atitude republicana, suprapartidária, de interesse do 
País e do Rio Grande do Norte, estava-se assinando 
um ato de concessão do Governo Federal com um gru-
po privado, argentino/brasileiro, para a realização das 
obras que viriam – e agora virão –, porque o capital 
privado vai entrar buscando a viabilidade, buscando 
a operação e buscando pela via da operação o lucro; 
justo o lucro, produto de uma privatização. Virá agora, 
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como a Presidente da República registrou, produto 
de uma pressão suprapartidária, uma interação de 
ações federais, estaduais e municipais para viabilizar 
uma obra que é do interesse do Brasil, porque o ae-
roporto de São Gonçalo não é apenas um aeroporto, 
mas precisa ser um entreposto, para onde convirjam 
aeronaves de grande tonelagem vindas da Europa, 
do Japão, dos Estados Unidos, com peças e com-
ponentes para serem montados e produzirem coisas 
empregando pessoas no Município de São Gonçalo, 
aproveitando a distância de transporte entre os conti-
nentes norte-americano, europeu e a própria Ásia até 
a América do Sul. A esquina do Brasil é ali: São Gon-
çalo do Amarante a Natal.

Então, a partir desse processo instalado ontem, 
em São Gonçalo, o Brasil deu um passo à frente, aca-
bando, encerrando a fase da demonização das priva-
tizações e das concessões, abrindo espaço para a 
presença do capital privado, quando o capital público, 
de verdade, depois de dez anos sem nada acontecer, 
mostrou que não existia e cedeu espaço para o capital 
privado. E tudo aconteceu. 

Eu queria fazer o registro desse fato como uma 
iniciativa da Presidente, que reconheceu o caminho 
certo a seguir. Acho que se pode ter conceitos e ideo-
logias, mas deve-se ter a obrigação do equilíbrio. E a 
Presidente Dilma, ontem, mostrou que tem equilíbrio. 
É preciso reconhecer isso, porque ela teve a iniciati-
va de ir a Natal, a São Gonçalo, para assinar o ato de 
concessão, contrariando tudo o que, em campanha, 
o PT dizia, demonizando o processo de privatização 
e de concessões. 

Com aquela iniciativa, Sua Excelência deu de-
monstração clara de reconhecimento de que o certo 
é aquilo. Em alguns momentos, o certo é aquilo, e ela 
não se envergonha disso.

A imprensa do Brasil e a imprensa local não fize-
ram o devido registro desse fato, que reputo como o 
mais importante: o reconhecimento conceitual do que 
é certo e do que é errado. 

Dito isso, quero aqui fazer, a título de colaboração, 
mais uma intervenção, como em 2007 fiz desta tribuna. 
Em 2007, o meu Partido, que se chamava PFL, reuniu 
em São Paulo experts dos Estados Unidos e da Europa. 
Era o ano do caos aéreo. As filas, principalmente nos 
aeroportos de São Paulo, principalmente nos do Rio 
de Janeiro e de Brasília, geravam trocas de tapas de 
funcionário de companhia aérea com passageiro; era 
passageiro dormindo nos corredores ou nos saguões 
dos aeroportos; era um pandemônio monumental. E 
o meu Partido, gastando dinheiro do fundo partidário, 
organizou um seminário e produziu um documento que 
foi entregue ao governo, propondo uma solução para 

o caos aéreo. Como o governo não tinha gestão nem 
dinheiro para resolver o problema, nós apresentamos 
a solução, num documento, num livrinho, e este foi en-
tregue oficialmente ao governo, propondo uma solução 
técnica, que era a divisão do Brasil em três grandes 
regiões, com a criação de três empresas privadas que 
receberiam a orientação, a fiscalização e a ordenação 
de procedimentos da Infraero, da Anac, mas que se 
organizavam como empresa privada, como gestores 
de aeroportos por regiões. 

Senador Wellington, eu estive, na sexta e no 
sábado ou no sábado e no domingo em Cuiabá, que 
é a capital do Mato Grosso. É impressionante como 
Cuiabá vem se modernizando e vem crescendo, vem 
avançando, produto do agronegócio fundamentalmente, 
da produção de soja, de milho, de algodão, de gado, 
carne, frigoríficos. 

O aeroporto de Cuiabá é um aeroporto aquém 
da importância do Estado e da capital. Cuiabá vai ser 
sede da Copa do Mundo, e é inevitável que o aeroporto 
de Cuiabá se modernize, porque precisa, pela impor-
tância do Estado, e pelo fato de que vai se realizada 
a Copa do Mundo. 

Eu vi, no aeroporto de Cuiabá, algumas dezenas 
de aeronaves de pequeno porte, e me disseram que 
o Mato Grosso, depois do Estado de São Paulo, é o 
Estado que mais tem aeronave executiva, produto da 
atividade econômica do Estado. 

Muito bem, eu digo isso porque o modelo que nós 
preconizávamos talvez possa ser exemplificado através 
do modelo de Cuiabá. Você tem linha aérea de Cuiabá 
para Alta Floresta, por exemplo; para Brasília, para São 
Paulo, para Goiânia, para Campo Grande. Há aviação 
regional de Cuiabá para Alta Floresta. 

Duvido de que, nessa região, o aeroporto de 
Brasília não fosse, como o é, altamente viável e que o 
aeroporto de Cuiabá, pela movimentação de aerona-
ves – duas mil, dizem – não seja altamente viável. Mas 
duvido que Alta Floresta seja viável como aeroporto 
operacional, como não o é o de Corumbá, como não 
o são os aeroportos de vários Municípios, como o de 
Araguaína, por exemplo. Com certeza, esses não o são.

O modelo que propusemos definia uma região 
com aeroportos viáveis e não viáveis, e o leilão era 
feito para uma região inteira, onde se previa a opera-
ção de aeroportos plenamente viáveis e não viáveis, 
onde a gestão privada e competente, de alguém que 
se interessasse pela gestão e por investimentos, num 
regime de concessão ou de privatização ou de parceria 
público-privada, iria viabilizar o viável para subsidiar o 
não viável, levando, inclusive, o gestor até a estimular 
a aviação regional, a multiplicidade de voos. Enfim, 
havia toda uma imaginação para viabilizar a aviação 
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regional e a operação de aeroportos, viabilizando re-
gião por região, pedaço do Brasil a pedaço do Brasil 
– eram três pedaços.

Brasília, Cuiabá, com certeza, e Goiânia viabili-
zariam as Altas Florestas e as Corumbás, e, com isso, 
oferecia-se o capital privado para fazer os investimen-
tos que a União não tinha dinheiro para fazer, e se ofe-
recia viabilidade ao sistema, produto da competência 
da iniciativa privada, desejosa do lucro, empregando 
pessoas e ativando a economia.

Muito bem, esse foi o modelo que entregamos e 
que estava calcado fundamentalmente no processo de 
privatização: capital privado num tabu chamado aero-
porto. Em Natal, ontem, esse tabu quebrou-se. A Pre-
sidente da República assinou a concessão do primeiro 
aeroporto do Brasil. Foi o primeiro, o que é um passo à 
frente. Agora, feito isso, aqui vai meu reconhecimento, 
como potiguar, ao entendimento do Governo, que es-
tava errado ao falar mal na campanha da privatização 
e das concessões, mas que deu um passo certo, an-
dando para frente com o aeroporto de São Gonçalo.

Mas, quanto ao modelo que o Governo está ado-
tando, permita-me aqui, Presidente Inácio Arruda, fa-
zer, mais uma vez, uma crítica no sentido construtivo. 
Já que foi feita a primeira parte, é preciso fazer a par-
te inteira. Quero de novo fazer a sugestão. O que nós 
sugerimos foi a administração de pedaços do Brasil 
onde o aeroporto viável subsidia o aeroporto não viá-
vel, sob a gestão privada de quem deseja o lucro para 
sobreviver. Com isso, vai haver o natural interesse em, 
usando a inteligência, viabilizar o todo.

O que foi feito foi o seguinte. O aeroporto de São 
Gonçalo está concedido a um grupo argentino-brasi-
leiro. Foi anunciado que as próximas privatizações ou 
concessões serão do aeroporto de Guarulhos, do ae-
roporto de Campinas e do aeroporto de Brasília. Por 
coincidência, são os três aeroportos do Brasil que de-
têm o maior volume de carga e, seguramente, o maior 
volume de passageiros, dentre os cinco maiores do 
Brasil. São os três que estariam enquadrados entre 
os cinco maiores do Brasil. São três filés. Vai ser feita 
a privatização de três filés de forma isolada, Senador 
Wellington.

O que se prevê é que esses três aeroportos – e, 
até dezembro, sai o edital – produzirão recursos para 
serem aplicados em um fundo que vai acumular di-
nheiro para investimento em aeroportos pouco viáveis 
no Brasil inteiro. Para que isso? Por que não fazem a 
divisão do Brasil em pedaços, já que se deu o primeiro 
passo? Não se vai privatizar ou conceder à iniciativa 
privada a gestão dos três maiores filés em termos de 
aeroportos? Por que não entregar o filé com o aero-
porto de Campos, com o aeroporto de Ribeirão Preto, 

com o aeroporto que não é viável hoje? Se se entre-
gar isso dentro de um complexo, viabiliza-se o todo. 
Por que não fazer a coisa madura, inteligente? Já que 
se deu o primeiro passo, já que o tabu foi quebrado, 
já que o investimento privado é permitido no sistema 
aéreo, no sistema de aeroportos, por que não se faz 
a coisa correta?

Publicamente, dou um aplauso à iniciativa que 
o Governo tomou de, atendendo ao clamor do razoá-
vel e do racional, quebrar o tabu, para evoluir para o 
processo de concessões, para fazer a coisa completa 
e correta. Vai entregar a concessão de três filés, sem 
entregar a responsabilidade daquilo que está em volta 
dos filés. Vai se viabilizar isso em conjunto, entregan-
do à responsabilidade e à competência da iniciativa 
privada a viabilização do todo.

Digo isso e faço esse registro na melhor das 
intenções de colaborar para o meu País. A oposição 
que faço, e presido um partido de oposição, não joga 
no “quanto pior, melhor”. Se assim jogasse, não teria 
gastado dinheiro em 2007 para produzir uma coisa 
que era do interesse do Governo e do País. Nós gas-
tamos isso, e penso que isso está correto. O primeiro 
e mais importante passo foi dado, que era o de virar a 
página e sair do sincronismo, da coisa hermeticamente 
fechada, ao se dizer que “aeroporto é para ser patrimô-
nio da União, e só a União pode meter o bedelho aí”. 
Não! Aeroporto é patrimônio do povo, que embarca e 
desembarca. E governo tem de existir para beneficiar 
o povo. Se assim é entendido, por que não se faz a 
coisa por completo?

É a sugestão que deixo, é a recomendação que 
faço, é o aplauso que deixo consignado. Ontem, o 
Brasil deu um passo à frente. O Governo reconheceu 
publicamente o que é certo, o que é moderno, o que 
preconizamos há quatro anos e que só agora é feito. 
Antes tarde do que nunca!

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Agradecemos a V. Exª e nos congratulamos 
com a iniciativa da viabilização do aeroporto de São 
Gonçalo, no Estado do Rio Grande do Norte.

Com a palavra, como orador inscrito, o nosso 
Senador do Estado do Piauí Wellington Dias.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – É 
importante ouvir aqui este pronunciamento também. O 
Senador Agripino já está saindo, mas eu não poderia 
deixar de registrar também, como um momento histó-
rico, a fala que S. Exª faz hoje aqui.

Primeiro, quero dizer que há uma preocupação 
com a parte que consideramos estratégica ao País, 
que é a parte da operação do aeroporto; ela continua 
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pública. A outra parte, que é uma parte mais de comér-
cio, mais de negócios, é que é colocada para o setor 
privado. De qualquer modo, compreendo que temos 
mais aeroportos e creio que valeria, sim, à pena exa-
minar posições como essa que V. Exª acaba de colocar 
aqui. Por isso também a minha saudação.

Senador Paulo Paim, meu querido Senador Pi-
mentel, nosso Presidente Senador Inácio Arruda, quero 
dizer que é uma alegria muito grande estar aqui na tri-
buna. Esses dias eu tive uma agenda muito carregada. 
Fui a Curitiba, a um congresso da Ordem dos Advo-
gados, tratar sobre o nosso pré-sal. Estive depois em 
Minas Gerais, com o Governador Anastasia, tratando 
com lideranças sobre esse tema, e em um encontro, 
numa conferência nacional de pessoas com deficiên-
cia, representando uma comissão de que faço parte 
com o Senador Lindbergh, que me cedeu essa opor-
tunidade, também tratando sobre o tema. 

Destaco, ainda, com o Governador Wilson Mar-
tins e com o Ministério das Minas e Energia inaugura-
ções de subestações em José de Freitas, atendendo 
a toda região, Regeneração também, que permite o 
Piauí comemorar agora. Nós tínhamos, em 2002, 570 
mil clientes, ou seja, ligações da nossa antiga Cepisa, 
agora é uma empresa que foi incorporada pela Eletro-
bras e ultrapassa um milhão de ligações no meu Estado.

Destaco, ainda, um evento com os prefeitos, a 
Feira dos Municípios, onde também tratamos de vá-
rios temas do pacto federativo, entre eles o pré-sal. 
Em Picos e Bocaina, tratamos com as lideranças so-
bre um projeto arrojado na área de piscicultura envol-
vendo várias áreas do Governo Federal e estadual, a 
política sobre dependência química, liderada pelo Pe. 
Gregório e outras lideranças. O Brasil sem Miséria e 
Vida Melhor também foram lançados naqueles Muni-
cípios e os arranjos produtivos locais, também com o 
Secretário e Deputado Warton Santos.

Feitos esses registros, o tema que me traz hoje é 
comemorativo, ou seja, se o DEM comemora, imagine 
eu, pelo Partido dos Trabalhadores. Quero comemorar 
uma decisão tomada pelo nosso Governo atendendo 
a um pleito do qual me sinto parte, que sustento há 
muitos anos e, tenho a certeza, é um pleito também de 
V. Exª e de muitos companheiros nossos nesta Casa 
e na Câmara, de governadores, de prefeitos, de par-
lamentares, mas principalmente do povo brasileiro, do 
setor público e do setor privado. Uma medida que eli-
minou um gargalo operacional, que reduz burocracia, 
que afeta nossos Municípios e Estados prejudicando 
principalmente nosso povo.

Sr. Presidente, eu sou péssimo para ler discursos. 
Então dou como lido esse texto, mas eu queria aqui...

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – A Mesa recebe de pronto o pronunciamento 
de V. Exª.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Para 
tratar didaticamente aqui, cito um último dado. No ano 
passado, nós tivemos importantes manifestações e já 
dialogávamos com o Presidente Lula, que abriu o seu 
mandato, é bom lembrar. Eu me lembro uma vez que 
tivemos uma conversa e eu fiquei feliz em vê-lo. No 
outro dia, logo após a posse, ele colocou que uma das 
suas metas era destravar o Brasil, destravar o Brasil. O 
Brasil, tendo tanta coisa para fazer, coisas importan-
tes para o nosso povo e, muitas vezes, tendo dinheiro, 
tendo as condições, mas a burocracia ali corroendo, 
comendo a chance de o povo brasileiro ter aquele be-
nefício. Então, a partir dali, passei a cobrar firmemente.

