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ao art. 243 da Constituição Federal, para acrescentar as hipóteses de expropriação de glebas rurais e
exploração de trabalho escravo ou infantil. Senador
Cristovam Buarque. ...............................................
Requerimento n° 190, de 2011, que solicita
a continuidade da tramitação do Projeto de Lei do
Senado nº 4, de 2004, que altera o Decreto-Lei n°
3.365, de 1941, que dispõe sobre desapropriações
por unidade pública, e a Lei n° 6.766, de 1979, que
dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá
outras providências, para estabelecer, nos casos
que especiﬁca, critérios para o pagamento de justa
indenização. Senador Cristovam Buarque.............
Requerimento n° 191, de 2011, que solicita
a continuidade da tramitação do Projeto de Lei
do Senado nº 284, de 2005, que altera as Leis
n° 9.096, de 1995, n° 9.504, de 1997, n° 1.079,
de 1950, e o Decreto-Lei n° 201, de 1967, para
disciplinar o ﬁnanciamento das eleições. Senador
Cristovam Buarque..............................................
Requerimento n° 192, de 2011, que solicita
a continuidade da tramitação do Projeto de Lei do
Senado nº 145, de 2005, que determina que a União
efetue abatimento de 20% do pagamento mensal
do serviço da dívida dos estados, dos municípios e
do Distrito Federal, em favor da educação. Senador
Cristovam Buarque. ...............................................
Requerimento n° 193, de 2011, que solicita
a continuidade da tramitação do Projeto de Lei
do Senado nº 2, de 2006, que altera o art. 8° da
Lei n° 11.124, de 2005, para atribuir ao Fundo
Nacional de Habilitação de Interesse Social metade dos dividendos mínimos pagos pela Caixa
Econômica Federal do Tesouro Nacional. Senador
Cristovam Buarque. ...........................................
Requerimento n° 194, de 2011, que solicita
a continuidade da tramitação do Projeto de Lei do
Senado nº 7, de 2006, que insere alíneas nos §§
1° e 2° do art. 9° da Lei n° 4.024, de 1961, modiﬁcada pela Lei n° 9.131, de 1995, para atribuir às
Câmaras do Conselho Nacional de Educação a
função de análise e intermediação de conﬂitos entre trabalhadores de educação e seus empregados.
Senador Cristovam Buarque..................................
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a continuidade da tramitação do Projeto de Lei do
Senado nº 195, de 2006, que altera a Lei n° 9.504,
de 1997 (Lei Eleitoral), para estabelecer que os
candidatos devam registrar os respectivos carta
de princípios e programa de trabalho na Justiça
Eleitoral. Senador Cristovam Buarque...................
Requerimento n° 196, de 2011, que solicita
a continuidade da tramitação do Projeto de Lei do
Senado nº 253, de 2006, que altera a Lei n° 8.072,
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de 1990, para tornar crime hediondo as condutas
previstas nos arts 312, 313-A, 313-B, 315, 317,
caput e § 2°, e 333 do Código Penal. Senador
Cristovam Buarque..............................................
Requerimento n° 197, de 2011, que solicita
a continuidade da tramitação do Projeto de Lei do
Senado nº 345, de 2006, que concede isenção do
Imposto de Importação, da Contribuição para os
Programas de Integração Social e de Formação
do Patrimônio do Servidor Público incidente na
Importação de Produtos Estrangeiros ou Serviços
(PIS/ PASEP – Importação) e da Contribuição Social para o Financiamento de Seguridade Social
devida pelo Importador de Bens Estrangeiros ou
Serviços do Exterior (COFINS- Importação) aos
instrumentos musicais, suas partes e acessórios.
Senador Cristovam Buarque. ..............................
Requerimento n° 198, de 2011, que solicita a
continuidade de tramitação de diversas proposições
legislativas de autoria de Sua Excelência, que se
encontram arquivadas por norma regimental. Senador Magno Malta................................................
Requerimento n° 199, de 2011, que solicita
seja encaminhado voto de solidariedade, em nome
do Partido Progressista, ao povo japonês e à comunidade japonesa no Brasil, em face do forte terremoto (8.9 graus na escala Richter) que atingiu o
nordeste do Japão, seguido de tsunami. Senadora
Ana Amélia. ...........................................................
Requerimento n° 200, de 2011, que solicita o
voto de pesar pelo falecimento de Elza Herrmann,
Marlene Ludke Moraes, Zaira Fonseca, Zilah Mary
de Souza Martins, Glória Regina de Souza Martins,
Afonso Beiersdorf, em virtude das chuvas que atingiram a cidade de São Lourenço do Sul, no Estado
do Rio Grande do Sul. Senador Paulo Paim..........
Requerimento n° 201, de 2011, que solicita
voto de solidariedade ao povo do Japão, em virtude
do forte terremoto de magnitude 8,9 que atingiu, em
11 de março de 2011, a costa nordeste do Japão.
Senador Paulo Paim. .............................................
Requerimento n° 202, de 2011, que solicita
informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro
da Fazenda sobre a arrecadação e destinação da
Contribuição da Intervenção do Domínio Econômico, instituída pela Lei n° 10.336, de 2001. Senador
Itamar Franco.........................................................
Requerimento n° 203, de 2011, que solicita
informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro dos
Transportes sobre a destinação de recursos oriundos da Contribuição de Intervenção do Domínio
Econômico, instituída pela Lei n° 10.336, de 2001.
Senador Itamar Franco. .........................................

42

44

46

50

51

51

146

147

Pág.