Quando terminei meu mandato de Governador e, 
após a eleição, voltei para a Caixa Econômica Federal. 
Uma das coisas que fiz, nesse período em que estive 
na Caixa com a então Presidente Maria Fernanda, foi 
contribuir com o grupo de trabalho ali, que começou 
com o Ministro Paulo Bernardo, depois prosseguiu com 
a Ministra Miriam Belchior, a quem quero saudar por 
ter sustentado e se integrado com várias áreas, com 
a Controladoria-Geral da União, com o Ministério da 
Fazenda e outras áreas, que apresentou ao País uma 
portaria, na verdade, que desburocratiza um conjunto 
de contratos com prefeituras e governos estaduais.

Vejam, quais são os problemas que temos? Vou 
citar aqui alguns desses problemas. Temos o modelo, 
meu querido Senador Inácio Arruda, em que o Go-
verno parece que vinha tendo prazer de colocar um 
Estado, um Município como inadimplente. Parece que 
aquele era o único objetivo. Aliás, se a gente for para 
a letra da Lei de Responsabilidade Fiscal é capaz de 
ter essa interpretação, mas acho que o País não que-
ria isso. Então, veja, agora, há necessidade de que o 
Município, através do seu gestor, e o governo estadual 
recebam uma notificação com, pelo menos, 45 dias de 
antecedência. O Município está lá inadimplente porque 
o valor da previdência foi recolhido irregularmente, por 
exemplo. Lembro-me, certa vez, e quero dar este tes-
temunho, que tínhamos um recolhimento de mais ou 
menos 15 milhões lá de previdência. Por um erro de 
três mil e poucos reais, o Estado ficou inadimplente, e 
a gente só ia saber já no Cauc, já inadimplente. 

Essa mudança, que vale para Estados e Muni-
cípios, é preciso, primeiro, fazer a notificação, dar um 
prazo de 45 dias para atender o verdadeiro objetivo, 
que é regularizar. Muitas vezes, o gestor não está 
nem sabendo que aquele, às vezes, foi um erro ali de 
alguém na hora da digitação, na hora de preencher o 
formulário ou fazer o cálculo. Essa é uma mudança, 

NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL1209



50476 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011

com efeito, que vai tirar, na minha opinião, muitos Mu-
nicípios e governos estaduais da inadimplência, como 
ocorre hoje. 

Outro ponto é a simplificação do contrato, dizer 
exatamente o que se quer, porque um Ministério faz 
uma exigência, uma autarquia que faz outra, outro Mi-
nistério que faz outra, e é um mesmo Governo Federal. 
Então, agora, unifica-se tudo na Portaria nº 127 em re-
gras únicas. Muitas vezes, tem-se uma equipe treinada 
para fazer uma determinada obra naquele Ministério. 
Quando se muda para outro, já não se sabe, porque 
as regras são outras. Coisas simples como essas vão 
fazer uma grande diferença no nosso País.

Cito a titularidade da área de intervenção. É um 
deus nos acuda! Há prédios, escolas, áreas com servi-
ço de água do Estado ou do Município, o hospital, que 
foi construído há 20, 30, 40 anos, e nunca foi registra-
do, porque, naquela época, não havia essas exigên-
cias. Bastava o gestor dizer que aquilo era do Estado 
e pronto. Nunca foi registrado. Não há uma certidão 
lá no cartório, não se consegue fazer uma obra. Se 
se quer reformar o hospital, não se pode. Se se quer 
reformar uma escola, não se pode. Se se quer fazer 
um sistema de água, não se pode. O terreno, muitas 
vezes, é do próprio Estado. 

Sabe o que eu fiz? Numa ideia genial do meu 
Procurador, como Governador, para enfrentar essa 
burocracia, fazia um decreto: decreto a desapropria-
ção de área de proprietário desconhecido, que agora 
passa a pertencer ao Estado. Isso em uma área que 
já era do Estado, porque essa era a única forma que 
encontrava para sair da burocracia. Por isso, graças a 
Deus, fizemos mais de 10 mil obras lá no meu Estado 
durante o período em que governei.

Pois bem, o fato é que agora vem para o óbvio. 
O que é o óbvio? Basta uma declaração do Chefe do 
Poder Executivo, seja municipal, seja estadual, numa 
área pública, para se fazer a obra. Basta isso. Como um 
governador vai declarar que uma área que pertence a 
alguém é do Estado? E mais, claramente, aqui, sob as 
penas do art. 299 do Código Penal. Ninguém é doido 
de colocar a sua assinatura, assumindo-se como cri-
minoso, dando uma declaração falsa. Eu espero que 
isso não aconteça. Mas essa medida tem um efeito 
considerável. Lembro-me que, quando eu fazia esses 
estudos, 70% dos problemas nas obras eram o docu-
mento do terreno ou do prédio. Então, essa é mais uma 
vitória importante que vejo agora se tornando realidade.

Quer ver outra? Você tem as obras. E, muitas ve-
zes, é uma obra de hospital, de uma universidade em 
que, além de obra, há os equipamentos. Você tem o 
dinheiro. Se você deixar para comprar o equipamento 
no final do contrato, o preço vai ser outro, e você fez 

uma previsão no período em que fez o edital de lici-
tação. Não! Pela regra que tínhamos, não podíamos 
comprar os equipamentos, porque senão iam ficar se 
deteriorando, havia risco de alguém roubar, enfim. Re-
sultado: o custo Brasil aumentava. Agora, faz-se uma 
modificação simples como esta: é possível comprar 
os equipamentos, os motores, os equipamentos hos-
pitalares, as carteiras das escolas, essas coisas que 
são naturais, e deixar em local seguro. Uma coisa sim-
ples: faz-se uma caução como garantia. E isso agora 
pode acontecer. Outra mudança simples... Tudo o que 
foi feito são coisas... Nós vamos perguntar agora por 
que isso nunca foi feito? Por que isso nunca foi feito? 

Quer ver outra? Atraso na liberação dos recursos 
da União. Muitas vezes, porque o Congresso não apro-
vou o orçamento... Quem não se lembra de situações 
em que a gente estava no mês de maio ainda sem or-
çamento e não se podia liberar nada para as obras? As 
obras paradas, as construtoras paradas. Aí há o custo 
para retomar a obra, há o custo de reavaliação. Ora, 
você que é governador, que é prefeito e tem dinheiro 
em caixa pensa: poxa, então eu vou fazer a obra com 
o dinheiro do Estado e a União depois vai me ressarcir 
a sua parte na obra. O contrato já é claro: x por cento 
é do Estado e x por cento é do Município ou da União. 
Então, você separa ali qual é o valor que cada um 
dos parceiros da obra deve desembolsar. Então, você 
antecipava e a União – no caso de um convênio com 
a União – lá na frente o ressarciria. Não era possível! 
Não era possível!

Vou citar duas obras no meu Estado. Uma estrada 
ligando a cidade de Floriano até a cidade de Canto do 
Buriti. Cento e sessenta quilômetros de rodovia a ser 
reconstruída. Acertamos no convênio que, de Floriano 
até Itaueiras, que é no meio do caminho, 100km, o go-
verno do Estado faria e 60km, a União, num convênio 
com o Ministério da Integração, através da Codevasf. 
Sabe o que aconteceu? Nós terminamos a nossa parte. 
Como atrasou a liberação da União, a obra parou, não 
podia prosseguir. Um ano, um ano e meio, desgaste, o 
“cacete comendo”, como a gente diz no popular, além 
do prejuízo à população. 

Como essa, milhares de obras no Brasil estão 
nessa situação. Poderia perfeitamente o Estado pros-
seguir com a obra e depois a União pagar pela reali-
zação daquela parte que contratualmente seria dela. 
Então, estamos alterando o Decreto 6.170 para viabili-
zar essas mudanças. Um conjunto de obras pequeno, 
de 100 mil. Aqui, o Governo está colocando 250 mil, 
até 750 mil, fruto da maior parte da desburocratização. 

Muitas vezes o contrato, as regras não diziam cla-
ramente o que era responsabilidade da União quanto 
à qualidade da obra, de quem era a responsabilidade 
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da análise e da aprovação do projeto, de quem era a 
responsabilidade do processo licitatório. Quem faz a 
fiscalização da obra? Às vezes, a mesma obra tem fis-
calização do Município, do Estado, do Governo Fede-
ral, além dos vários outros órgãos ali colocados. Agora 
também se economiza, definindo um dos entes para 
ser o fiscalizador no ato da obra, além dessas outras 
mudanças. Então, são mudanças como essa que, na 
minha visão, vão fazer a diferença. 

Veja outro problema, os conceitos e os procedi-
mentos das obras estabelecidos anualmente na LDO, 
uma lei que tem muitas dificuldades, todos sabem. Co-
meça no mês de junho e toca para frente, estamos a 
votar até o final do ano regras como essa. Por que não 
se coloca essas regras numa portaria, para fugir dessa 
burocracia, para ter mais estabilidade? A LDO muitas 
vezes é alterada depois que você celebrou o contrato. 
E aí, como vamos fazer? O que vai valer? Vai valer a 
regra anterior, vai valer a nova regra? Ou seja, sempre 
que houver uma alteração preservam-se as obras já 
,existentes. Por exemplo, qual é o custo de referência? 
É o Sinapi? É a tabela do Dnit? É a tabela de não sei 
de quê? Então, você tem de ter uma definição clara, 
porque, senão, você faz uma obra levando em conta a 
tabela do Sinapi e, daqui a pouco, aparece o Ministério 
Público dizendo: “Não, a obra estava subfaturada – ou 
superfaturada, sei lá –, porque há uma outra tabela 
de um outro ente federal que é diferente”. Aí, você vai 
responder a processo etc.

Qual é mesmo o valor limite do BDI, a definição 
de quanto vamos ter de ganho das empresas ou de 
garantias? Em alguns contratos é de 40%, em outros 
de 20%, de 25%. Enfim, você precisa definir isso mui-
to claramente. Agora, trabalha-se com uma definição 
mais clara, com uma variação de 10% dos itens, des-
de que sejam representativos, e pelo menos 80% do 
contrato global.

Quer ver uma outra coisa aqui? Estabelecer os 
procedimentos para admissibilidade de licitação. Ou 
seja, você faz uma licitação com aprovação do proje-
to, exceto para que se cumpram os requisitos mínimos 
do projeto e do preço. Mas aí, na hora em que você 
vai contratar com a União, inventam novas regras e a 
licitação fica inválida. Então, você perdeu todo o tem-
po da licitação em razão de uma situação como esta. 
Mesmo com o valor daquela obra continuando, você 
tem esse grave problema. 

As prorrogações, muitas vezes ocorrem por pro-
blemas da própria União. Se você for atrás, há convê-
nios que têm 20 prorrogações. Agora, estabelece-se 
um prazo mais alongado e um limite de 18 meses, é 
o que se deseja com este conjunto de propostas aqui 
colocadas. Por isso que há Restos a Pagar a pagar. 

Ou seja, estamos trabalhando obras de 2007, de 2008, 
de 2009. Por quê? Por conta dessa burocracia. Você 
tem uma regra, meu Senador Paim. Para fazer o cal-
çamento de uma rua é a mesma regra para construir 
a Hidrelétrica de Belo Monte. Essa que é a maluquice 
da legislação brasileira. São modificações aqui impor-
tantes que, acredito, darão grandes resultados.

Obras de elevado valor estão sujeitas às mesmas 
exigências das demais. Então, como eu disse aqui, 
é separado agora. Obras de investimentos acima de 
R$1 milhão vão ter procedimentos e acompanhamento 
diferenciados, mas obras menores vão ter um proce-
dimento mais célere, e acredito que isso vai dar um 
ganho para o povo brasileiro.

Enfim, eu não posso deixar de comemorar, porque 
eu participei ativamente da cobrança por mudanças 
como essa, e tenho de elogiar a nossa Ministra Miriam 
Belchior, com toda sua equipe, que esteve envolvida 
nesse trabalho, do qual, repito, participei ativamente. 
Acredito que ganham desde o menor Município do 
nosso País até os Estados e os maiores.

Eu quero ressaltar que são, sim, uma vitória es-
sas mudanças nas transferências voluntárias. Essa 
proposta para desburocratização dos procedimentos 
de convênios e contratos de repasse lançados pelo 
Governo brasileiro é uma vitória do povo brasileiro, é 
uma vitória em todos os sentidos, inclusive pela eco-
nomicidade.

Por isso, meu querido Paim, eu não poderia dei-
xar de estar aqui, comemorando. Espero que o Brasil 
faça bom uso e que a gente possa, com isso, encur-
tar o tempo entre a cobrança de uma comunidade e 
a decisão de uma liderança política de atendê-la e, 
com menos burocracia, atendê-la mais rapidamente.

Graças a Deus, muito obrigado.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMEN-
TO DO SR. SENADOR WELLINGTON DIAS

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Sena-
doras, Srs. Senadores, quero comemorar uma decisão 
tomada pelo nosso governo que atendendo a pleito meu 
e, tenho certeza, de muitos de nossos companheiros 
governadores, prefeitos e parlamentares, eliminou um 
gargalo operacional que afetava nossos municípios 
e estados, prejudicando principalmente nosso povo.

A assinatura de uma Portaria Interministerial 
pelos Ministérios do Planejamento, Fazenda e CGU 
na última semana, vai simplificar a maneira de firmar 
contratos entre a União e as prefeituras e governos 
estaduais de todo o País, eliminando a instabilidade 
nas regras de contração e execução e facilitando a li-
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beração de recursos por parte da União e no aporte 
de contrapartidas pelos executores.

Esse é um tema que já motivou inúmeros discur-
sos, reuniões, conversas e encontros. Fiz, pessoalmen-
te e por várias vezes, pedido nesse sentido junto ao 
governo federal, com o objetivo de facilitar o dia-a-dia 
de nossos gestores,

notadamente os municipais, que tem maior di-
ficuldade técnica em atender todas as exigências e 
burocracias existentes.

Agora, fico feliz de poder vir aqui no Plenário, 
comemorar o fato de que a ministra do Planejamento, 
Miriam Belchior, assinou a Portaria Interministerial que 
regulamenta o Decreto 7.594/2011 que trata das nor-
mas relativas às transferências de recursos da União 
mediante convênios e contratos de repasse com valor 
até R$ 750 mil. Ato este, feito na presença dos presi-
dentes da Frente Nacional dos Prefeitos - FNP, Confe-
deração Nacional dos Municípios -CNM e Associação 
Brasileira dos Municípios a ABM.

Conseguiremos, enfim, atender às justas reivindi-
cações dos prefeitos e governadores que queriam um 
sistema mais simples para interagir com a União. As 
medidas afetarão principalmente as demandas junto 
ao Ministério das Cidades e à Caixa Econômica Fede-
ral, que já está adaptando suas normas e estruturas 
a esta nova portaria. Quero ressaltar aqui a abertura 
de 14 novas unidades regionais de atendimento da 
CAIXA na área de desenvolvimento urbano, as cha-
madas REDUR, bem como, a autorização do minis-
tério do planejamento para a contratação de mais de 
1.500 novos empregados da CAIXA especificamente 
para estes atendimentos. Outra medida tomada pela 
CAIXA foi a instalação de uma Ouvidoria Governo 
exclusiva para atendimento aos gestores municipais 
e estaduais, onde funcionários da CAIXA atenderão 
todas as demandas e buscarão dar solução e atendi-
mento imediato a estes gestores.

Esta portaria tem como objetivo principal desbu-
rocratizar a transferência de recursos aos estados e 
municípios brasileiros e aumentar o controle e a trans-
parência sobre os investimentos públicos.

O texto esclarece o papel de cada ente federado 
e de cada órgão federal na tramitação dos contratos 
e convênios com Estados e Municípios e, com isso, 
aumenta a capacidade de fiscalização dos órgãos de 
controle e agiliza os processos nos ministérios.

Este é um pleito antigo dos governadores e pre-
feitos brasileiros e nosso governo, atendendo a esse 
pedido, conseguirá não só desburocratizar as regras, 
mas também ‘íbi’ garantir mais transparência e fiscali-
zação na aplicação dos recursos federais.