Requerimento n° 204, de 2011, que solicita
seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Edison
Lobão, Ministro de Minas e Energia, a solicitação
para que a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível (ANP) forneça determinadas
informações. Senador Ricardo Ferraço. ................
Requerimento n° 205, de 2011, que solicita
voto de pesar pelo falecimento do boxeador brasileiro Tairone Silva, em Osório, Rio Grande do Sul.
Senador Paulo Paim. .............................................
Requerimento n° 206, de 2011, que solicita
voto de solidariedade aos familiares de Mario Covas Júnior, pelos 10 anos de sua morte. Senador
Paulo Paim.............................................................
Requerimento n° 207, de 2011, que solicita
a retirada, em caráter deﬁnitivo, do Requerimento
n° 175, de 2011, que requer informações ao Tribunal de Contas da União sobre o cumprimento, por
parte do Ministério da Educação, das recomendações constantes do Acórdão nº 816, de 2009, que
se refere à auditoria operacional realizada no Programa Universidade Para Todos (ProUni). Senador
Alvaro Dias..........................................................
Requerimento n° 208, de 2011, que solicita
voto de pesar pelo falecimento do ex-deputado
federal Eduardo Valverde Araújo Alves. Senador
Paulo Paim. .........................................................
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inscrição de voto de pesar pelo falecimento, em 10
de março de 2011, do senhor Francisco Lopes de
Arruda, pai do senador Inácio Arruda, bem como
apresentação e envio de condolências à sua esposa Francisca Nunes de Arruda e família. Senadora
Vanessa Grazziotin................................................
Requerimento n° 211, de 2011, que solicita
seja apresentado voto de louvor à ministra Maria do
Rosário Nunes, da Secretaria de Direito Humanos,
pelo seu pronunciamento na 16ª Sessão do Conselho de Direitos Humanos (CDH) – segmento de
alto nível das Organizações das Nações Unidas, em
Genebra, na Suíça, proferido no dia 28 de fevereiro
de 2011. Senador Pedro Simon.............................
Requerimento n° 212, de 2011, que solicita
ao Tribunal de Contas da União informações sobre
o cumprimento, por parte do Ministério da Educação, das recomendações constantes do Acórdão nº
816, de 2009, que se refere à auditoria operacional
realizada no Programa Universidade para todos
(ProUni). Senador Alvaro Dias...............................
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Requerimento n° 213, de 2011, que solicita
esclarecimentos sobre fatos referentes à solicitação
de suspensão dos proventos da aposentadoria de
Sua Excelência. Senador Itamar Franco................
Requerimento n° 214, de 2011, que solicita
seja aprovado voto de aplauso à professora Lilia
Maia Morais Sales, da Universidade de Fortaleza (Unifor), pelo seu trabalho na coordenação do
projeto social “Das Mulheres da Paz às Flores do
Bom Jardim”, o qual lhe valeu prêmio de “menção
honrosa” conferido pela Associação Brasileira de
Mantenedoras de Ensino Superior (Abemes), patrocinadora do certame “Top Educacional Professor Mário Palmério” edição 2010. Senador Eunício
Oliveira. ...............................................................
Requerimento n° 215, de 2011, que solicita
seja aprovado voto de aplauso à professora Siulmara Cristina Galera, da Universidade de Fortaleza
(Unifor), pelo seu trabalho no projeto social “Estágio
Supervisionado em Atenção à Saúde do Idoso”, o
qual lhe valeu prêmio de “menção honrosa” conferido pela Associação Brasileira de Mantenedoras de
Ensino Superior (Abemes), patrocinadora do certame “Top Educacional Professor Mário Palmério”
edição 2010. Senador Eunício Oliveira..................
Requerimento n° 216, de 2011, que solicita
o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
(PSL) nº 199, de 2006, de autoria do senador Sérgio Zambiasi, que acrescenta inciso ao art. 6°, da
Lei n° 10.826, de 2003, e dá nova redação a seu §
1°, para permitir o porte de arma de fogo aos integrantes de carreira de Institutos de Criminalística,
de Identiﬁcação de Medicina Legal. Senador Luiz
Henrique da Silveira. .............................................
Requerimento n° 217, de 2011, que solicita
destaque para votação em separado do art. 3° do
Projeto de Lei de Conversão nº 4, de 2011, o qual
institui hipóteses especíﬁcas de sanção disciplinar
para a violação de sigilo ﬁscal e dá outras providências. Senador Humberto Costa..............................
Requerimento n° 218, de 2011, que solicita
destaque para votação em separado da Emenda
nº 5 apresentada à Medida Provisória n° 507, de
2010, que institui hipóteses especíﬁcas de sanção
disciplinar para a violação de sigilo ﬁscal e dá outras providências. Senador Inácio Arruda. .............
Requerimento n° 219, de 2011, que solicita
adiamento da discussão do Projeto de Lei da Câmara n° 166, de 2008, a ﬁm de ser feita na sessão
de 26 de abril de 2011. Senador Gim Argello. .......
Requerimento n° 220, de 2011, que solicita
seja criada Comissão Temporária Externa, composta
de cindo (05) senadores, destinada a visitar a região onde será construída a Usina de Belo Monte,
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bem como proceder à oitiva da sociedade civil local.
Senadora Marinor Brito..........................................
Requerimento n° 221, de 2011, que solicita
a realização de Sessão, em 29 de março de 2011,
no horário do expediente, para homenagear a passagem do 10° (décimo) aniversário de falecimento do ex-senador Mario Covas. Senadora Marisa
Serrano. ..............................................................
Requerimento n° 222, de 2011, que solicita
seja apresentado voto de pesar ao povo japonês, ao
primeiro-ministro do Japão Naoto Kan e ao Embaixador do Japão no Brasil Akira Miwa, pela tragédia
ocorrida naquele país, em 11 de março de 2011.
Senador Cyro Miranda...........................................
Requerimento n° 223, de 2011, que solicita diversas informações ao Ministério de Minas e
Energia a respeito da Eletrobras Amazonas Energia.
Senadora Vanessa Grazziotin. ..............................
Requerimento n° 224, de 2011, que solicita a tramitação em conjunto do Projeto de Lei
no Senado n° 70, de 2011, com o Projeto de Lei
do Senado n° 71, de 2011, por versarem sobre a
legislação do imposto de renda da pessoa física.
Senador Ciro Nogueira........................................
Requerimento n° 255, de 211, que solicita ao
Tribunal de Contas da União a realização de uma
auditoria nos contratos ﬁrmados pelo Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), no
âmbito do Programa Nacional de Controle Eletrônico de Velocidade (PNCV). Senadora Ana Amélia.
Requerimento n° 226, de 2011, que solicita
a instituição de Comissão Parlamentar de Inquérito
para investigar o tráﬁco nacional e internacional de
pessoas no Brasil, suas causas, consequências,
rotas e responsáveis, no período de 2003 e 2011,
compreendido na vigência da convenção de Palermo. Senadora Marinor Brito. ..................................