Sr. Presidente, para os contratos com valor inferior 
a R$750 mil, só será autorizado o inicio da obra após 
ter sido depositado 50% do valor total do contrato. O 
restante virá durante a realização da obra, com a libera-
ção de uma parcela de 30% e outra de 20%, totalizando 
100% dos recursos investidos pelo Governo Federal.

Isso ajuda a garantir que as obras não fiquem 
paradas por falta de pagamento. Além da nova porta-
ria, a Caixa também vai adotar medidas para agilizar 
os processos com as prefeituras e governos estaduais.

A diferenciação de tratamento de obras também é 
uma das novidades da nova orientação. De acordo com 
o Ministério das Cidades, agora as exigências serão 
compatíveis com o valor e a complexidade dos proce-
dimentos. Obras pequenas terão procedimentos sim-
ples e ágeis e obras maiores terão exigências maiores.

Entre as principais modificações viabilizadas pelo 
regime simplificado na portaria já mencionada, estão:

1. O depósito de 50% dos recursos financeiros 
antes do início da obra;

2. Possibilidade de comprovação de titularidade 
de área por meio de declaração do chefe do Poder 
Executivo, de que é detentor da posse da área, quando 
se tratar de área pública, devendo a regularização da 
propriedade ser comprovada até o final da execução 
do objeto do convênio;

3. A liberação dos recursos não dependerá mais 
de visita da Caixa Econômica Federal, o pagamento 
será feito assim que o Município entregar o boletim 
de medição;

4. Não haverá mais várias visitas da Caixa nas 
medições da obra – serão apenas três visitas de téc-
nicos da Caixa com 50%, 80% e o no término da obra;

5. A dispensa da contrapartida obrigatória para 
os Municípios que não têm condições;

6. O prazo definido de eliminação de pendências 
técnicas – 18 meses para apresentar as pendências 
técnicas de engenharia;

7. A comprovação de requisitos fiscais – a regu-
larização só será verificada para o CNPJ principal do 
Estado e Município e do órgão executor em dois mo-
mentos: na assinatura do contrato e se houver termos 
aditivos do convênio;

8. O governo adotará a notificação prévia de 
pendência do Cadastro Único de Convênio - CAUC, 
ou seja, antes de ser registrado como inadimplente o 
Município e o Estado devem ser notificado no prazo 
de 45 dias de antecedência;

9. Limite mínimo para contratação de obras de 
engenharia passa de R$ 100 mil para R$ 250 mil; e

10. Possibilidade de ressarcimento aos municípios 
e estados por pagamentos realizados às próprias custas 
decorrentes do atraso na liberação por parte da União.
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Srªs e Srs. Senadores, nosso governo avança ao 
encontrar um caminho para simplificar os convênios e 
contratos com os municípios. Avança quando além de 
minimizar os problemas burocráticos, também trabalha 
para diminuir os custos, dar mais transparência, mais 
controle e oxalá mais qualidade às obras em nossas 
cidades.

Sr. Presidente, esta dificuldade em contratar, cons-
truir e prestar contas, eu vivi na pele. Em nosso governo 
no Piauí, tivemos várias situações em que a burocracia 
dificultava a realização de obras e benfeitorias para a 
população, prejudicando o desenvolvimento do estado 
e afetando diretamente o bem estar dos cidadãos que 
aquela obra ou serviço iria levar para todos.

É preciso deixar claro, senhor presidente, que a 
simplificação não significa falta de controle e, sim, tra-
tar a obra com o peso que ela tem. O governo federal 
avança quando diferencia as exigências para pequenas 
e grandes obras, de acordo com seu valor, racionali-
zando e simplificando todo o processo e conferindo 
estabilidade e previsibilidade às regras. Por tudo isso, 
quero comemorar hoje essa vitória, que é de todos nós. 

Era isso que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Wellington Dias, 
o Sr. Inácio Arruda deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Esse foi o Senador Wellington Dias, relatando o 
trabalho do Governo da Presidenta Dilma, um trabalho 
muito bem feito que ele, junto com a Ministra, elaborou 
e que passará a ser aplicado.

O Senador Inácio Arruda tem a palavra, como 
Líder do PCdoB.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, especialmente o Senador Paim 
e o Senador Wellington Dias, hoje, comemoramos, no 
Brasil, o Dia de Solidariedade ao Povo Palestino. Esse 
povo está precisando mais do que nunca dessa nossa 
solidariedade, porque é um povo pisoteado, massa-
crado, assassinado, perseguido por uma nação que 
funciona como uma espécie de valete norte-america-
no no Oriente Médio, que está armada com as mais 
sofisticadas armas de guerra, com arsenal nuclear, e 
que pressiona o povo palestino, tomando-lhe as terras, 
tomando-lhe os territórios.

Houve invasões no Egito e na Síria, com mas-
sacres brutais, e houve desrespeito às resoluções da 
ONU. Eu ainda não ouvi o Presidente da ONU, Ban Ki-
-moon, dizer: “Vamos cumprir as resoluções da ONU, 
para garantir a autonomia do povo palestino”.

Eu não poderia deixar de, neste dia, fazer re-
ferência a essa passagem, que é também uma pas-
sagem de luta dos povos pela autodeterminação da 
Nação Palestina.

Feito esse registro, Sr. Presidente, quero também 
ressaltar aqui um empreendimento feito no meu Esta-
do, o Ceará, e, mais precisamente, na minha cidade, 
Fortaleza. Ali haverá o maior investimento de todos os 
tempos de nossa história. Senador Paim, serão inves-
tidos R$3,34 bilhões para a construção da linha leste 
do metrô de Fortaleza, com extensão de 12,5 quilô-
metros. Esse investimento é uma conquista alcançada 
pelo esforço de planejar, de projetar e de executar do 
Governador do Estado, Cid Gomes, junto com a Pre-
sidente Dilma, porque parte significativa dos recursos, 
mais precisamente R$2,4 bilhões, vem do Programa 
de Aceleração do Crescimento na modalidade Mobili-
dade Urbana. Esse Programa foi lançado no primeiro 
semestre deste ano pela Presidenta Dilma Rousseff.

Sr. Presidente, esse é um investimento que mexe 
com a cidade de Fortaleza inteira. A maioria esmaga-
dora da nossa população mora na zona oeste: são 
trabalhadores, operários, servidores públicos, comer-
ciários, bancários, biscateiros, serventes, mestres de 
obras que moram ali. Mas essa maioria de trabalha-
dores trabalha na região leste de Fortaleza. E é essa 
ligação que vamos cumprir, pegando o centro de For-
taleza e o estendendo para a região leste, que é a área 
de grande atividade comercial, turística e de serviços 
da cidade de Fortaleza.

Vamos sair do centro e ir até o Hospital Geral de 
Fortaleza e à Cidade 2000, que é um dos primeiros 
grandes conjuntos habitacionais da cidade de Fortaleza.

Depois, descemos pelo grande centro de eventos 
que está sendo construído e deve começar a funcio-
nar até maio do próximo ano e concluímos no Fórum 
Clóvis Beviláqua, que é uma área de grande atividade 
de serviço. Além dos serviços jurisdicionais, a Justiça, 
você tem ali uma grande atividade de trabalhadores.

Então, Sr. Presidente, esse trecho, a Linha Leste, 
se articula com a Linha Sul e com a Linha Oeste e com 
o veículo leve sobre trilho, que é uma obra da Copa, 
que liga a sede do distrito de Parangaba ao distrito do 
Mucuripe, fazendo uma ligação do porto com os prin-
cipais centros de atividade econômica relacionada aos 
trabalhadores na cidade de Fortaleza.

Sr. Presidente, faço registro desse grande in-
vestimento na cidade de Fortaleza, do esforço do 
Governador do Estado do Ceará, da articulação que 
se desenvolveu com o Ministério das Cidades, com o 
Ministério do Planejamento, com a Casa Civil e com 
a Presidente da República, para ligar imediatamente 
esse esforço à batalha que nós travamos para mate-

NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL1213



50480 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011

rializar os nossos chamados planos de aceleração do 
crescimento. Já tivemos o PAC 1, estamos no PAC 2 
e queremos enveredar pelo PAC 3, demonstrando a 
determinação do Governo brasileiro para garantir o 
desenvolvimento do nosso País.

Considero que essas duas primeiras grandes mo-
dalidades de propostas que estão no PAC 1 e no PAC 
2 são o esforço nacional. Há o esforço do Estado, o 
Ceará, do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte, 
que se irmanam com Sergipe, com o Centro-Oeste.

Há pouco falou aqui o nosso colega Delcídio, re-
clamando dos investimentos na sua terra, Corumbá, 
no Mato Grosso do Sul, mas nós temos de examinar 
que isso tudo é a ideia de se ter um projeto nacional. E 
quero ligar ao trabalho que desenvolvemos ontem o dia 
inteiro, na cidade do Rio de Janeiro: uma reunião, Sr. 
Presidente, que iniciamos pontualmente às 9h30, com 
uma palestra da economista, professora e ex-colega 
nossa do Congresso Nacional, Deputada Federal que 
foi, Maria da Conceição Tavares. Uma palestra sobre 
a crise internacional e as perspectivas do nosso País.

Cito isso, inicialmente, para dizer que esse semi-
nário de ontem foi uma promoção da Fundação Perseu 
Abramo, do Partido dos Trabalhadores; da Fundação 
Maurício Grabois, do Partido Comunista do Brasil; da 
Fundação João Mangabeira, do Partido Socialista Bra-
sileiro; e da Fundação Leonel Brizola – Alberto Pas-
qualini, do Partido Democrático Trabalhista.

Reunimos, numa primeira Mesa, essa extraordi-
nária mulher do povo brasileiro – nascida em Portugal, 
mas nossa –, Maria da Conceição Tavares, Luiz Car-
los Bresser-Pereira, o Márcio Porchmann. Na verdade, 
vamos registrar corretamente, porque esses foram pa-
lestrantes das várias Mesas. Mas, na primeira Mesa, a 
nossa companheira Maria da Conceição Tavares, Luiz 
Carlos Bresser-Pereira, Carlos Lessa e Theotônio dos 
Santos, todos economistas, todos com grande respon-
sabilidade, porque uns ou estiveram aqui no Congresso 
Nacional, ou estiveram no governo central – é o caso do 
Sr. Luiz Carlos Bresser-Pereira e do Professor Carlos 
Lessa –, ou são professores de grandes universidades 
brasileiras. Este foi o primeiro painel, tratando da crise 
mundial do capitalismo.

O segundo painel foi sobre as políticas macro-
econômicas – o Brasil frente à crise. Tivemos como 
expositores o Sr. Ricardo Carneiro, o Sr. Ricardo Biels-
chowsky e o nosso chefe do Tesouro Nacional, o Se-
cretário-Geral do Tesouro, Arno Augustin.

Na terceira Mesa, já à noite, nós estivemos com 
Márcio Pochmann, Tânia Bacelar, Wilson Cano e o 
nosso Secretário-Executivo do Ministério da Fazenda, 
Nelson Barbosa, em um debate de alcance.

Nós deveríamos fazer mais. Talvez a nossa Co-
missão de Economia devesse realizar seminários da-
quela dimensão, reunindo as fundações dos partidos 
que estão no Governo e também os que estão na 
oposição, reunindo a sua intelectualidade, reunindo o 
seu movimento social, as estruturas organizadas da 
sociedade, a União Nacional dos Estudantes, a CUT, a 
CGT, a CTB, a Força Sindical; trazer para cá, debater os 
grandes temas – como proteger a economia brasileira 
em tempos de crise e, ao mesmo tempo, defender os 
direitos dos trabalhadores do nosso País.

Sr. Presidente, faço este registro para também 
marcar algo que se mostrou comum quase em todas 
as falas, quase em todos os registros: o reconheci-
mento do papel extraordinário, citado aqui, há pou-
co, pelo nosso Colega Wellington Dias, exercido pelo 
Presidente Lula, que usou uma expressão chamada 
“destravar o Brasil”. E foi isto que Lula fez: ele destra-
vou o Brasil, abriu a vereda, abriu o caminho para o 
progresso social e econômico da nossa Nação. Aliás, 
não há progresso social sem crescimento econômico, 
sem desenvolvimento.

E por essa vereda chega a Presidenta Dilma 
Rousseff. Com qual responsabilidade? Alargar essa 
vereda. Como fazê-lo? Como proteger o direito dos 
trabalhadores? Como proteger a economia nacional? 
Como impedir a desindustrialização, que é feita por forte 
pressão dos países desenvolvidos e também dos que 
estão a se desenvolver? É lógico, todos buscam o seu 
projeto. Mas qual é o nosso? Qual é o nosso caminho?

Sr. Presidente, todos que ali estavam foram tam-
bém unânimes em demonstrar, não é possível. O Lula 
disse: “Vou destravar a economia”. E ele abriu a vere-
da. Ele, digamos, é o senhor do PAC, com a sua mãe 
– ele anunciou que era a Presidenta Dilma, à época 
Ministra da Casa Civil.

Mas, Sr. Presidente, é uma espécie de corrida de 
obstáculos: nós saltamos alguns obstáculos com o PAC 
1 e com o PAC 2, desenvolvemos mais universidades, 
mais ensino técnico, Prodatec, levamos a Petrobras 
não só a descobrir o pré-sal, mas, mais do que isso, 
a construir os navios no Brasil, a retomar a indústria 
naval, a espalhar estaleiros pelo Brasil, a levar siderúr-
gica, a levar refinarias para o Ceará, para Pernambuco, 
para o Maranhão, aumentar a refinaria de Guamaré, 
no Rio Grande do Norte, estender essa capacidade 
de exploração do petróleo para agregar mais rique-
za, trazendo mais empresas e mais empregos para o 
Brasil. Nós podemos citar a transposição de águas, a 
Transnordestina, o esforço para concluir a Norte-Sul.

Veja a que vexame as elites levaram o País, um 
País continental, que não se liga de trem do Maranhão 
ao Rio Grande do Sul, que tem que ser de carreta. Uma 
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vergonha! A safra de grãos do Centro Oeste tem que 
ir aos portos de carreta. É algo lastimável.

Mas esse esforço foi feito pelo Presidente Lula 
e Dilma tem a responsabilidade de então saltar o se-
gundo obstáculo.

E onde está o freio? O gargalo, onde está? Todos 
afirmaram: na política macroeconômica. É ela, meu 
caro Presidente Eduardo Amorim, que freia a capaci-
dade de desenvolvimento do Brasil. Temos um grande 
mercado, temos um grande povo, quase 200 milhões 
de brasileiros, desejosos de adquirir os produtos do 
progresso, de chegar à universidade, de se preparar, 
de se formar, de ajudar o nosso País.

Mas nós temos um freio terrível, chamado política 
de juros. A política que favorece o rentismo, o parasitis-
mo, a política que favorece, muitas vezes, a banca, e 
que impede que saltemos obstáculos maiores e faça-
mos de fato o nosso País avançar com mais ousadia.

Por isso, Sr. Presidente, nós preconizamos que 
é preciso reduzir mais os juros. É preciso reduzir mais 
os juros. Nós temos a maior taxa de juros básica do 
mundo. Não há nenhum país desenvolvido, não há 
nenhum país em desenvolvimento com taxa de juros 
sequer perto. A distância entre nós, em termos de taxa 
de juros, e os países em desenvolvimento mais acen-
tuado, como a China, ou a Índia, ou a África do Sul, 
ou mesmo a Rússia, é gigantesca.

Nós precisamos rever isso. Isso precisa da capa-
cidade política, da unidade política e da decisão políti-
ca. E nós não temos como sair disso. Nós precisamos 
enfrentar essa questão.