Requerimento n° 227, de 2011, que solicita
a retirada em caráter deﬁnitivo do Requerimento
n° 169, de 2011, que solicita desarquivamento do
Projeto de Lei do Senado nº 327, de 2006, o qual
dispõe sobre a movimentação e armazenagem de
mercadorias importadas ou despachadas para
exportação e dá outras providências. Senadora
Ana Amélia. .......................................................
Requerimento n° 228, de 2011, que solicita
voto de congratulação ao governador do Estado
de Sergipe, Marcelo Deda, ao prefeito do Município de Lagarto, Walmir Monteiro, e ao reitor da
Universidade Federal de Sergipe, Josué Modesto
dos Passos Sobrinho, pela instalação do Campus
de Ciência da Saúde da Universidade Federal de
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Sergipe, no Município de Lagarto. Senador Antonio Carlos Valadares. ..........................................
Requerimento n° 229, de 2011, que solicita
informações à Senhora Miriam Belchior, ministra
de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão,
acerca do cumprimento da Lei n° 12.317, de 2010,
que estabelece jornada de trabalho de 30 horas para
assistentes sociais. Senador Randolfe Rodrigues.
Requerimento n° 230, de 2011, que altera
dispositivos da Lei n° 7.802, de 1989, que dispõe
sobre a pesquisa, a experimentação, a produção,
a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o
destino ﬁnal dos resíduos e embalagens, o registro,
a classiﬁcação, o controle, a inspeção e a ﬁscalização de agrotóxicos, seus componentes e aﬁns, e dá
outras providências, para que, além das comissões
constantes do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Senador Acir Gurgacz....................
Requerimento n° 231, de 2011, que solicita voto de pesar pelo falecimento do promotor de
Justiça José Meton Filho. Senador João Vicente
Claudino.................................................................
Requerimento n° 232, de 2011, que solicita
voto de solidariedade ao povo japonês pelo tsunami
que assolou o país. Senador Flexa Ribeiro. ..........
Requerimento n° 233, de 2011, que solicita
que o tempo designado aos oradores da hora do
expediente da sessão de 30 de março de 2011
seja dedicado a homenagear o maior pugilista
brasileiro de todos os tempos, Éder Jofre. Senador Magno Malta. ........................................
Requerimento n° 234, de 2011, que solicita informações ao Ministro de Estado do Esporte
referentes às metas estipuladas pela Fédération
Internationale de Football (Fifa) para cada um dos
estados e municípios brasileiros escolhidos como
cidades-sede da Copa do Mundo de 2014. Senador
Pedro Taques. ........................................................
Requerimento n° 235, de 2011, que solicita
dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos, para inclusão em Ordem do Dia, do Projeto de
Decreto Legislativo n° 29, de 2010, que aprova o
texto do Acordo sobre Transporte Marítimo entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo dos Estados Unidos da América, celebrado em Washington, em 30 de setembro de 2005.
Senador Gleisi Hoffman.........................................
Requerimento n° 236, de 2011, que solicita
adiamento da discussão do Projeto de Lei da Câmara n° 52, de 2008, que dispõe sobre o dever de
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notiﬁcação em caso de necessidade de ações preventivas, de socorro, assistenciais ou recuperativas
na área de defesa civil e dá outras providências, a
ﬁm de ser realizada na sessão de 28 de abril de
2011. Senador Lindbergh Farias............................
Requerimento n° 237, de 2011, que solicita
a criação de uma Comissão Temporária Externa, composta por 5 (cinco) membros titulares e
5 (cinco) membros suplentes, com o objetivo de
realizar visita in loco à Eletrobras Termonuclear
S.A (Eletronuclear), em especíﬁco a Usina de Angra II e demais instalações do complexo. Senador
Lindbergh Farias................................................
Requerimento n° 238, de 2011, que solicita
o desarquivamento do Projeto de Lei da Câmara
n° 107, de 2006, que acrescenta § 3° ao art. 4° da
Lei n° 9.807, de 1999, visando à continuidade da
sua tramitação. Senadora Lídice da Mata. ............
Requerimento n° 239, de 2011, que solicita o
desarquivamento do Projeto de Lei da Câmara n°
5, de 2006, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
mensagem estimuladora do exercício da cidadania
na publicidade dos serviços e obras realizadas pelos órgãos públicos federais, visando à continuidade
da sua tramitação. Senadora Lídice da Mata. .......
Requerimento n° 240, de 2011, que solicita
a continuidade da tramitação do Projeto de Lei do
Senado n° 488, de 2003, que dispõe sobre a dedução do lucro tributável, para ﬁns do Imposto sobre a
Renda das Pessoas Jurídicas, do dobro das despesas realizadas em Programa de Hospedagem para
Lazer do Trabalhador, institui o vale-hospedagem
e dá outras providências, de autoria do senador
Leonel Pavan. Senador Paulo Paim.......................
Requerimento n° 241, de 2011, que solicita a
realização de Sessão no horário do Expediente do
dia 3 de agosto de 2011, destinada a homenagear
a passagem do 25° (vigésimo quinto) aniversário de
falecimento do educador Luís da Câmara Cascudo.
Senador Paulo Davim. ...........................................
Requerimento n° 242, de 2011, que solicita
voto de congratulação ao governador do Estado de
Sergipe, Marcelo Deda, e à diretora executiva do
Banco do Estado de Sergipe pelo desempenho alcançado por essa instituição no exercício de 2010.
Senador Antonio Carlos Valadares........................
Requerimento n° 243, de 2011, que solicita
sejam prestadas, pela Senhora Ministra de Estado
do Planejamento, Orçamento e Gestão, informações
sobre os cortes anunciados no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), e o montante que vai
redundar na redução do orçamento previsto para
pavimentação da BR-364, entre os Municípios de
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Sena Madureira e Cruzeiro do Sul, no Estado do
Acre. Senador Sérgio Petecão...............................
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dispor sobre a indicação de nomes de presidentes
e diretores de Agências Reguladoras do Setor de
Telecomunicações. Senador Ricardo Ferraço. ......
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saúde para os servidores federais dos ex-Territórios
de Roraima, Amapá, Acre e Rondônia. Senador
Romero Jucá. ........................................................
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Ata da 24ª Sessão, Não Deliberativa,
em 11 de março de 2011
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. Paulo Paim e da Srª Ana Amélia
(Inicia-se a sessão às 9 horas e 33 minutos e encerra-se às 11 horas e 56 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência lembra ao Plenário que a primeira hora
da sessão não deliberativa de segunda-feira, dia 14,
será destinada a comemorar a Batalha do Jenipapo,
de acordo com o Requerimento nº 75, de 2011, do
Senador Wellington Dias e outros Senadores.