Não há um setor da economia que não se res-
sinta da presença nociva dos juros elevados, que im-
pedem o salto na ciência e tecnologia, que impedem 
o salto na industrialização, que impedem o salto na 
indústria farmacêutica nacional, brasileira, e que, se 
formos levantar, quase que em todas a áreas mesmo 
da infra-estrutura.

Por isso, Sr. Presidente, nós queremos nos con-
gratular com a iniciativa das fundações partidárias e, 
quem sabe, defender a posição de que elas se man-
tenham unidas e, ao mesmo tempo, produzindo deba-
tes e seminários com este e alargando este debate, 
incluindo entre os convidados, os economistas, mas 
chamando para ali os empresários nacionais e os sin-
dicalistas que têm a visão do desenvolvimento e do 
progresso social.

Eram essas, Sr. Presidente, as questões que gos-
taria de levantar, nesta noite, aqui no Senado Federal.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Inácio Arruda, 
o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Eduardo Amorim.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – Passo a palavra ao Senador Paulo Paim.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
O Paim já anunciou que eu tenho uma reunião aqui 
com o Ministério Público do Trabalho.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – O senhor tem uma reunião e espero que 
seja vitoriosa. Agradecemos muito a sensibilidade...

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Só quero 
dizer que quem articulou essa reunião foi o Senador 
Eduardo Amorim; ele passou a presidir para que o Se-
nador Inácio Arruda, que teria que presidir, recebesse 
as lideranças do Ministério Público do Trabalho.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – Senador Paulo Paim, antes de passar 
a palavra a V. Exª, quero registrar aqui a presença do 
grande amigo, nosso primeiro suplente, Lauro Mene-
zes – para os amigos, Laurinho –, que na próxima se-
mana, em virtude da necessidade que temos em fazer 
um procedimento cirúrgico, ele estará vindo para esta 
Casa onde, com certeza, honrará com os compromis-
sos e os desejos do sonho brasileiro, especialmente 
do sergipanos.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Seja 
bem-vindo e a sua responsabilidade é muito grande, 
porque vai substituir um grande Senador que é um or-
gulho para todos nós que somos seus pares aqui nesta 
Casa. Mas como é suplente dele, eu tenho certeza de 
que vai acompanhar o trabalho que ele vem fazendo, 
para orgulho também de nós todos. Seja bem-vindo no 
momento adequando. E claro que nós vamos não só 
torcer, mas faremos pensamento muito positivo para 
que o procedimento cirúrgico que V. Exª terá que fazer 
dará tudo certo.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – Rogo a Deus e muito obrigado Senador. 
O senhor é um grande amigo e um colega, pessoa com 
quem eu aprendi realmente a conhecer melhor esta 
Casa. O seu sonho de contribuir com este País, com 
esta Nação, uma Nação extremamente rica, mas que 
ainda convive com muitas mazelas, com muitos sofri-
mentos sociais, é o nosso sonho também.

Muito obrigado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Se-
nador Eduardo Amorim, hoje, vou falar um pouco do 
Orçamento. 

O meu Estado tem 497 Municípios. Resolvi, des-
de que aqui cheguei, há alguns anos, quase 30 anos, 
fazer a seguinte distribuição da verba correspondente 
ao meu mandato: divido, pelos 497 municípios, e des-
tino a mesma verba para todos, independentemente 
do colégio eleitoral, do partido que está administrando 
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o Município. E começo sempre com o IDH: dou primei-
ro para os mais pobres e depois para os Municípios 
mais afortunados, vamos dizer. E faço isso com a maior 
tranquilidade. 

São 497 municípios e agradeço a todos pelos 
convites que me fazem para que eu acompanhe e vi-
site as obras. A Caixa Econômica Federal as acompa-
nha, pois eu, naturalmente, não tenho tempo – embora 
esteja agradecendo – de estar nas inaugurações, que 
são mais do que legítimas.

Quero também dizer que agora a emenda míni-
ma foi para R$250 mil. É bom que todos os Municípios 
saibam que por um lado é bom, mas por outro lado 
não é tão bom. É aquela história: tenho duas notícias 
para dar, uma boa e uma ruim. A primeira é que foi 
para R$250 mil, mas o montante não aumentou, é o 
mesmo. Só que enquanto eu dividia os três milhões 
por 250, e dava mais ou menos cem mil para cada um, 
agora, com o mesmo montante, vou ter de dividir por 
250. Consequentemente, metade dos Municípios re-
ceberá somente no ano subsequente, quando teriam 
direito a receber, pelo modelo anterior, neste ano. É 
só para os Municípios entenderem. 

Eu sei que muitos Municípios ficaram felizes por-
que agora não é mais cem, mas 250. Só que aquele 
Município que receberia duas ou até três vezes de cem, 
vai receber uma de 250 e vai ter de esperar um pouco 
mais, porque a ordem foi alterada. Mas faz parte do jogo.

Na mesma linha dessa questão das emendas 
parlamentares, quero dizer que tenho um compromisso 
muito grande com a universidade do meu Rio Grande, a 
chamada Uergs. Assumi um compromisso com a edu-
cação do meu Estado, o Rio Grande do Sul, e por isso 
destinei a totalidade da minha emenda individual de 
Senador para a Universidade Estadual do Rio Grande 
do Sul, a Uergs. Esse compromisso deve-se especial-
mente ao relevante papel da Universidade Estadual na 
educação superior no Rio Grande, naturalmente para 
os mais pobres. 

A Universidade Estadual está presente em sete 
regiões, possui um total de 2.108 alunos matriculados 
regularmente e são 130 professores e todo um corpo 
de funcionários públicos que atende à Universidade.

A disposição de suas unidades objetiva o total 
desenvolvimento regional pela importância do nosso 
Estado, que é um Estado, em extensão territorial, um 
dos maiores do País. 

Enfim, a Universidade tem-se revelado um im-
portante polo de desenvolvimento sustentável das re-
giões, fomentando o equilíbrio do crescimento humano 
e educacional do polo gaúcho, bem como colaborando 
para a qualificação de nossos jovens e sua inclusão no 
mercado de trabalho. A Universidade; além de pública, 

é gratuita. Reserva 50% de suas vagas para alunos 
de baixa renda e 10% para portadores de necessida-
des especiais.

Com o apoio de parlamentares que compõem 
a bancada gaúcha, aprovamos, assim, o valor R$10 
milhões ao orçamento de 2011, sendo R$2 milhões 
para o custeio e R$8 milhões para investimento. As-
sim, como é um compromisso que assumi não só para 
este ano, mas para os oito anos, vamos, na totalida-
de, assegurar algo em torno de R$80 milhões, R$10 
milhões por ano para a nossa universidade. Claro, se 
a verba aumentar, podemos chegar a R$100 milhões 
para a Uergs, lá no nosso Rio Grande. Para que não 
fique nenhuma dúvida, é mais ou menos R$10 milhões 
por ano, o que poderá chegar, se esse montante dis-
ponível aumentar, a algo em torno de R$100 milhões. 

Foram realizados, Sr. Presidente, os cadastramen-
tos de dois planos de trabalho, sendo que o custeio foi 
divido em dois projetos: um para a aquisição de mate-
rial e outro para a reforma, devido a particularidades 
da análise técnica dos projetos.

Os planos de investimentos objetivam desde a 
aquisição de transporte, equipamento de informática 
e também estrutura para os laboratórios da nossa 
universidade.

A universidade, instituída na administração do 
governo Olívio Dutra, por iniciativa conjunta do Gover-
nador com o Deputado do PSB na época, Beto Albu-
querque, que hoje é secretário de Estado do Governo 
de Tarso Genro. Isso foi em 2001, tendo aumentado a 
demanda por vagas e com isso a necessidade de re-
cursos para dar continuidade à sua expansão e a todas 
as atividades desenvolvidas nesse importante campus. 

A instituição possui cursos de graduação e pós-
-graduação, com fomento à pesquisa e inovação.

A área de pesquisa e pós-graduação vem estimu-
lando o estudo de temas que sejam importantes, como 
dizia antes, para o desenvolvimento socioeconômico 
das diferentes regiões do Estado.

A Uergs também faz parte, Sr. Presidente, da 
Rede Gaúcha de Ensino Superior à Distância – Regesd, 
composta por oito universidades gaúchas no âmbito 
do programa Pró-Licenciatura, que oferece cursos de 
licenciatura gratuitos a distância também.

Através dessa experiência, a instituição tem re-
forçado sua vocação para a formação de professores. 
Um exemplo forte de sua vocação e do trabalho que 
realiza pelo desenvolvimento regional são os cur-
sos que oferece, como, por exemplo: tecnologia em 
fruticultura, agroindústria, agropecuária e recursos 
pesqueiros, gestão ambiental, biotecnologia, ciências 
biológicas, gestão pública, engenharia de sistemas 
digitais, e por aí vai.
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Por isso, Sr. Presidente, quero agradecer os es-
forços do MEC, na figura do Ministro Fernando Ha-
ddad e do Secretário-Executivo, Henrique Paim, que 
têm dado todo o apoio a esse projeto, como também 
a toda a bancada gaúcha e o Secretário de Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Sul, nosso amigo Cle-
ber Prodanov, no sentido de garantirmos o empenho 
dos recursos alocados na LOA 2011, até o final deste 
exercício financeiro.

Faço um apelo à Ministra-Chefe da Casa Civil, 
a nossa querida Gleisi Hoffmann, que foi Senadora 
e está afastada para exercer esse cargo, e também 
à Presidenta Dilma, para que apóiem essa iniciativa, 
determinando a devida contabilização dessa despesa, 
mediante emissão de nota de empenho.

Quero aqui, mais uma vez, lembrar que o Go-
vernador Tarso Genro também está se movimentan-
do para garantir esse investimento na nossa querida 
Uergs, que, infelizmente, no governo anterior, quase 
foi sucateada, mas não foi. Agora, com a injeção de 
uma verba correspondente a R$10 milhões por ano, 
nos próximos sete anos, com certeza, vai decolar, 
porque a Uergs é um orgulho, com certeza, para todo 
o povo gaúcho.

Sr. Presidente, cada vez mais as exigências de 
qualificação da mão de obra têm sido uma constan-
te. Por isso, repito aqui uma fala da Presidente Dilma, 
que disse:

Se somos um país que pretende, de fato, 
ocupar um lugar no mundo e fazer com que 
os brasileiros ocupem um lugar no Brasil, que 
permita ao nosso país dar os passos funda-
mentais para que nós, de fato, sejamos uma 
das grandes potências mundiais nos próximos 
anos, temos que investir na educação. 

Para isso, precisamos investir mais e mais na edu-
cação e na pesquisa. Investir em educação, a meu ver, 
é passo fundamental, como já dizia em discurso que 
fiz ontem, para fomentar o processo de integração do 
nosso País com o mundo cada vez mais globalizado.

O Rio Grande do Sul, pela proximidade com o 
Mercosul, precisa expandir e fortalecer a educação 
superior no interior do nosso Estado.

Apoiar as universidades públicas é o caminho 
para o desenvolvimento econômico e social, para o 
acesso ao mundo da tecnologia e da inovação que 
nosso País tanto necessita.

Tenho certeza que, fortalecendo a Uergs, estare-
mos fortalecendo a educação superior no Rio Grande 
do Sul e avançando na qualificação da mão de obra 
de jovens gaúchos e, consequentemente, de jovens 
brasileiros.

Sr. Presidente, nestes meus últimos onze minu-
tos, quero aqui destacar mais uma vez a importância 
que a Casa deve dar à aprovação do PLS nº 271, de 
2008, e do PLC nº 319, de 2009. Um regulamenta a 
profissão de motorista – já fizemos um amplo diálogo 
com empregados e empregadores – e o outro vai ga-
rantir o Estatuto do Motorista.

Sr. Presidente, trago à tribuna no dia de hoje um 
tema que, no meu entendimento, é muito importante e 
que vem sendo debatido em audiências públicas, das 
quais tenho participado, em todo o País.

Trato aqui do Estatuto do Motorista, projeto que 
apresentei há cerca de três anos e que está tramitan-
do na Casam sob a relatoria do nosso querido amigo 
Senador Ricardo Ferraço.

Durante todo este ano, muitos foram os encon-
tros, muitas propostas e ideias foram apresentadas, e 
o debate aconteceu com profundidade.

Lembro-me de que o debate sobre a regulamen-
tação da profissão do trabalhador em transporte ter-
restre e também a ampliação do Estatuto do Motorista 
foi considerado por muitos painelistas como um pacto 
pela vida, já que, como muitos disseram, no mundo e 
no Brasil morrem mais pessoas em acidentes de trân-
sito do que nas próprias guerras.

Para que possamos construir a sociedade que 
queremos, é importante que cada vez mais façamos 
o debate sobre o quadro que se apresenta e que leva 
à morte inúmeras pessoas em razão de acidentes de 
trânsito.

Com a participação e o engajamento dos setores 
interessados, como empresários e motoristas, tanto da 
área pública como da área privada, da sociedade civil 
organizada, passamos a debater, como eu dizia, em 
quase todas as capitais, a importância de regulamen-
tarmos, de forma definitiva, a questão do transporte 
terrestre como uma atividade imprescindível para o 
desenvolvimento do País.

Tanto ao Estatuto do Motorista (PLS nº 271, de 
2008), de nossa autoria, como ao PLC nº 319, de 2009, 
que dispõe sobre o exercício da profissão de motorista, 
projeto original do Deputado Tarcísio Zimmermann, hoje 
Prefeito de Novo Hamburgo, estão sendo construídos 
substitutivos, numa ampla participação de toda a po-
pulação que atua nessa área do nosso País.

Houve um grande entendimento entre os motoris-
tas e os empresários na construção do substitutivo ao 
PLC nº 319, de 2009. Este projeto está na Comissão de 
Infraestrutura e o Relator é o Senador Ricardo Ferraço.

Desejo aqui agradecer a grande contribuição 
que recebemos tanto do Senador Ricardo Ferraço 
quanto do Senador Clésio Andrade, das entidades 
representativas dos empresários, dos trabalhadores 
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e, sem dúvida, dos motoristas do transporte terrestre, 
que movimentam a economia do País e impulsionam 
o nosso desenvolvimento. Todos eles incansáveis na 
construção de um país melhor para todos e, também, 
e naturalmente, pelos seus representantes líderes 
sindicais na construção de um texto que contemple o 
interesse da categoria, tanto no Estatuto do Motorista, 
como também no substitutivo que vamos votar, tenho 
certeza, ainda este ano, aqui no Senado, que regula-
menta a profissão do motorista.

O Estatuto do Motorista, PLS nº 271, é mais 
amplo do que o PLS nº 319. A estruturação de ambos 
os projetos não é de hoje, pois há mais de 40 anos, 
as entidades sindicais representativas do setor estão 
batalhando pela regulamentação do exercício da pro-
fissão de motorista de forma tal que os seus direitos 
sejam ampliados e não diminuídos. Costumo dizer que 
o Estatuto vai diminuir o conflito entre empregado e 
empregador, bem como ajudar na melhoria de vida dos 
motoristas e seus familiares, como também será uma 
peça fundamental na redução do número de acidentes.

O Estatuto dos Motoristas – que votaremos no 
ano que vem –, como eu dizia, é um verdadeiro pacto 
de vida para todos os brasileiros, motoristas ou não. 
Por isso a urgência da sua tramitação nesta Casa le-
gislativa.

Sr. Presidente, os itens abordados durante as 
reuniões, que ocorreram em diversas capitais do País 
foram desde o piso, a questão da jornada, a questão 
da aposentadoria especial, a questão das paradas, a 
questão da infraestrutura, a questão do descanso, a 
questão dos pedágios, dos acidentes, mas uma coisa 
eu senti, que é um apelo geral que interessa tanto aos 
empregadores quanto aos trabalhadores. São duas 
grandes questões que têm que estar contempladas no 
Estatuto do Motorista: aposentadoria especial, porque 
ninguém tem dúvida que o serviço do motorista, de 
caminhão, de ônibus, de táxi, de van, enfim, é pericu-
loso, é penoso e é insalubre, por isso eles têm que ter 
direito a aposentadoria especial.

Ora, se eu quero aposentadoria especial para os 
motoristas, significa que eles vão se aposentar com 
25 anos de contribuição. Consequentemente, eles não 
pegam o fator, porque quem tem a especial, não pega 
o fator e se aposentará com o salário integral. Dois, 
há uma falta enorme no País, Senador Lindbergh Fa-
rias, de profissionais dessa área, por isso, também, 
mais uma vez, estamos fortalecendo, via Estatuto do 
Motorista, um outro projeto de nossa autoria, que é o 
Fundep, o fundo de investimento para o ensino técnico 
profissional. Já o Pronatec, que veio recentemente – o 
Fundep é bem mais antigo –, também avançou nes-
se sentido, e que bom que avançou, mas não criou o 

fundo. Queremos que haja o fundo para investimento 
na formação da nossa juventude nessa área também, 
porque os motoristas vão envelhecendo, vão se apo-
sentando, e nós, como alguém já me disse, se tivésse-
mos 50, 100 mil motoristas, todos estariam colocados 
neste momento.

Por fim, Senador Lindbergh Farias, estou muito 
esperançoso de que, além de aprovarmos ainda este 
ano o projeto que regulamenta a profissão de motoris-
ta, ou seja, que vai criar um conforto legal nessa área 
tão importante da economia nacional, nós, também, 
mediante muito diálogo, estamos já fazendo, como diz 
o Tarso Genro, uma grande concertação na questão 
dos comerciários. Já chegamos ao entendimento, PL 
115 de nossa autoria foi o eixo desse acordo entre 
os comerciários – estou me referindo aqui à catego-
ria econômica e à categoria laboral ou profissional –, 
tanto empregados como empregadores chegaram num 
grande entendimento, e o Senador Ricardo Ferraço, 
casualmente também é o relator desse outro projeto, 
e vamos fazer de tudo, porque, se o Governo não é 
contra, se os empresários não são contra, se os traba-
lhadores não são contra, para que esse projeto também 
seja votado ainda este ano aqui. 

Vamos regulamentar, com isso, a profissão mais 
antiga do mundo, que é do comerciário, porque, desde 
o início da civilização, as pessoas já trocavam entre si 
mercadorias, alimentos. Então, a profissão de comer-
ciário, poderíamos dizer, é uma das mais antigas do 
mundo, e não há por que ela não ser regulamentada 
de forma definitiva, até numa homenagem àqueles que 
vêm travando este bom debate pela regulamentação, 
nesse caso, eu diria, há séculos. E somente agora, 
mediante esse acordo que fizemos lá na Comissão de 
Direitos Humanos, é que nós poderemos regulamentar 
a profissão de comerciário como também a profissão 
de motorista.

Era isso, Sr. Presidente, agradeço a V. Exª e peço 
que considere na íntegra meus pronunciamentos, já 
que comentei ambos e fiz parte das leituras.

SEGUEM, 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, fiz um compromisso com a educação do 
meu Estado: destinar a minha emenda de Bancada à 
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – UERGS.

Esse compromisso deve-se especialmente ao 
papel relevante que a Universidade Estadual repre-
senta para a educação superior no Rio Grande do Sul.
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A instituição está presente em 7 regiões, possui 
um total de 2.108 alunos matriculados regularmente 
e 130 professores.

A disposição de suas unidades objetiva o total 
desenvolvimento regional.

Ela tem se revelado importante polo de desen-
volvimento sustentável da região, fomentando o equi-
líbrio do crescimento humano e educacional gaúcho, 
bem como colaborando para a qualificação de nossos 
jovens e sua inclusão no mercado de trabalho.

A Universidade além de pública e gratuita reserva 
50% de suas vagas para alunos de baixa renda e 10% 
para portadores de necessidades especiais.

Com o apoio dos parlamentares que
compõem a Bancada Gaúcha aprovamos o valor 

de R$ 10 milhões ao orçamento de 2011, sendo R$ 2 
milhões para custeio e R$ 8 milhões para investimento.

Foram realizados os cadastramentos de 02 pla-
nos de trabalho, sendo que o custeio foi divido em dois 
projetos: um para aquisição de materiais e outro para 
reformas, devido às particularidades da análise técnica 
dos projetos de reformas.

Os planos de investimentos objetivam a aquisição 
de automóveis, equipamentos de informática e mate-
riais para os laboratórios.

A universidade, instituída na administração do 
Governador Olívio Dutra, em 2001, tem aumentado a 
demanda por vagas e com isso necessitado de recur-
sos para dar continuidade a sua expansão e a todas 
as atividades desenvolvidas nos campus.

A instituição possui cursos de graduação e pós-
-graduação, com fomento à pesquisa e inovação. A 
área de Pesquisa e Pós-graduação vem estimulando 
o estudo de temas que sejam importantes para o de-
senvolvimento sócio-econômico das diferentes regiões 
do estado.

A UERGS também faz parte da Rede Gaúcha 
de Ensino Superior a Distância – REGESD, composta 
por oito universidades gaúchas no âmbito do programa 
Pró-Licenciatura, que oferece cursos de licenciatura 
gratuitos a distância.

Através desta experiência, a instituição tem re-
forçado sua vocação para a formação de professores.

Um exemplo forte de sua vocação e do trabalho 
que realiza pelo desenvolvimento regional são os cursos 
que oferece, como, por exemplo: tecnologia em fruticul-
tura, agroindústria, agropecuária e recursos pesqueiros, 
gestão ambiental, biotecnologia, ciências biológicas, 
gestão pública, engenharia de sistemas digitais, etc.

Por isso, quero agradecer os esforços do MEC na 
figura do Ministro Fernando Haddad e do Secretário-
-Executivo Henrique Paim de toda a Bancada Gaúcha 
e do Secretário de Ciência e Tecnologia do Rio Grande 

do Sul, Cleber Prodanov no sentido de garantirmos o 
empenho dos recursos alocados na LOA 2011 até o 
final deste exercício financeiro.

Faço um apelo à Ministra Chefe da Casa Civil 
Gleisi Hoffmann e à Presidente Dilma para que apoiem 
essa iniciativa determinando a contabilização dessa 
despesa mediante a emissão da Nota de Empenho.

Cada vez mais as exigências de qualificação da 
mão de obra tem sido uma constante.

Repetindo o discurso da Presidente Dilma:
“Se somos um país que pretende, de fato, ocu-

par um lugar no mundo e fazer com que os brasilei-
ros ocupem um lugar no Brasil, que permita ao nosso 
país dar os passos fundamentais para que nós, de 
fato, sejamos uma das grandes potências mundiais 
nos próximos anos.”

Para isso precisamos investir mais e mais na 
educação e na pesquisa.

Investir em educação, ao meu ver, é passo fun-
damental para fomentar o processo de integração do 
nosso país com o mundo cada vez mais globalizado.

O Rio Grande do Sul, pela proximidade com o 
MERCOSUL, precisa expandir e fortalecer a educação 
superior no interior do estado.

Apoiar as Universidades públicas é o caminho 
para o desenvolvimento econômico e social, para o 
acesso ao mundo da tecnologia e da inovação que o 
nosso país tanto necessita.

Tenho certeza que, fortalecendo a UERGS, esta-
remos fortalecendo a educação superior no Rio Grande 
do Sul e avançando na qualificação da mão de obra 
de jovens brasileiros.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, gostaria de trazer a esta tribuna um tema 
muito importante que vem sendo debatido há bastan-
te tempo por diversas regiões do país: O Estatuto do 
Motorista!

Durante todo este ano, muitos foram os encon-
tros, muitas propostas e idéias foram apresentadas e 
o debate aconteceu com profundidade.

Para que possamos construir a sociedade que 
queremos é importante a abertura democrática ao de-
bate; é com a participação e engajamento dos setores 
interessados, como empresários, motoristas, setor 
público e sociedade civil organizada que possamos 
contemplar legalmente direitos e deveres desta cate-
goria, cuja atividade é imprescindível para o desen-
volvimento do país!

Tanto o Estatuto do Motorista, PLS 271 de 2008, 
de minha autoria, como o PLC 319 de 2009, que dispõe 
sobre o exercício da profissão de motorista, do Depu-
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tado Tarcísio Zimmermmann, estão sendo construídos 
a partir desta ampla participação da categoria.

Houve um grande entendimento entre os moto-
ristas e empresários na construção do substitutivo ao 
PLC 319 de 2009. Este projeto está na Comissão de 
Infraestrutura e o Relator é o Senador Ricardo Ferraço.

Desejo aqui, elevar e agradecer a grande contri-
buição que estou tendo do Senador Ricardo Ferraço, 
do Senador Clésio Andrade, das entidades empresa-
riais, dos representantes sindicais e, sem dúvida, dos 
motoristas, trabalhadores que movimentam a economia 
do país e impulsionam o seu desenvolvimento.

Todos eles incansáveis na construção dos textos 
legais, tanto do Estatuto do Motorista, como do subs-
titutivo sobre o exercício da Profissão de Motorista.

O Estatuto do Motorista – PLS 271 – é mais 
amplo que o PLC 319, A estruturação de ambos os 
projetos não é de hoje, pois há mais de 40 anos estas 
entidades que representam a categoria estão tentando 
regulamentar o exercício da profissão de motorista, de 
forma que direitos não sejam suprimidos,

Sr.Presidente, Srªs e Srs. Senadores, costumo 
dizer que o Estatuto vai diminuir o conflito entre empre-
gado e empregador, bem como ajudar a melhoria de 
vida dos motoristas e seus familiares, como também, 
será uma peça fundamental na redução do número 
de acidentes.

“O Estatuto do Motorista é um verdadeiro pacto 
de vida para os brasileiros”!

Por isso a urgência de sua tramitação aqui nesta 
Casa Legislativa, pois se encontra aguardando Relator 
na Comissão de Constituição e Justiça, os itens abor-
dados durante as reuniões que ocorreram em diversas 
capitais do país, neste ano foram: especificidade da 
operação de transportes e suas diferentes categorias; 
jornada de trabalho e tempo de direção; pontos de pa-
rada; aposentadoria especial, entre outros.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, o Sr. 
Eduardo Amorim deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Lindbergh Farias.

O SR. PRESIDENTE (Lindbergh Farias. Bloco/
PT – RJ) – Agradeço a V. Exª, Senador Paulo Paim.

Convido-o a assumir a Presidência para eu fazer 
um breve pronunciamento. Já são 20h40 e anuncio 
aos funcionários da Casa que farei um breve pronun-
ciamento. 

Muito obrigado.

O Sr. Lindbergh Farias deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Pau-
lo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Passamos a palavra ao Senador Lindbergh Farias 
para seu pronunciamento pelo tempo que for neces-
sário. O mínimo é 20min.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Agradeço, Senador Paulo Paim.

Subo a tribuna para falar sobre a reunião do Co-
pom que está acontecendo e que acabará amanhã.

Primeiro, Sr. Presidente, eu quero aqui dizer que, 
quando nós aplaudimos a decisão do Copom, no dia 
31 de agosto passado, foi a primeira decisão em que 
o Copom baixou meio ponto na taxa Selic. Eu me lem-
bro da reação exagerada que houve neste plenário do 
Senado Federal e por alguns analistas. Diziam que o 
Copom, que o Banco Central tinha perdido o foco na luta 
pela estabilidade monetária. Ora, eu vejo agora que os 
críticos se calaram. Na verdade, o Banco Central tomou 
uma medida corretíssima: antecipou-se a uma piora do 
quadro econômico internacional. Essa decisão do dia 
31 de agosto eu reputo como uma decisão histórica 
do Banco Central. É algo parecido com aquela reunião 
de 2008, logo após da queda do Lehman Brothers, em 
setembro – a reunião foi em outubro –, quando o Banco 
Central não tomou as medidas necessárias. 

Eu acho que o Banco Central apontou o novo 
arranjo macroeconômico. A Presidenta Dilma Rous-
seff tem cumprido suas obrigações e tem cumprido 
suas metas quanto ao desempenho fiscal. Agora, nós 
tínhamos que mexer nesse arranjo macroeconômico. 
Creio que, se a gente não tivesse feito aquilo no dia 
31 de agosto, nós podíamos ter perdido uma chance 
histórica de começar um processo de derrubada de 
taxas de juros.

Estou convencido, em relação àquele processo 
de 2008, de que a ausência de uma posição mais fir-
me do Banco Central fez com que nós tivéssemos de 
ir com mais força para o lado fiscal, para os gastos. 
Tínhamos de recuperar a economia mesmo. Sou um 
dos maiores defensores daquela saída da crise de 
2008 pelo Presidente Lula. Agora, com certeza, podí-
amos ter feito uma mediação maior na parte fiscal, nos 
investimentos, nos gastos, se o Banco Central tivesse 
feito a sua parte. 

Pois bem, aquela reunião do dia 31 de agosto foi 
histórica. Começamos a baixar a taxa de juros. 

Quando quero parabenizar o Governo da Presi-
denta Dilma em relação à forma como está enfrentan-
do a crise, lembro que não foi só a decisão do Banco 
Central no dia 31. No dia 2 de agosto também, antes 
de a situação piorar em setembro, a Presidenta Dilma 
Rousseff lança o Plano Brasil Maior, preocupada em 
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proteger o nosso mercado, preocupada em proteger a 
nossa indústria, em dar força e inovação tecnológica. 

O Brasil não pode virar exportador, Senador Del-
cídio do Amaral, de commodities. Nós temos de pro-
teger a nossa indústria. A Presidenta fez isso no dia 2 
de agosto, antes de a crise assumir proporções mais 
graves em setembro. E dizia ela numa observação muito 
correta: “Nós vamos ter um cenário ou de recessão, ou 
de baixo crescimento por um longo período”. E esse é 
um momento de acirramento da competição comercial 
global. Se não protegermos o nosso mercado, vamos 
passar por momentos muito difíceis e vamos ter de-
sindustrialização. 

A indústria está enfrentando no Brasil, hoje, uma 
situação difícil. Por dois trimestres já desacelerou a in-
dústria. Alguns chegam a falar em recessão industrial. 
Temos de combater isso. 

Um problema gravíssimo em toda essa situação 
é o câmbio, é a desvalorização artificial da moeda chi-
nesa. A China impõe novos desafios. Pois bem, temos 
uma Presidenta da República que tem um diagnóstico 
correto dessa crise econômica internacional, que lan-
çou o Plano Brasil Maior. 

Estive até agora num debate com o Senador Aécio 
Neves no programa do Kennedy Alencar, um progra-
ma ao vivo, que foi ao ar às seis da tarde, um progra-
ma bem polêmico. O Senador Aécio Neves dizia que 
estava havendo ingerência política no Banco Central. 
Eu respondi que o Presidente do Banco Central, Ale-
xandre Tombini, é Ministro da Presidenta Dilma. Nada 
melhor do que haver uma coordenação entre todas as 
áreas do Governo no combate à inflação e na discus-
são do cenário macroeconômico. Agora, o Banco Cen-
tral tem agido com autonomia. Só quem não conhece, 
quem não tem observado as posições do Presidente 
do Banco Central, Alexandre Tombini, é que pode ter 
uma posição como essa, porque o Presidente Tombini 
está acompanhando o agravamento da crise econô-
mica internacional – o Senador Delcídio do Amaral é 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos –, 
e me impressiona a lucidez do Presidente do Banco 
Central em todos esses instantes, desde o começo. 