Esclarece, ainda, que continuam abertas as inscrições para a referida comemoração.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência lembra às Senadoras e aos Senadores
que o Senado Federal está convocado para uma Sessão
Especial a realizar-se na próxima segunda-feira, dia 14, às
11 horas, destinada a comemorar o nonagésimo aniversário
de fundação do jornal Folha de S. Paulo, nos termos do
Requerimento nº 146, de 2011, dos Senadores Marcelo
Crivella, Ricardo Ferraço e outros Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:

2

Março de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2011

Sábado 12

06533

MARÇO 2011
06534

Sábado 12

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

3

Março de 2011

4

Março de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2011

Sábado 12

06535

MARÇO 2011
06536

Sábado 12

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

5

Março de 2011

6

Março de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2011

Sábado 12

06537

MARÇO 2011
06538

Sábado 12

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

7

Março de 2011

8

Março de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2011

Sábado 12

06539

MARÇO 2011
06540

Sábado 12

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

9

Março de 2011

10

Março de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2011

Sábado 12

06541

MARÇO 2011
06542

Sábado 12

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

11

Março de 2011

12

Março de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2011

Sábado 12

06543

MARÇO 2011
06544

Sábado 12

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

13

Março de 2011

14

Março de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2011

Sábado 12

06545

MARÇO 2011
06546

Sábado 12

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

15

Março de 2011

16

Março de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2011

Sábado 12

06547

MARÇO 2011
06548

Sábado 12

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

17

Março de 2011

18

Março de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2011

Sábado 12

06549

MARÇO 2011
06550

Sábado 12

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

19

Março de 2011

20

Março de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2011

Sábado 12

06551

MARÇO 2011
06552

Sábado 12

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

21

Março de 2011

22

Março de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2011

Sábado 12

06553

MARÇO 2011
06554

Sábado 12

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

23

Março de 2011

24

Março de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2011

Sábado 12

06555

MARÇO 2011
06556

Sábado 12

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

25

Março de 2011

26

Março de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2011

Sábado 12

06557

MARÇO 2011
06558

Sábado 12

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

27

Março de 2011

28

Março de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2011

Sábado 12

06559

MARÇO 2011
06560

Sábado 12

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

29

Março de 2011

30

Março de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2011

Sábado 12

06561

MARÇO 2011
06562

Sábado 12

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

31

Março de 2011

32

Março de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2011

Sábado 12

06563

MARÇO 2011
06564

Sábado 12

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

33

Março de 2011

34

Março de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2011

Sábado 12

06565

MARÇO 2011
06566

Sábado 12

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

35

Março de 2011

36

Março de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2011

Sábado 12

06567

MARÇO 2011
06568

Sábado 12

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

37

Março de 2011

38

Março de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2011

Sábado 12

06569

MARÇO 2011
06570

Sábado 12

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

39

Março de 2011

40

Março de
2011
6571
Segunda-feira
14

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIODIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL
DO SENADO
FEDERAL