Concedo um aparte ao nobre Senador Delcí-
dio do Amaral, Presidente da Comissão de Assuntos 
Econômicos.

O Sr. Delcídio do Amaral (Bloco/PT – MS) – 
Meu caro Senador Lindbergh Farias, competente e 
dinâmico, que honra o seu Estado, o Rio de Janeiro. 

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Muito obrigado.

O Sr. Delcídio do Amaral (Bloco/PT – MS) – Eu 
não queria deixar de aproveitar este discurso lúcido, 
um discurso muito didático que V. Exª aqui faz nesta 

sessão, presidida pelo Senador Paim, para manifestar 
também minha preocupação com relação ao que vem 
acontecendo pelo mundo. A Comunidade Econômica 
Europeia, numa situação crítica, a partir do momento 
em que foi criada uma moeda única, os instrumentos de 
política monetária, e essa unificação a partir do Banco 
Central europeu, isso deixou os países da zona do euro 
tolhidos, com flexibilidade menor no sentido de fazer 
frente aos desafios econômicos. O modelo agora é de 
se atacar a questão fiscal. Todos nós conhecemos e 
sabemos bem como esses países europeus reagem, 
principalmente a cortes, em função de conquistas his-
tóricas que muitos desses países promoveram ao lon-
go da sua vida. Portanto, é uma situação crítica. Não 
tenho dúvida nenhuma. A Comunidade Econômica 
Europeia vai sofrer, vai patinar. As avaliações são de 
que não haverá crescimento, principalmente na zona 
do euro. Curioso, a Inglaterra agora está fazendo água 
também. Hoje, não sei, o ministro da fazenda inglês 
ia fazer um pronunciamento no parlamento. Não tive 
oportunidade de acompanhar. Mas, aparentemente, a 
sinalização era de que as medidas seriam muito duras, 
já mostrando a preocupação da própria Inglaterra com 
relação a esse cenário. Isso sem falar dos Estados 
Unidos. Vemos um Obama sem exercer efetivamente 
a sua liderança política. O problema hoje nos Estados 
Unidos é político também, até porque é um grande país 
e tem um potencial fantástico para sair dessa crise, 
mas a realidade é que as coisas não caminham. Faltam 
lideranças também. E mais: com eleições próximas. 
Portanto, o clima é de absoluta instabilidade. V. Exª 
faz um discurso – pena que esteja ocorrendo agora, 
às 20h45 –importante para discutirmos a economia do 
Brasil. Então, nós temos de, acima de tudo, valorizar o 
nosso mercado. Nós temos um potencial de consumo 
extraordinário e importante. Com o Banco Central, o 
Ministério da Fazenda, nós temos, no Brasil, os ins-
trumentos para fazer frente a uma eventual recessão 
mundial, em função de tudo que foi implementado ao 
longo dos últimos anos. Fica muito claro que o Brasil 
detém os instrumentos necessários para fazer frente a 
essas questões. Para concluir, porque acho importante 
o registro que V. Exª fez, a questão de importados. Não 
é justo que quem paga imposto, quem gera emprego, 
quem se consolidou investindo no Brasil, acreditando 
no Brasil, venha a ser prejudicado, principalmente em 
função de facilidades das quais quem está lá fora con-
segue se utilizar, prejudicando efetivamente a nossa 
economia. V. Exª falou muito bem do risco de desin-
dustrialização. Aparentemente, os últimos três meses 
foram de um desenvolvimento industrial pequeno, se é 
que nós teremos algum saldo positivo, especificamen-
te no segmento industrial. Então, é preocupante isso. 
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Portanto, temos de nos preparar, e o Brasil tem esses 
instrumentos, mas nós temos de valorizar o nosso mer-
cado, que é a receita de 2008, com o Presidente Lula. 
A Presidenta Dilma também tem, sistematicamente, 
primeiro, manifestado a preocupação com o ambien-
te externo, valorizando as medidas que nós podemos 
utilizar, de que o Brasil dispõe, ao contrário dos países 
que estão lá na Comunidade Econômica Europeia; e 
manifestado, acima de tudo, a valorização do nosso 
mercado interno, porque é esse o jogo para enfrentar-
mos essa crise que, sem dúvida nenhuma, virá. Nós 
temos de mitigar esses efeitos, que vão promover um 
crescimento mundial menor, com as dificuldades so-
ciais que, sem dúvida, surgirão. Quero parabenizar V. 
Exª pelo discurso competente e sempre muito lúcido.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – Eu 
que agradeço V. Exª pelo aparte, que muito enriquece 
o meu pronunciamento. 

Eu acho que este Parlamento tem de se dedicar 
à discussão dessa crise econômica. V. Exª já tem con-
duzido esse debate na Comissão de Assuntos Econô-
micos e creio que tocou em um ponto central: a falta 
de lideranças políticas principalmente nesse debate 
sobre a crise na Europa. 

Senador Delcídio, há uma matéria no jornal Valor 
Econômico da semana passada, em que o ex-Ministro 
Roberto Lavagna, que teve um papel decisivo na su-
peração da crise argentina, disse abertamente o se-
guinte: “A Europa está indo para o mesmo caminho 
que a Argentina viveu”. 

Ele cita, em um trecho, o seguinte:

O objetivo era conter o endividamento 
crescente e manter a moeda valorizada den-
tro do marco legal que obrigava o peso a ser 
convertido por um dólar. A cada iniciativa do 
governo, aumentava a desconfiança dos cre-
dores. Entre dezembro de 2001 e janeiro de 
2002 houve sucessivamente corrida bancária, 
congelamentos dos depósitos,, moratória, des-
valorização (...). O PIB retrocedeu 10.6; o de-
semprego chegou a 21% e a população abaixo 
da pobreza aumentou para 54%.

O que diz Roberto Lavagna: 

A questão argentina não deixou nenhuma 
consequência. Os programas que estão sendo 
propostos na Europa envolvem cortar salários, 
reformar aposentadorias, diminuir investimen-
tos em um quadro de contração econômica em 
níveis muito altos de endividamento. 

É a mesma estratégia do Governo de la Rúa.
A gente vê a situação. Hoje, no Bom dia Brasil, 

ao mostrar a crise grega, vimos jovens dormindo nas 

ruas. Eu não vejo como em um cenário de desacele-
ração econômica, de recessão econômica, vermos os 
mesmos dirigentes do Fundo Monetário Internacional 
– lembro-me do passado quando eles vinham aqui 
na América Latina, ao Brasil, imporem suas políticas 
– viajando. E só há um caminho para eles: política de 
austeridade, ajuste fiscal, demissões. Isso é mais cri-
se. Não tem saída por aí. A posição do Banco Central 
europeu em um período como esse todo se recusando 
a discutir monetização... Então, é duro vermos esse 
caminhar na Europa. 

Sinceramente, Senador Delcídio do Amaral, eu 
acho que o Brasil tem uma contribuição a dar a esse 
debate. 

Paul Krugman, que tem escrito, e que tem sido 
muito bom, está sendo reproduzido pelos principais 
jornais brasileiros quase que diariamente. Ele fala 
dessa marcha da insensatez e repete que só há um 
caminho, que é o caminho da austeridade. Paul Krug-
man falava muito bem da crise norte-americana. Eu 
queria falar isso sobre a crise de 2008 e não quero 
me aprofundar muito, mas ele dizia que o grande erro 
da crise econômica de 2008 foi não ter salvado as fa-
mílias que estavam devendo as hipotecas. O jogo foi 
salvar os bancos, e a primeira ação Bush – olhem só 
– foi diminuir impostos dos ricos, com o argumento de 
que isso poderia estimular a economia.

Hoje, no debate que está havendo no supercomitê 
de deputados e parlamentares lá, um dos pontos da 
discórdia é este: os democratas querem acabar com 
isso, principalmente depois da desmoralização de se ter 
Warren Buffett, terceiro milionário do mundo, dizendo 
que nunca pagou tão pouco imposto no mundo e dando 
declaração de que os funcionários, os trabalhadores 
dele, pagavam mais imposto do que ele.

A saída brasileira, Senador Delcídio, qual foi a 
saída brasileira? Emprego, política de emprego – eu 
vou tocar nisso –, crédito para o povo. O crédito su-
biu de 22% para 46% no final do governo Lula, e hoje 
está em 47%. Aqui se destaca a presença dos bancos 
públicos. Se tivessem privatizado o Banco do Brasil, a 
Caixa Econômica e o BNDES... O BNDES teve papel 
fundamental para as empresas e bancos públicos, por-
que, no momento da crise de 2008, os bancos privados 
não... Nós estávamos com problema de crédito, e aí 
entra a sensibilidade de um cidadão chamado Luiz Iná-
cio Lula da Silva. Eu tenho falado também muito disso.

O Lula contou em diversas palestras – já falou 
isso várias vezes – que, no meio da discussão da crise, 
ele chamou técnicos dos bancos públicos, e disseram 
para ele o seguinte: “Não dá para emprestar no nível 
abaixo de três salários mínimos de forma mais firme”. 
E a reunião era sempre essa. E, em determinada hora, 
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o Lula chamou os técnicos na discussão econômica e 
disse: “O que vocês entendem de pobre? Pobre paga 
a conta”. Essa tomada de decisão do Presidente foi 
fundamental, um dos fatores, Senador Delcídio, para 
que a gente criasse esse grande mercado de consu-
mo de massas: 39 milhões de pessoas foram para a 
classe média.

Outro fator que tem a ver com a sensibilidade do 
Presidente é a luta do Senador Paulo Paim. Tem que 
entrar na história: recuperação do salário mínimo; não 
só pelo salário, mas principalmente pela Previdência 
Social, aquilo que ele espalhou pelo País afora – inclu-
sive a Anfip lançou hoje um livro que fala do impacto 
da Previdência Social nos Municípios. 

Então, crédito, recuperação do salário mínimo, 
política de transferência de renda e emprego... Não 
estou aqui só para ficar comparando governo Fernando 
Henrique Cardoso com governo Lula, não é isso. Mas 
olha só a geração de postos de trabalho no Brasil, no 
governo Fernando Henrique: de 1997 a 2002, foram 
criados 200 mil empregos com carteira assinada, em 
média, por ano, totalizando, em seis anos, 1,2 milhão. 
Total de empregos criados, formais e informais: 2,6 
milhões.

No primeiro ano do governo Lula, a taxa de de-
semprego era 12,4%. No período Lula, foram criados, 
em média, por ano, frente a 200 mil do Fernando Hen-
rique, 1,4 milhão de empregos com carteira assinada, 
totalizando, em oito anos, o valor de 11,3 milhões com 
carteira assinada. Contando os informais, foram criados 
mais de 20 milhões de empregos. A taxa de empre-
go caiu de 12% para 6%. Nesse último mês, foi 5,8%.

Então, aqui, concretamente, eu posso dizer uma 
coisa a vocês: eu acho que, nesse debate, nós pode-
mos falar, sim, numa saída brasileira daquela crise de 
2008, que foi uma saída pelo andar de baixo. E acho 
que a Presidenta Dilma está em outro momento. Esta 
crise não é igual à crise de 2008, exige outras medidas.

Na questão da defesa da indústria, de se prepa-
rar para esse cenário de competição global, comercial, 
intensa, a Presidenta faz o que tem que fazer, que é 
criar medidas de estímulo à indústria. Tem que criar 
outras medidas. Temos que proteger o nosso mercado. 
E vai pelo caminho desse novo arranjo macroeconô-
mico, baixando a taxa de juros.

Eu queria, Senador Delcídio, dizer uma coisa. 
É claro que eu acho que houve uma deterioração no 
cenário econômico internacional e o Banco Central 
poderia baixar 0,75 amanhã. Meu desejo era esse. 
Mas o Presidente Tombini está se comunicando com 
o mercado; falou, na semana passada, também, em 
ajuste moderado. Tudo leva a crer que seja 0,5.

Eu acho que há dados que poderiam levar a uma 
mexida maior. Aqui estão os dados de hoje da OCDE 
(Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico) modificando os seus números em relação 
ao crescimento deste ano e do próximo ano.

Para você ter uma ideia, o Organismo prevê este 
ano o crescimento de 3,8 e de 3,4 em 2012 – cresci-
mento mundial. As projeções anteriores eram de 4,2 
este ano e de 4,6 no próximo ano. Então, no próximo 
ano, cai de 4,6 para 3,4. A projeção da OCDE para 
os Estados Unidos, que é de 3,1 no próximo ano, cai 
para 2. E aqui, França, Alemanha e Reino Unido de-
vem crescer mais de 1%. Ou seja, a crise, da última 
reunião do Copom para cá, acirrou-se; a gente podia 
pensar numa queda de 0,75.

Mas não é essa a grande questão. A grande ques-
tão é o horizonte. E eu queria dizer o seguinte: o mer-
cado está sentindo para onde nós vamos. Você sabe 
que, no Boletim Focus de ontem, as cinco principais 
instituições que medem colocavam para 2012 taxas de 
juros de 9,5%. Nós estamos em 11,5%. Se cair 0,5, cai 
para 11% amanhã ou um pouco mais, 9,5%.

O Itaú está prevendo 9%. Vale dizer aos senhores 
o seguinte: taxa de 9,5% no próximo ano significa taxa 
de juros reais de algo em torno de 3,8%. Estamos no 
caminho da Presidenta Dilma de baixar essas taxas 
para os padrões internacionais. A Presidenta fala em 
2% até o final de seu governo. Mas esse é o caminho. 
Haverá essas reuniões do Copom até abril.

Senador Delcídio do Amaral, quero concluir minha 
intervenção, dizendo dessa expectativa com a reunião 
do Copom, da nossa confiança nesse caminho, da 
nossa defesa da política do Presidente Tombini, que 
foi muito bombardeado no começo. Volto a dizer que o 
Presidente Tombini está com a visão correta, o Banco 
Central age com autonomia. Há uma coordenação. O 
Tombini é Ministro do Governo da Presidenta Dilma.

E só quero dizer que, também em relação ao 
mercado, o Governo Federal brasileiro está projetan-
do um nível de crescimento superior. Não será fácil. 
O mercado está apostando em 3,5% no próximo ano, 
mas o Governo Federal está sustentando que podemos 
crescer a 5% no próximo ano. Não será simples, mas 
há argumentos para isso. Trago aqui a apresentação 
do Secretário Executivo Nelson Barbosa, que coloca 
os 14% do salário mínimo em janeiro, que terá um im-
pacto na economia; a desoneração do Supersimples; 
as desonerações do Plano Brasil Maior; o impacto de-
fasado da redução da Selic.

Aqui, o Governo já está mexendo no crédito nova-
mente, naquelas medidas prudenciais do final do ano 
passado, está desarmando isso. Temos de dar uma 
estimulada no crédito. E é fundamental a elevação do 
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investimento público após ajustes e reprogramações 
realizadas em 2011. O investimento de 2010 para 2011 
cresceu, mas não cresceu no mesmo nível que estava 
crescendo ano após ano.

Agora, a Presidenta está envolvida com o PAC 
2, com o programa Minha Casa, Minha Vida, com o 
Plano Nacional de Banda Larga, com a Copa de 2014.

Senador Delcídio do Amaral, sinto que, em re-
lação à inflação, já há uma acomodação do mercado. 
Essa correção que está sendo feita no IPCA agora não 
é uma manobra para influenciar a reunião do Copom, 
que vai começar em janeiro, mas é um aperfeiçoamen-
to. Vamos levar em conta critérios mais próximos ao 
orçamento familiar, ao orçamento do dia a dia.

Devo dizer que há uma preocupação nossa, sim, 
com essa crise econômica internacional, mas, nesse 
aspecto, eu queria dizer uma coisa aos senhores: acho 
que a nossa Presidenta está vigilante, está olhando 
passo a passo, está acompanhando esse debate e se-
gue um rumo. No Rio de Janeiro, na semana passada, 
ela fez um pronunciamento para a indústria naval, no 
lançamento do navio Celso Furtado. Ela dizia: “Não 
vamos admitir exportar nossos empregos”. E falou ela: 
“Antigamente, o Fundo Monetário Internacional vinha 
aqui e ditava regras”. Sei da satisfação do Presidente 
Lula quando quitou suas contas com o Fundo Monetário 
Internacional. E a Presidenta do Fundo, Christine La-
garde, vem aqui na próxima semana. Sabem para quê? 
Para pedir dinheiro emprestado ao Governo brasileiro.

Mas essa independência nós temos aqui, e tenho 
tido minhas posições neste Senado Federal. Mas sa-
bemos que a Presidenta tem um comando em relação 
a essa crise econômica. Nós não vamos vacilar! Não 
tenho dúvida disso, Senador Paulo Paim. Outra políti-
ca nós a combatemos ao longo da nossa história, na 
década de 90, aqui, no País! E, naquela crise de 2008, 
eram muitos os que diziam: “Lula está gastando muito, 
Lula está fazendo isso, está fazendo aquilo, está aumen-
tando o salário mínimo”. Diziam que o salário mínimo 
era inflacionário. E o que eles queriam naquela crise 
de 2008? Fazer o que estão fazendo na Europa. Era o 
mesmo ajuste. Eram essas políticas de austeridade! É 
a mesma receita para qualquer cenário, mesmo para 
o cenário de crise econômica de natureza recessiva.

Então, fico olhando essa juventude pelo mundo 
afora, fazendo suas passeatas, vejo as demissões, e 
devo dizer, Senador Delcídio do Amaral que estamos 
construindo uma grande democracia popular neste 
País. Podem ficar certos de uma coisa: a Dilma não 
vai admitir que esses 39 milhões que entraram para 
a classe média dêem um passo atrás, saiam da clas-
se média. Esse – não vamos recuar nisso! – é nosso 
compromisso histórico.

E, sinceramente, penso que a Presidenta está 
motivada para entrar nesse debate econômico interna-
cional, apresentando saídas, soluções, e falando dessa 
saída à brasileira a partir da crise de 2008.

O Presidente Lula vai se recuperar com rapidez. 
O mundo precisa do papel do Presidente Lula como 
liderança neste momento. Sem sombra de dúvida, Lula, 
quando estiver recuperado – e ele vai se recuperar 
em breve; falei com ele semana passada –, vai viajar 
por esse mundo, vai visitar a Europa, vai falar desse 
outro caminho, do outro caminho que é possível, que 
não são só essas regras impostas de cima para bai-
xo, essa política de austeridade do Fundo Monetário 
Internacional e do Banco Central Europeu.

Senador Delcídio, Senador Paulo Paim, muito 
obrigado por acompanharem este pronunciamento 
até o final.

Na segunda-feira, vou lançar um livro, no Rio de 
Janeiro, sobre o debate acumulado aqui na questão dos 
royalties do petróleo. O livro tem prefácio do Governa-
dor Sérgio Cabral, e vamos lançá-lo na segunda-feira, 
no Shopping da Gávea, na Livraria Timbre. Vou fazer 
o lançamento do livro também em Brasília, no dia 13, 
e queria muito contar com a presença dos senhores.

Agradeço muito aos senhores e a todos que nos 
assistiram.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Meus cumprimentos ao Senador Lindbergh Fa-
rias pelo pronunciamento e pelo livro que vai lançar! 
Eu sou o primeiro da fila, ouviu?

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ. Fora 
do microfone.) – Muito obrigado, Senador.

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– Só gostaria de registrar que espero que o livro do 
Senador Lindbergh Farias seja bastante lido, porque 
eu conheço bem as abordagens que ele defendeu ao 
longo dos debates de royalties. Espero que esse livro 
não só reflita as opiniões muito competentes do Se-
nador Lindbergh, mas que ele sirva de referência para 
algumas pessoas, no sentido de determinadas pessoas 
entenderem bem o que é essa questão de royalties no 
Brasil, a complexidade do assunto. 

Não é um assunto simples, não é um assunto 
para se fazer demagogia. É um assunto que exige, 
minimamente, que as pessoas façam lição de casa 
para debater. Não é um assunto simples. 

Portanto, acho que esse livro vem num momento 
muito especial, porque ele contém conceitos e contém 
todo um lastro para se discutir royalties, que eu enten-
do como bastante pertinentes. 

Acho que vai ajudar muito o Congresso Nacio-
nal e o Brasil a compreenderem bem essa realidade, 
que vai se misturar com o nosso futuro, que espero 
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seja um futuro que todos nós, brasileiros e brasileiras, 
imaginamos como bom, um futuro de fraternidade, de 
solidariedade, acima de tudo cidadania. E vamos apro-
veitar essa riqueza para investir nas gerações futuras, 
que vão exigir a nossa responsabilidade perante essas 
novas gerações de brasileiros que virão.

Quero parabenizar S. Exª. Não vou poder estar no 
Rio de Janeiro no dia em que ele vai lançar o livro. Mas 
aqui, em Brasília, no dia 13 de dezembro, todos nós 
estaremos lá, prestigiando nosso Senador Lindbergh.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Muito bem! Com o discurso do Senador Lindbergh 
Farias e com o complemento, brilhante como sempre 
também, do Senador Delcídio Amaral, encerramos 
esta sessão. 

Há previsão de amanhã esta Casa votar o Có-
digo Florestal.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Sobre a mesa, propostas de emenda à Constituição 
que serão lidas.

São lidas as seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– As propostas de emenda à Constituição que acabam 

de ser lidas estão sujeitas às disposições constantes 

dos art. 354 e seguintes do Regimento Interno.

As matérias vão à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– A Presidência designa o Deputado Jonas Donizette, 
em substituição ao Deputado Jovair Arantes, como titu-
lar, para integrar a Comissão Mista destinada a profe-
rir parecer à Medida Provisória nº 545, de 2011, que 
“Altera a Lei nº 10.893, de 13 de julho de 2004, que 
dispõe sobre o Adicional ao Frete para a Renovação 
da Marinha Mercante - AFRMM e o Fundo da Marinha 
Mercante - FMM; altera a Medida Provisória nº 2.228-

1, de 6 de setembro de 2001, e as Leis nº 11.434, de 
28 de dezembro de 2006, nº 11.196, de 21 de novem-
bro de 2005, nº 10.865, de 30 de abril de 2004, e nº 
8.685, de 20 de julho de 1993; altera a incidência da 
Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para 
o Financiamento da Seguridade Social - COFINS na 
cadeia produtiva do café, institui o Programa Cinema 
Perto de Você, e dá outras providências”, conforme o 
Ofício nº 492, de 2011, da Liderança do Bloco PSB/
PTB/PCdoB na Câmara dos Deputados.

É o seguinte o Ofício:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– A Presidência recebeu o Ofício nº 155, de 2011, da 

Comissão de Educação, Cultura e Esporte, comuni-

cando a aprovação de Substitutivo ao Projeto de Lei 
do Senado nº 198, de 2010

É o seguinte o ofício: 
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Com referência ao ofício lido, a Presidência 
comunica ao Plenário que à matéria poderão ser ofe-
recida emendas até o encerramento da discussão, no 
turno suplementar, perante a Comissão de Educação, 
Cultura e Esporte.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Os Srs. Senadores Mário Couto, Alvaro Dias, a 
Srª Senadora Lúcia Vânia e os Srs. Senadores Flexa 
Ribeiro, Cícero Lucena, Cyro Miranda, Aloysio Nunes 
Ferreira 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. 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, “País dos impos-
tos complicados”, publicado no jornal O Estado de S. 
Paulo do dia 28 de setembro de 2011.

O editorial destaca que o Brasil é campeão mun-
dial de complicação no pagamento de impostos e con-
tribuições. Tanto no exterior quanto no País, o produtor 
nacional fica em desvantagem diante do concorrente 
estrangeiro. 

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.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

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.)

País dos impostos complicados

O Estado de S.Paulo
28 de setembro de 2011 | 3h 05

O Brasil é campeão mundial de complicação no 
pagamento de impostos e contribuições. O peso dos 
encargos - dos mais altos do mundo - é só um dos 
problemas suportados pelas empresas, quando têm 
de cuidar da tributação. Além de pesados, os tributos 
são incompatíveis com a inserção global da economia, 
porque encarecem toda a atividade empresarial, desde 
o investimento em máquinas e instalações até a ex-
portação ou a venda final no mercado interno. Tanto 
no exterior quanto no País, o produtor nacional fica em 
desvantagem diante do concorrente estrangeiro. Essas 

características bastariam para fazer do sistema brasi-
leiro um dos piores do planeta. Mas há mais que isso.

As companhias gastam muitas horas de traba-
lho só para acompanhar e decifrar as mudanças de 
regras e para seguir todos os trâmites necessários ao 
cumprimento de suas obrigações. É muita mão de obra 
desperdiçada numa atividade custosa e sem retorno, 
tanto para a empresa como para a economia nacional.

As empresas brasileiras gastam em média 2.600 
horas por ano com os procedimentos necessários para 
cumprir as normas tributárias. Isso equivale a 325 
jornadas de 8 horas. Foi o pior desempenho nesse 
quesito identificado em pesquisa anual da consultoria 
PricewaterhouseCoopers (PwC) em colaboração com 
o Banco Mundial (Paying Taxes 2011). Segundo o le-
vantamento, realizado em 183 países, o tempo médio 
gasto para o cumprimento das normas tributárias é 
de 282 horas, ou 35 dias de trabalho. O tempo des-
pendido no Brasil é mais que o dobro do consumido 
no segundo país em pior situação, a Bolívia - 1.080 
horas. No Chile, frequentemente classificado como o 
país mais competitivo da América Latina, gastam-se 
316 horas. Na França, 132. Na Alemanha, 215. Nos 
Estados Unidos, 187. Na Índia, 258. Na China, segun-
da maior economia do mundo, 398.

O tempo consumido no Brasil para o cumprimen-
to das obrigações se mantém desde 2006. Nesse pe-
ríodo, houve reformas tributárias em 60% dos países 
cobertos pela pesquisa, os sistemas foram aperfeiço-
ados, tornaram-se menos onerosos e, além disso, os 
procedimentos foram simplificados. Na média, o peso 
dos tributos caiu 5%, o tempo de trabalho ficou cinco 
dias menor. Também houve redução no número de 
pagamentos efetuados. Na média, cerca de quatro 
recolhimentos foram eliminados.

Na China, a unificação de procedimentos contá-
beis e o maior uso de meios eletrônicos permitiram às 
empresas poupar 368 horas de trabalho e 26 paga-
mentos por ano. Na América Latina os procedimentos 
continuam complexos, mas, apesar disso, as empre-
sas dedicam em média 385 horas à administração 
dos impostos, apenas 14,8% do tempo consumido no 
Brasil. Houve descomplicação das tarefas em vários 
países da região, segundo a pesquisa. No Brasil, as 
mudanças foram insignificantes. Quanto às economias 
mais avançadas, operam, de modo geral, com siste-
mas bem mais simples. Também isso contribui para a 
competitividade de suas empresas.

Pelo menos num ponto a situação brasileira é 
semelhante à da maior parte dos demais países. O 
imposto sobre valor agregado (IVA) complica sensi-
velmente os procedimentos administrativos das em-
presas. De modo geral, o pagamento do Imposto de 
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Renda é muito menos trabalhoso que o recolhimento 
das várias contribuições e do IVA (no Brasil, Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, 
cobrado pelos Estados). A empresa brasileira gasta 
em média 736 horas para cuidar do Imposto de Renda, 
490 para administrar os encargos trabalhistas e 1.374 
para cumprir as normas dos impostos sobre consumo 
(principalmente dos Estados).

O caso do ICMS é especialmente complicado, 
porque as empresas têm de observar 27 legislações 
estaduais, com diferentes alíquotas, condições de reco-
lhimento e incentivos. Se não houvesse várias outras, 
esta já seria uma excelente razão para a reforma do 
sistema. Conseguir o apoio dos governos estaduais, 
no entanto, tem sido um dos principais obstáculos à 
racionalização do sistema. Enquanto isso, outros pa-
íses simplificam, reduzem a carga e ganham capaci-
dade de competir.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
fazer o registro da matéria intitulada, “BC viu sinal de 
fraude, mas aprovou venda do PanAmericano para a 
Caixa”, publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo em 
sua edição de 23 de novembro de 2011.

A matéria destaca que o Banco Central já tinha 
indícios de irregularidades no PanAmericano quando 
aprovou a venda de parte do banco para a Caixa.

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

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

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

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

BC viu sinal de fraude, mas aprovou venda do 
Panamericano para a Caixa

Com autorização, Caixa teria depositado a última parcela 
do pagamento do negócio, no valor de R$ 232 milhões

22 de novembro de 2011 | 23h 00

O Banco Central (BC) já tinha indícios de irregu-
laridades no Panamericano quando aprovou a venda 
de parte do banco para a Caixa Econômica Federal, 
em julho de 2010. Com a autorização, a Caixa pôde 
depositar a segunda e última parcela do pagamento 
do negócio, no valor de R$ 232 milhões, segundo de-
poimento do vice-presidente de Finanças do banco, 

Márcio Percival, à Polícia Federal. O BC diz que a au-
torização final só foi dada em novembro daquele ano.

Documentos internos do BC anexados aos pro-
cessos que apuram as fraudes de R$ 4,3 bilhões no 
então banco de Silvio Santos mostram que os técnicos 
da instituição começaram a desconfiar do Panameri-
cano em maio. Em julho, os inspetores investigavam 
uma diferença de R$ 3,9 bilhões na contabilização de 
carteiras de crédito cedidas para outras instituições fi-
nanceiras. Foi justamente nesse tipo de operação que 
se concentraram as fraudes que quebraram o banco.

Para aprofundar as investigações, ainda em ju-
lho, o BC enviou pedidos de informações para os nove 
bancos com os quais o Panamericano tinha mais ope-
rações de venda de carteiras de crédito. O objetivo era 
checar os números fornecidos pelo Panamericano. 
Mesmo assim, no dia 19 daquele mês, o BC aprovou, 
por ofício, a venda de 49% do capital social do banco 
para a Caixa. A publicação no Diário Oficial da União, 
no entanto, só veio em novembro.

Seis dias depois, em 26 de julho, a Caixa depo-
sitou o último pagamento pelo negócio, na conta da 
Silvio Santos Participações Ltda., no banco Bradesco. 
A operação, no valor total de R$ 739 milhões, tinha sido 
fechada em dezembro do ano anterior.

Em depoimento à Polícia Federal, o vice da Caixa, 
Márcio Percival, que esteve à frente das negociações 
pelo banco do governo, disse que a “segunda parce-
la foi paga por cheque à Silvio Santos Participações, 
após a aprovação da venda pelo Banco Central, em 
julho de 2010, por meio de ofício”. Ainda segundo ele, 
“a aprovação foi publicada no Diário Oficial só em no-
vembro de 2010”.

Procurada, a Caixa informou que só “ recebeu a 
informação da existência de problemas na contabilida-
de do Panamericano somente em setembro de 2010”.

Escândalo. Em setembro de 2010, o BC concluiu 
as investigações e confirmou que havia um rombo, 
então estimado em R$ 2,5 bilhões. No início daquele 
mês, comunicou os problemas a Silvio Santos. O em-
presário tomou um empréstimo do Fundo Garantidor 
de Créditos (FGC).