MARÇO 2011

Sábado
12 de06571
Março
2011

MARÇO 2011
06572

Sábado 12

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

41

Março de 2011

42

Março de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2011

Sábado 12

06573

MARÇO 2011
06574

Sábado 12

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

43

Março de 2011

44

Março de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2011

Sábado 12

06575

MARÇO 2011
06576

Sábado 12

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

45

Março de 2011

46

Março de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2011

Sábado 12

06577

MARÇO 2011
06578

Sábado 12

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

47

Março de 2011

48

Março de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2011

Sábado 12

06579

MARÇO 2011
06580

Sábado 12

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

49

Março de 2011

50

Março de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Os requerimentos que acabam de ser lidos vão
à publicação.
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Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT–RS) –
O requerimento que acaba de ser lido será encaminhado
a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 200, DE 2011
Nos termos do Art. 218, inciso VII do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro Voto de Pesar
pelo falecimento de Elza Herrmann, Marlene Ludke
Moraes, Zaira Fonseca, Zilah Mary de Souza Martins,
Glória Regina de Souza Martins, Afonso Beiersdorf,
em virtude das chuvas que atingem a cidade de São
Lourenço do Sul/RS.
A Prefeitura de São Lourenço do Sul (191km de
Porto Alegre) decretou estado de calamidade pública
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nesta quinta-feira (10) devido às chuvas que atingem
a cidade.
A enchente, que deixou debaixo d’água metade
da zona urbana do município, obrigou 350 pessoas a
se abrigar em um ginásio da cidade. Outras 2.000 estão
hospedadas em casas de amigos e parentes.
Para tanto gostaríamos que esse Voto de Pesar
fosse enviado para a Prefeitura de São Lourenço do Sul,
no seguinte endereço: Rua Coronel Alfredo Born, 202
Centro – CEP 96170-000, São Lourenço do Sul/RS.
Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim – Senadora Ana Amélia.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) –
O requerimento que acaba de ser lido será encaminhado
a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
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Sobre a mesa, projetos de lei que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Os projetos que acabam de ser lidos serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
Há oradores inscritos.
Pelo período de 20 minutos, com a tolerância natural da Mesa, principalmente nas segundas e sextasfeiras, convidamos para fazer uso da palavra a nobre
Senadora Ana Amelia, do Rio Grande do Sul.
A SRA. ANA AMELIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) –
Muito obrigada, Senador Paulo Paim, que preside os
trabalhos na sessão não deliberativa desta manhã de
sexta-feira.
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, o mundo, em particular o
Brasil e a colônia japonesa em nosso País, amanheceu sobressaltado hoje com as imagens dramáticas,
sinistras de algum modo, que provocaram uma forte
comoção em nosso País, que tem a segunda maior
população de origem japonesa fora do Japão.
Neste momento, o que o Senado e nós, brasileiros, podemos fazer é manifestar uma grande solidariedade às vítimas e às autoridades japonesas, que,
certamente, estão fazendo o empenho possível para
evitar que o número de vítimas – até este momento,
oﬁcialmente, 32 vítimas fatais – não aumente, como
aconteceu em outros fenômenos semelhantes a esse
terremoto, que foi de uma escala de 8,9 na Escala
Richter, seguido de um tsunami, cujas imagens também assustam.
Nenhum jornal brasileiro ou do Hemisfério Sul
pode noticiar, porque o que aconteceu foi nesta sexta-feira, com 12 horas de diferença no fuso horário do
Japão, 14 horas e 45 minutos, horário de Tóquio, na
madrugada desta sexta-feira aqui no Brasil.
As imagens da televisão nesta manhã e as informações que recebemos pela mídia eletrônica são
realmente assustadoras. Isso leva o nosso País a uma
lição, para que tenhamos, como o Japão, uma prevenção bastante proﬁssional, bastante técnica para evitar
que as calamidades continuem matando milhares e
milhares de pessoas ao redor do mundo.
O que mais preocupa, Senador Paim, além da
nossa solidariedade neste momento a essas vítimas, é
que, pela forma como ocorrem esses fenômenos, eles
possam resultar em consequências também aqui na
nossa região, atingindo países como o Peru, a Colômbia, o Caribe e o Chile, que estão na área do alcance
do Pacíﬁco.
Então, nós estamos também solidários e, com
esse alerta, preocupados com o que possa acontecer.
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Nesse aspecto, eu gostaria que o Senado da República, Sr. Presidente Paulo Paim, encaminhasse um voto
de solidariedade às vítimas e também às autoridades
japonesas neste momento de dor que o mundo também
está enfrentando diante desta tragédia, mais uma.
Mas não é só lá no Japão, no Oriente, que as
cenas dramáticas acontecem. Ontem, eu manifestei,
como V. Exª, Senador Paulo Paim, a nossa tristeza
pelas cenas também dramáticas que apareceram na
televisão mostrando os estragos e as consequências
que as enchentes provocaram na bela cidade de São
Lourenço do Sul, também atingindo a cidade de Turuçu e a cidade portuária de Rio Grande, um dos mais
importante portos marítimos do nosso País.
O Prefeito José Sidney Nunes de Almeida, com
quem meu assessor Marco Aurélio Ferreira, a meu pedido, conversou ontem, fez um relato dramático sobre
a situação daquele Município. O nível da chuva, 500
mm em 3 horas, fez o rio São Lourenço, que corta a
Cidade, subir 3 metros em apenas 3 horas. Além disso, 15 mil residências foram afetadas.
A BR-116, principal área de acesso a toda a
região Sul, está interditada. A RS-265 também está
interditada em Vila Boa Vista. São 2 mil desalojados,
350 alojados em abrigos organizados pela Prefeitura
Municipal. Até agora, Senador Paulo Paim, na contabilidade, oito mortos, seis dos quais já identiﬁcados,
sendo que a maioria deles é daquela legião de pessoas que nós temos a obrigação de cuidar, os idosos,
Senador Paulo Paim, que não conseguiram sair das
suas casas durante a enxurrada, e aí, sem as condições físicas da fuga, acabaram morrendo. São 22 pontes daniﬁcadas nessa região, que vão provocar uma
situação difícil de reparo e muito empenho e também
recursos da Prefeitura Municipal.
Infelizmente, Senador Paim, esta é a sétima enchente na cidade de São Lourenço do Sul desde o
ano de 2001.
Em Rio Grande, o Prefeito Fábio Branco, que também foi contatado pelo meu assessor Marco Aurélio,
informou que o nível de chuva foi de 220 mm em apenas
3 horas. Foram alagados o centro da cidade e bairros,
daniﬁcando hospitais, casas, lojas e o telhado do principal posto de saúde da cidade, o Posto 4, caiu.