Em novembro, o escândalo veio a público, quan-
do o Panamericano destituiu toda a antiga diretoria, 
substituindo os executivos por profissionais indicados 
pela Caixa. Em janeiro, descobriu-se que o rombo era 
ainda maior. Feitas todas as contas, chegou-se a R$ 
4,3 bilhões.

A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
fazer o registro do artigo intitulado, “Na base do puxa-
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dinho”, publicado pelo jornal O Estado de S. Paulo em 

sua edição de 17 de outubro de 2011.

Trata-se de artigo em que o jornalista Carlos Al-

berto Sardenberg criticas os chamados puxadinhos 

utilizados pelo governo para tentar driblar os problemas 

advindos da superlotação dos aeroportos brasileiros.

Sr. Presidente, requeiro que o artigo acima ci-

tado seja considerado parte integrante deste pronun-

ciamento, para que passe a constar dos Anais do Se-
nado Federal.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SRª SENADORA LÚCIA VÂNIA EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO. 

(Inserido nos termos do art. art. 210, in-
ciso I, §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer 
o registro do artigo de autoria do deputado federal An-
tônio Duarte Nogueira, intitulado “Pré-sal, autossufici-
ência e biocombustíveis”, publicado pelo jornal Folha 
de S.Paulo de 17 de novembro de 2011.

Segundo o autor, o que temos visto até agora por 
parte dos governos de Lula e de Dilma na área de pe-
tróleo e biocombustíveis é muita saliva e pouca ação.

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

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

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

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

Pré-sal, autossuficência e biocombustíveis 

FOLHA DE SP - 17/11/11
Duarte Nogueira

O que temos visto até agora por parte dos go-
vernos de Lula e de Dilma na área de petróleo e bio-
combustíveis é muita saliva e pouca ação

A presidente Dilma Rousseff não pode alegar 
que desconhece o potencial do Brasil em relação à 
produção de petróleo e de biocombustíveis, tampouco 
os desafios que precisam ser enfrentados.

Afinal, foi ministra de Minas e energia no governo 
petista anterior, conviveu com os representantes do 
setor sucroenergético, sujou o macacão laranja que 
usava no anúncio da autossuficiência de petróleo e 
explorou à exaustão na campanha eleitoral a desco-
berta do pré-sal.

Se realmente fôssemos autossuficientes na pro-
dução de petróleo, a Petrobras não precisaria importar 
gasolina para atender ao aumento da demanda interna.

Neste ano, a média diária de importação deve 
chegar a 30 mil barris/dia, contra 7.000 em 2010. O 
próprio presidente da estatal, Sérgio Gabrielli, afirmou 
que a autossuficiência em gasolina só virá em 2019.

A importação se faz necessária também porque 
o governo não foi capaz de ampliar a capacidade de 
refino. Três refinarias não saem do papel -Abreu de 
Lima, em Pernambuco, o Complexo Petroquímico do 
Rio de Janeiro e a Repar, no Paraná, todas envolvidas 
em denúncias de superfaturamento.

São obras que seguem o característico ritmo do 
PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) -de-
vagar quase parando.

A então candidata e o ex-presidente Lula passa-
ram a campanha eleitoral de 2010 falando em pré-sal, 
como se os recursos de sua exploração fossem cair nos 
cofres públicos no dia seguinte. A realidade foi mos-
trada pelo ministro de Minas e energia, Edison Lobão.

Quando perguntaram a ele se recursos do pré-sal 
poderiam ser usados para a saúde, o ministro disse o 
que Lula e Dilma sempre evitaram contar: “O pré-sal 
vai produzir daqui a sete, oito anos, portanto, não pode-
mos ficar distribuindo recursos que hoje não existem”.

Ou seja, a autossuficiência no petróleo é uma 
farsa, e o pré-sal, tal como alardeado na campanha 
eleitoral, uma meia-verdade, já que será, sim, fonte 
importante de recursos, mas só daqui a alguns anos.

Por outro lado, os governos petistas cometem a 
proeza de colocar em risco uma certeza: a de que o 
Brasil pode se tornar um grande produtor mundial de 
biocombustíveis, especialmente de Etanol.

O que vimos até agora por parte dos governos 
Lula e Dilma foi muita saliva e pouca ação.

O setor sucroenergético, que vinha fortemente 
alavancado, sofreu com a crise de 2008. Muitos pro-
jetos de expansão e construção de novas unidades 
industriais foram adiados ou retardados.

Os produtores independentes de cana, que pas-
saram várias safras com o custo de produção supe-
rior à renda, postergaram a renovação dos canaviais. 
Resultado: a produtividade caiu e há necessidade de 
novas usinas para ampliar a produção, enquanto o 
consumo de Etanol continua crescendo.

Sem uma política de apoio ao setor e com a de-
manda interna se expandindo fortemente, vamos per-
dendo competitividade e capacidade de exportação.

Se o governo tivesse planejamento estratégico, 
enxergaria essa dificuldade anos atrás e teria instru-
mentos para evitar esses problemas. Mas o governo 
Lula preferiu apenas tirar proveito dos bons momentos 
a fazer o que deveria ser feito.

Assim, mesmo com a tão propagada autossufi-
ciência, com o famoso pré-sal e com o maior projeto 
de biocombustíveis do planeta, o brasileiro tem uma 
das gasolinas mais caras do mundo e paga cada vez 
mais pelo Etanol nas bombas.

A presidente Dilma não pode alegar ignorância.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer 
o registro da matéria intitulada, “TCU recomenda para-
lisação de 18 obras do PAC, sete delas ‘reincidentes’”, 
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publicada pelo jornal Valor Econômico em sua edição 
de 09 de novembro de 2011.

A matéria destaca que TCU recomenda parali-
sação de 18 obras do PAC. A decisão se baseia em 
uma lista de irregularidades graves que contaminam 
essas obras, entre as quais se destacam casos de 
super-faturamento.

Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima 
citada seja considerada parte integrante deste pro-

nunciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

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

(Inserido nos termos do art. art. 210, in-
ciso I, §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
fazer o registro do editorial intitulado “Irregularidades 
no PAC”, publicado pelo jornal O Estado de S. Paulo 
de 12 de novembro de 2011.

O editorial destaca que o TCU manda paralisar 
26 obras do governo, por terem encontrado indícios 
de irregularidades.

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.

Era o que tinha a dizer.

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 

SR. SENADOR CYRO MIRANDA EM SEU 

PRONUNCIAMENTO. 

(Inserido nos termos do art. art. 210, in-

ciso I, §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna 
neste momento para fazer o registro do artigo de au-
toria do ex-secretário da receita federal, Everaldo Ma-
ciel, intitulado: “Política fiscal à deriva”, publicado pelo 
jornal O Estado de S. Paulo em sua edição de 03 de 
outubro de 2011.

Segundo o autor, não é desarrazoado a utiliza-
ção dos tributos em auxílio à política econômica. O 
uso imoderado, entretanto, provoca a instabilidade 
paralisante nos negócios.

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

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

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

(Inserido nos termos do art. art. 210, in-
ciso I, §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem 
apanhamento taquigráfico) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, é com muita satisfação que me associo às 
homenagens prestadas ao Ministério da Aeronáutica e 
à Força Aérea Brasileira, pelo transcurso dos 70 anos 
dessas duas admiráveis instituições.

A reverência às nossas forças do ar, Senhor Pre-
sidente, além de ser extremamente justa – por tudo 
que elas sempre representaram e continuam repre-
sentando para o País –, não deixa de ser, também, 
uma reverência a todo o povo brasileiro, que sempre 
levou às últimas consequências o sonho de voar da 
espécie humana.

Não podemos esquecer, por exemplo, a enorme 
ajuda que prestou à concretização desse sonho o pa-
dre Bartolomeu de Gusmão, que em 1709 - portanto, 
há mais de trezentos anos -, construiu o que chamou 
de “um instrumento para se andar pelo ar”, a passarola.

E se fomos pioneiros na construção de um equipa-
mento capaz de voar, também o fomos, é claro, no momen-
to de levar aos céus um aparelho mais pesado que o ar. 
Quase duzentos anos depois, ou seja, em 1906, Santos 
Dumont voava no campo de Bagatelle com o seu 14-Bis.

A partir daí, Srªs e Srs. Senadores, Srªs e Srs. 
Deputados, registra-se uma série de eventos bastante 
significativos.

Em 1911, é criado o Aeroclube Brasileiro, que em 
poucos meses abrirá uma escola de formação de pilotos.

Em 1927, voos do hidroavião Atlântico entre Porto 
Alegre, Pelotas e Rio Grande, operados pela empre-
sa Condor, inauguram a aviação comercial brasileira.

Paralelamente ao início dos voos comerciais, 
Senhor Presidente, também surgem naquela época 
- final dos anos 20 - as primeiras discussões sobre 
a necessidade de criarmos um Ministério específico 
para o setor e uma força aérea única, juntando as já 
existentes aviações do Exército e da Marinha.

As discussões ganham ainda mais força na dé-
cada de 30, culminando com o lançamento de uma 
campanha para a criação do Ministério do Ar.

o advento da Segunda Guerra Mundial, por fim, 
faz ver a nossas autoridades que a medida é urgente, 
inadiável, imprescindível.

De modo que finalmente, em 20 de janeiro de 1941, 
o Presidente Getúlio Vargas assina o Decreto nº 2.961, que 
cria o Ministério da Aeronáutica e as Forças Aéreas Na-
cionais. Poucos meses depois, em maio, as forças recém-
-criadas recebem o nome definitivo: Força Aérea Brasileira.

Desde então, Senhor Presidente, o que temos 
são 70 anos de muito patriotismo, de muita dedicação 
e de muita competência. Virtudes que só poderiam ser 
traduzidas - como, de fato, acabaram sendo traduzidas 
- em incontáveis conquistas e glórias.

Não é o caso, evidentemente, de repetir todas 
essas conquistas e todas essas glórias, já ressaltadas 
pelos oradores que me antecederam.

E que estão configuradas, por exemplo, tanto no 
heroísmo demonstrado por nossos combatentes da F 
AB - integrantes da Força Expedicionária Brasileira 
- nas refregas da frente italiana, como na competên-
cia científica e tecnológica que há tempos podemos 
observar nas instituições vinculadas ao Ministério da 
Aeronáutica e à Força Aérea Brasileira, como, entre 
outras, a Academia da Força Aérea, a Escola de Es-
pecialistas de Aeronáutica, o Instituto Tecnológico de 
Aeronáutica, a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, 
o Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica e o 
Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial.

O elo a unir tanto heroísmo e tanta competên-
cia, volto a insistir, é aquele cunhado pelo patriotismo, 
pela vontade de servir ao Brasil com todas as forças.

Por tudo isso, Sr. Presidente, levo daqui meu afe-
tuoso abraço às dezenas de milhares de profissionais 
- militares e civis, homens e mulheres - que dia após 
dia fazem a grandeza do Ministério da Aeronáutica e 
da Força Aérea Brasileira, e que transformaram essas 
duas instituições em motivo de orgulho para todos os 
cidadãos do País.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Não havendo mais nada a tratar, damos por encerrada 
a sessão desta terça-feira do Senado da República, ses-
são deliberativa ordinária, 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 
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 121, DE 2007 - COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência, nos termos do  

Requerimento nº 1.314, de 2011)

Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei 
do Senado nº 121, de 2007-Complementar (nº 
306/2008, naquela Casa), de iniciativa do Se-
nador Tião Viana, que regulamenta o § 3º do 
art. 198 da Constituição Federal, para dispor 
sobre os valores mínimos a serem aplicados 
anualmente pela União, Estados, Distrito Fede-
ral e Municípios em ações e serviços públicos 
de saúde; institui contribuição social destina-
das à saúde; estabelece os critérios de rateio 
dos recursos de transferências para a saúde e 

NOVEMBRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL1253



50520 Quarta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2011

as normas de fiscalização, avaliação e contro-
le das despesas com saúde nas três esferas 
do Governo; revoga dispositivos das Leis nºs 
8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 
27 de julho de 1993; e dá outras providências.

(Pendente de pareceres da CCJ, CAE 
e CAS.)

2 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 56, DE 2007

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 56, de 2007 (nº 3.933/2004, 
na Casa de origem), que inclui a pesca indus-
trial nas atividades vinculadas ao setor rural e 
dá outras providências.

Parecer sob nº 534, de 2008, da Comis-
são de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: 
Senador Flexa Ribeiro, favorável, com a Emen-
da nº 1-CRA de redação, que apresenta, com 
voto vencido, da Senadora Marisa Serrano.

3 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 239, DE 2011

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 239, de 2011 (nº 
49/2011, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo de Cooperação entre 
o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo de Belize na Área de Educação, 
assinado em Brasília, em 26 de abril de 2010.

Parecer favorável, sob nº 1.290, de 2011, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador Cristovam Buarque.

4 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
Recurso nº 5, de 2008)

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 185, de 2004, do Senador 
Demóstenes Torres, que regulamenta o em-
prego de algemas em todo o território nacional.

Pareceres sob nº 920 e 921, de 2008, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos 
Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Proje-
to): favorável, nos termos do Substitutivo, que 
oferece; 2º pronunciamento (sobre as emen-
das apresentadas ao Substitutivo, em turno 
suplementar, perante à Comissão): favorável, 
na forma da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo).

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 33, DE 2009

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 33, de 2009, ten-
do como primeiro signatário o Senador Antonio 
Carlos Valadares, que acrescenta o art. 220-
A à Constituição Federal, para dispor sobre a 
exigência do diploma de curso superior de co-
municação social, habilitação jornalismo, para 
o exercício da profissão de jornalista.

Parecer, sob nº 2.414, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Inácio Arruda, favorável, nos 
termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), 
que oferece.

6 
REQUERIMENTO Nº 1.108, DE 2007

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.108, de 2007, do Senador Cristo-
vam Buarque e outros Senhores Senadores, 
solicitando a criação de Comissão Temporária 
Externa, composta pelos Senadores do Distrito 
Federal, Goiás e Minas Gerais, para, no prazo 
de cento e vinte dias, promover amplo debate 
e propor medidas concretas para o combate à 
violência no Distrito Federal e Entorno.

7 
REQUERIMENTO Nº 932, DE 2011 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 932, de 2011, de iniciativa da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
solicitando voto de solidariedade ao Excelen-
tíssimo Senhor Comandante do Exército, Ge-
neral Enzo Martins Peri, em virtude de matéria 
veiculada pelo jornal Folha de São Paulo, na 
edição de 31 de julho deste ano.

8 
REQUERIMENTO Nº 947, DE 2011 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 947, de 2011, da Senadora Vanessa 
Grazziotin, solicitando voto de congratulações 
e aplausos pelos 93 anos do ex-Presidente da 
África do Sul e Nobel da Paz - Nelson Mande-
la, comemorado no dia 18 de julho de 2011.
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Parecer favorável, sob nº 920, de 2011, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduar-
do Suplicy.

9 
REQUERIMENTO Nº 1.371, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.371, de 2011, do Senador Flexa 
Ribeiro, solicitando a tramitação conjunta dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 170 e 349, de 
2011, por regularem matérias correlatas (in-
centivos fiscais nas áreas de atuação da Su-
dam e da Sudene).

10 
REQUERIMENTO Nº 1.430, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.430, de 2011, do Senador José 
Pimentel, solicitando a tramitação conjunta 
dos Projetos de Lei do Senado nºs 190, de 
2009, e 174, de 2011, por regularem matérias 
correlatas (apuração de responsabilidades no 
âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS).

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 21 horas e 5 
minutos.)
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