Os atendimentos estão suspensos nessa unidade
hospitalar. A Fundação Universidade de Rio Grande
e as escolas estão também com as aulas suspensas.
São 48 mil atingidos em Rio Grande.
Outras cidades também foram atingidas: Venâncio Aires; Santa Cruz do Sul, com alagamentos; Turuçu
também foi atingida nessa enchente que atingiu São
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Lourenço do Sul e Rio Grande – Turuçu é a capital nacional da pimenta; em Novo Hamburgo também houve
problemas com o excesso de chuvas; e em Montenegro, da mesma forma.
Queria informar ao Senador Paulo Paim, que
preside esta sessão, que apresentei uma emenda
à Medida Provisória nº 523, que estende os benefícios de subvenção econômica do BNDES a todos os
Municípios atingidos por calamidades. Esta medida
provisória, Senador Paim, foi editada para atender
especiﬁcamente as vítimas da região serrana do Rio
de Janeiro, que sofreu uma gravíssima calamidade no
início deste ano.
Então, com essa emenda, penso atender também
o caso desses Municípios gaúchos e alguns de Mato
Grosso onde houve iguais acidentes climáticos.
O Projeto de Lei do Senado nº 25, de 2011, de
autoria do Senador Lindbergh Farias, foi apresentado
com objetivo de permitir que Estados e Distrito Federal
ﬁzessem convênios com a União para ﬁns de prevenção e atuação na área da defesa civil.
Tomei a iniciativa também de apresentar a este
projeto do Senador Lindbergh Farias uma emenda,
estendendo a possibilidade dos convênios, Senador
Paim, também aos Municípios, que são os entes federativos menos assistidos e os mais impactados no
momento em que ocorrem essas calamidades. Penso
que essas duas iniciativas possam amenizar a tragédia
provocada pelas calamidades, pelo menos do ponto
de vista ﬁnanceiro.
Então, este registro que faço nesta manhã é com
muita tristeza, porque, por mais longe que estejamos,
por mais distantes que sejam as relações com a comunidade japonesa, vendo as imagens, não há como
não se emocionar e não se comover com aquela tragédia.
Por isso, reaﬁrmo a solidariedade, minha, pessoal,
do meu Partido, o Partido Progressista, da minha Bancada e – espero – também desta Casa, à comunidade
japonesa no Brasil e ao Governo japonês.
Eu queria, por outro lado, Senador Paim, aproveitar esta oportunidade. Estou chegando aqui agora
e enfrento uma incerteza e uma dúvida. O que fazer
como Senadora: estar aqui falando sobre os problemas nacionais e explicando nossas iniciativas ou ﬁcar
na base, que reclama nossa presença? O senhor tem
uma experiência de oito anos no Senado, muito mais
na Câmara Federal e agora volta ao Senado ungido
pelas urnas, Senador Paim. Então, tenho a diﬁculdade
e o dilema: o que fazer? Que dilema é esse? Como
resolvemos dessa forma?
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Quanto à minha presença, estarei no domingo
e na segunda-feira em Carazinho, Não-Me-Toque e
Santa Maria, para participar de eventos importantíssimos. Em Santa Maria, haverá um evento organizado
pela OAB Mulher, que vai celebrar, com uma semana
do acontecimento, o Dia Internacional da Mulher. Em
Não-Me-Toque, estarei presente na noite de segundafeira para a abertura da Expodireto, um dos eventos
mais importantes para toda a produção agrícola do
nosso País.
E, na terça-feira, farei uma palestra no Fórum
Nacional da Soja, para mostrar os horizontes que se
oferecem aos agricultores.
Mas, também na próxima terça-feira, aqui no
Senado, haverá sessão deliberativa e reunião da Comissão Especial da Reforma Eleitoral e meus dilemas
aumentam, Senador Paim. Por isso, já pedi à minha
assessoria que não marque com os demandantes
desses eventos no Sul nenhum compromisso entre
terças-feiras e quintas-feiras, quando ocorrem as sessões deliberativas.
Faço este desabafo para que aqueles telespectadores que estão nos assistindo no Senado entendam
um pouco dos dilemas que nós temos. É a famosa
“escolha de Soﬁa”: o que devemos fazer? Temos de
cumprir, porque precisamos atender também, porque
nos espera, a nossa comunidade, aquela que nos
trouxe para cá e que pede nossa presença em eventos importantes.
Então, é dessa forma que eu queria compartilhar
com o senhor este dilema que tenho hoje, no início
deste meu mandato, que quero fazer de maneira produtiva, responsável e muito transparente.
Eu queria aproveitar esta oportunidade, na antevéspera da abertura da Expodireto Cotrijal, que se
dará em 15 de março, na cidade de Não-Me-Toque, no
Rio Grande do Sul, num momento particularmente signiﬁcativo, Senador Paim, para o cenário agropecuário
brasileiro. Ontem, a Conab – Companhia Nacional de
Abastecimento, vinculada ao Ministério da Agricultura,
anunciou a previsão de safra para 2010/2011: 154,2
milhões de toneladas de grãos. É comida para exportar
e abastecer o mercado interno, o que garante a estabilidade da produção. E são apenas três culturas, Senador, aquelas diretamente vinculadas à alimentação.
O arroz – a que ﬁz referência aqui ontem –, o milho
e a soja, que correspondem a mais de 80% desses
154 milhões de toneladas. O milho, transformado em
proteína animal, é a principal fonte de ração para aves
e suínos; o arroz dispensa comentários e a soja, da
mesma forma, porque, além de ser um produto de alta
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utilização na diversidade da produção de alimentos e
também na medicina e também em cosméticos, a soja,
hoje, está como principal produto da nossa pauta de
exportações. Então, todos esses signiﬁcados seriam
motivo para celebrações.
O Presidente da Cotrijal, Nei Mânica, um dos
mais importantes líderes do cooperativismo do setor
produtivo do nosso Estado, diz que um dos objetivos
dessa feira, que começa no dia 15 oﬁcialmente, é bater os recordes dos números de 2010: 512 milhões comercializados, 168 mil visitantes – vou repetir, naquela
pequena cidade, 168 mil visitantes! –, 328 expositores.
O dado mais signiﬁcativo, Senador Paim: 50 países
estarão lá representados. Não é pouca coisa. Isso
signiﬁca o esforço dos dirigentes, das cooperativas e
de seus associados, os quais eu cumprimento, toda a
diretoria, pela realização de mais esse evento.
Ela se consolidou como uma das feiras de negócios na área da produção agrícola das mais importantes,
porque está preocupada também com a aplicação de
tecnologia de precisão, naquela região toda – Carazinho, Não-Me-Toque, em toda a região ali, Passo Fundo
–, com a agricultura de precisão. E isso é tecnologia
aplicada ao campo para aumentar a produtividade; na
mesma área ou em área menor, aumentar a produção
de comida. Isso é muito importante, inclusive do ponto de vista da sustentabilidade de que tanto falamos
aqui. Por isso, a necessidade urgente de aprovarmos
o Código Florestal.
Hoje, a média de produção de soja, no Rio Grande do Sul, é de 42 sacos por hectare, mas, na área de
atuação da Cotrijal, na área de alta precisão agrícola
ou de agricultura de precisão, a produtividade chega
a 55 sacos por hectare. Do milho, no Rio Grande do
Sul, a média é de 81 sacos por hectare, mas, na área
de ação dessa cooperativa, chega a 172 sacos por
hectare. A diferença é essa de uma agricultura de alta
precisão.
Nós vamos enfrentar agora, Senador Paulo Paim,
os novos desaﬁos relacionados à logística, o que, de
certa forma, prejudica muito a competitividade, porque, se nós compararmos os custos de produção não
apenas dos Estados Unidos, maior produtor mundial
de soja, como também dos nossos concorrentes aqui
no Mercosul, como a Argentina, que é grande produtora de soja, veremos que perdemos competitividade,
porque os custos de produção no Brasil são muito
maiores. A carga tributária, o custo ﬁnanceiro, a logística deﬁciente, tudo isso impacta negativamente
sobre a produção.
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Mas o que me traz aqui hoje, Senador Paim, é
um assunto que também é muito caro a V. Exª. Vim
falar sobre uma camada da população brasileira que
cresce a cada ano: os aposentados. Trago este assunto
no momento em que o Governo, hoje à tarde, estará
discutindo com as centrais sindicais – e o senhor tem
participação nisso – o reajuste da tabela do Imposto
de Renda. Quero enfatizar que é uma parcela de contribuintes que merece atenção especial do Governo,
esses que pagam Imposto de Renda sobre o benefício
que recebem da Previdência Social.
Eu tomei a iniciativa de apresentar, Presidente
Paulo Paim, ao Senado Federal um Projeto de Lei do
Senado que levou o número 76, de 2011, propondo a
isenção do Imposto de Renda para pessoa física dos
rendimentos provenientes da aposentadoria e pensão pagos pelo Regime Geral da Previdência Social,
a partir do mês que o contribuinte, homem ou mulher,
completar 60 anos. Esta proposta tem o objetivo de
diminuir, Sr. Presidente, as distorções existentes entre
a valorização dos benefícios dos aposentados que ganham um salário mínimo e aqueles que ganham mais
do que um salário mínimo.
Como o reajuste anual do salário mínimo tem
sido sistematicamente bem maior que o reajuste dos
benefícios pagos pela Previdência, o valor relativo das
aposentadorias e pensões vem sendo achatado ano
a ano. Hoje, Senador Paim, o senhor sabe muito bem
disto, quase 70% – vou repetir: quase 70% – dos benefícios já estão nivelados pelo piso, ou seja, um salário mínimo. Pessoas que recebiam, quando saíram da
atividade para a inatividade, o equivalente a três, quatro, cinco salários mínimos, agora, por essa diferença
de reajuste, sofrem o achatamento do que recebem
como benefício da Previdência – aliás não é benefício,
é um direito, o nome estaria inadequado no meu modo
de ver. Trata-se de um direito por terem trabalhado e
contribuído para a Previdência Social.
Mantida a tendência, Senador Paim, dessas diferenças de reajuste, em poucos anos, todos os aposentados e pensionistas estarão sendo nivelados pelo
salário mínimo, o que é uma injustiça muito grande.
Uma comparação entre os reajustes do salário
mínimo e dos benefícios da Previdência Social, abrangendo todo o período da estabilidade econômica, que
vem de 1994 até este ano de 2011, mostra que, ante
uma evolução de 249,84% do INPC, os benefícios foram
reajustados em 345,23% – aumento real de 27,27%.
Não há o que discutir.
Entretanto, Senador Paim, no mesmo período,
o salário mínimo teve reajuste total de 671,43%, ou
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seja, aumento real de 120,51%. Aplausos para este
reajuste do salário mínimo, que foi merecido e verdadeiro para estimular a própria economia e a melhor
distribuição da renda em nosso País, mas é injusto
que haja uma distorção tão grande entre o que é recebido como salário mínimo na atividade e o que recebe o aposentado.
Esta situação é injusta para os aposentados
que, durante toda a vida economicamente ativa, contribuíram tendo como base o salário mínimo, sendo
absolutamente justo agora receberem os benefícios
calculados na mesma proporção.
A situação, Senador Paim, se torna ainda mais
grave quando acontecem situações como as descritas pelo jornal O Estado de S.Paulo ontem, em sua
edição, ao analisar a situação. O jornal denuncia, Senador Paim, que o rendimento dos aposentados que
ganham mais de um salário mínimo não estão tendo
os reajustes efetivados de acordo com a Lei nº 12.254,
de 2010, que prevê que os rendimentos sejam corrigidos com base no INPC.
Ocorre, Senador Paim, que, em janeiro, a Previdência utilizou a previsão do INPC para 2010 para
conceder os reajustes. À época, a previsão do INPC
para o período era de 6,41%. O INPC real apurado foi
de 6,47%, e até agora os benefícios ainda não foram
corrigidos. Pode parecer pouco para um benefício
apenas, mas estes 0,06 pontos percentuais signiﬁcam
R$100 milhões injetados na economia, se concedidos
aos aposentados.
Mas isso tem um valor também simbólico maior
para nós, Senadores, que, há poucos dias, aprovamos
aqui a indexação do salário mínimo nos próximos anos.
Isso signiﬁca, Srs. Senadores, que, mesmo quando o
reajuste é indexado, ele ainda está sujeito à disponibilidade dos cofres públicos e aos critérios de políticas
econômicas do Governo.
Portanto, peço apoio dos Colegas de Plenário, Senadoras e Senadores, para que discutamos
e aprovemos esse projeto de lei, de minha autoria,
para que possamos conceder e fazer justiça a mais
de oito milhões de aposentados que atualmente ganham mais de um salário mínimo. Isso representaria,
para um aposentado, por exemplo, que ganha hoje
o equivalente a R$2 mil, pelo menos acrescentar a
seu rendimento R$100,00, com essa isenção do Imposto de Renda sobre o benefício que ele recebe da
Previdência.
Na verdade, como eu disse, Senador Paim, não
é um benefício, é um direito dos aposentados e pen-
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sionistas, categoria para a qual nós aqui estamos
empenhados em ajudar e colaborar para resolver os
problemas.
Desejo que a reunião de hoje tenha um resultado
positivo, porque a expectativa e a esperança de todos
é muito grande em relação a isso e, sobretudo, a sensibilidade social da Presidenta Dilma Rousseff.
Muito obrigada, Presidente Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Senadora Ana Amelia, a Presidência informa a V. Exª
que também formula votos de pesar em solidariedade
ao povo japonês, assim como também formula voto de
pesar e solidariedade principalmente para a cidade de
São Lourenço. Há pouco eu falava, por telefone, com
o José Daniel Raupp, que me disse estar em exercício
no cargo de Prefeito.
Então, de fato, os dados que V. Exª descreve
aqui, passados por sua Assessoria, são exatos: 50%
da parte mais populosa da cidade, conforme o VicePrefeito em exercício, José Daniel Raupp, está coberta. Por isso, é mais do que correto não só fazermos
o voto de pesar, como também – isto ﬁzemos eu e
V. Exª – pedir que a Defesa Civil, tanto a do Estado
como em âmbito nacional, dê todo o apoio. De fato,
é desesperadora a situação na região, e não só em
São Lourenço.
Cumprimento V. Exª pelo pronunciamento, como
também pelo conjunto da obra exposta nesta tribuna,
ao falar de nossos queridos aposentados.
V. Exª, quando jornalista, sempre acompanhou e
apoiou os movimentos que ﬁzemos nesta Casa e agora,
na tribuna, está sendo coerente com a sua história.
Parabéns a V. Exª!
A SRA. ANA AMELIA (Bloco/PP – RS) – Muito
obrigada, Senador Paim. Bom trabalho!
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Convido a Senadora a assumir a Presidência
dos trabalhos.
Enquanto S. Exª se desloca à mesa, passo a ler
o seguinte expediente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência comunica ao Plenário que recebeu o
Recurso nº 1, de 2011, interposto no prazo regimental,
no sentido de que continue a tramitação da Proposta
de Emenda à Constituição nº 1, de 2010, tendo como
primeiro signatário o Senador Geovani Borges, que
dispõe sobre o efeito do diploma de nível superior, para
a qualiﬁcação proﬁssional.
É o seguinte o recurso:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O Recurso vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Passo a Presidência dos trabalhos à Senadora
Ana Amelia Lemos.
O Sr. Paulo Paim, deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pela Sra. Ana
Amélia.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada, Senador Paim.
Por ordem de inscrição, o Senador Paulo Paim
está com a palavra.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Senadora Ana Amelia Lemos, para o nosso
querido Estado do Rio Grande do Sul, quero sintetizar
também as minhas preocupações. Concordo com tudo
o que V. Exª expôs aqui – e naturalmente não vamos
repetir – sobre a situação das enchentes. Quero dizer
que o Vice-Governador Beto Grill está instalado na
região, buscando dar conforto às famílias e, dentro do
possível, atender o desespero daqueles que ﬁcaram
sem teto. Segundo me disse hoje de manhã o VicePrefeito José Daniel Raupp, Prefeito em exercício, as
águas estão baixando. Portanto, agora é que podemos
ver todo o estrago, além da perda de vidas. Inúmeras
pessoas ainda se encontram desaparecidas. O Governador Tarso Genro, segundo informação que recebi,
hoje vai estar na região.
Quero também concordar com V. Exª no que diz
respeito à questão das águas, não só aqui no Rio Grande, mas no Brasil, já que outros Estados da Federação
também sofrem com as inundações.
Solidarizo-me também com os japoneses pelo
terremoto que aconteceu no Japão, que originou ondas de mais de 10 metros. E, segundo as informações
que V. Exª relatou muito bem, inclusive na América do
Sul haverá impacto, infelizmente, ainda no dia de hoje,
como também na Califórnia. Em torno de 19 países
poderão ser atingidos pelas consequências desses
terremotos.
E, como V. Exª disse bem – quero destacar o seu
pronunciamento –, a nós só resta a solidariedade, sabendo que o mundo todo vai estar se movimentando
para dar o conforto possível e o atendimento também,
porque agora vem epidemia, vem a falta de medicamentos, vem a falta de alimentos para todo esse povo que
foi agredido, eu diria, pelas águas. Mas, de outro lado,
merece também de nossa parte aquela eterna reﬂexão
sobre a agressão do homem ao meio ambiente.
E eu diria que a CNBB é muito feliz quando faz
um alerta ao mundo com a Campanha da Fraternida-
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de deste ano, exatamente sobre a questão do meio
ambiente, a defesa do planeta e a defesa da vida.
Esse é o eixo da campanha da fraternidade. Nós, na
Comissão de Direitos Humanos, além de, no dia 15,
aqui no plenário...
Agora vou fazer um aparte, para lembrar que, no
dia 15 de março, estou fazendo aniversário e, no dia
20, V. Exª e o Senador Simon. Ambos estão convidados
para estar em Porto Alegre numa atividade que faremos
lá para festejarmos – por que não? – essa data. E ao
mesmo tempo, Senadora Ana Amélia, minha Assessoria agora lembrava que está prevista a presença...
Para mim, não importa se serão mil ou duas mil pessoas, mas as pessoas vão lá, convidadas a almoçar
comigo. Cada um vai pagar o seu ingresso, mas, por
iniciativa das entidades que estão ajudando a organizar esse evento, nós vamos pedir que cada cidadão
leve um quilo de alimentos. Um quilo de alimentos é
simbólico, mas vai para São Lourenço. Normalmente,
todos os anos a gente faz essa atividade, e a arrecadação é distribuída nas casas lares, nos asilos e nas
creches; mas, este ano, a coordenação do movimento me informou hoje, pela manhã, que o que chegar,
seja uma tonelada, duas, três, seja quinhentos quilos
de alimentos, enﬁm, o que chegar será encaminhado
para a cidade de São Lourenço como uma pequena
ajuda simbólica daqueles que estarão no evento. E
permita-me: V. Exª já conﬁrmou que estará presente.
V. Exª sabe que centenas de pessoas que estarão lá
estão, naturalmente, ouvindo este pronunciamento, e
eu estou comprometendo V. Exª em público, um compromisso que V. Exª assumiu comigo quando estávamos no plenário.
Mas, Srª Presidente, após essa rápida introdução,
quero falar um pouco hoje aqui da questão da nossa
juventude. Eu, que falo tanto da questão dos idosos,
ontem estive com o Ministro Garibaldi numa reunião
muito produtiva, uma reunião que se encaminhou
não para um discurso somente para a imprensa ou
um discurso para receber palmas dos nossos idosos
ou aposentados, mas uma reunião de trabalho. Acertamos com o Ministro Garibaldi que vamos construir
uma minicomissão e começaremos a fazer uma série
de reuniões para discutir a construção de uma alternativa ao fator previdenciário, na visão do Legislativo
e, naturalmente, do Executivo.
Estarão lá, nessas reuniões de trabalho, Senadores que tratam desse tema – e já falei com V. Exª.
Por que não lembrar aqui do ex-Ministro Pimentel, que
trata desse tema? Por que não lembrar do Senador
Mário Couto, que fala tanto desse tema? Por que não
lembrar aqui do Deputado Pepe Vargas, que já tinha
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apresentado uma proposta alternativa? Vamo-nos debruçar sobre todas as propostas.
Eu tenho a PEC nº 10. Fiz uma pesquisa pela Internet sobre o que seria uma idade mínima como uma
regra de transição: de cada 100 internautas, 99, eu diria, concordaram com essa regra de transição da PEC
nº 10, que vai garantir que as pessoas se aposentem
por tempo de contribuição. Estou apenas resumindo,
mas, para aqueles que entrarem no sistema daqui
para frente, teríamos uma idade mínima semelhante
à do servidor.
Isso foi feito também para o servidor público, porque eu penso que nós podemos construir uma Previdência universal, igual para todos, do Parlamentar, do
Ministro do Supremo Tribunal, dos Ministros e Presidente da República e do Executivo; para os Governadores, para os Deputados Federais, para os Senadores. Enﬁm, que o Executivo, o Legislativo, o Judiciário
e os trabalhadores da iniciativa privada tenham todos
uma mesma Previdência.
Signiﬁca o quê? Acabar com o fator previdenciário.
Isso está pegando aqueles que a senhora falou aqui,
que são os mais pobres. A ampla maioria, 90% ﬁcam
no máximo na faixa de até cinco salários mínimos. Eu
diria que 70% ﬁcam até um salário mínimo, no máximo
dois, para não ﬁcar muito longe dos números reais.
Nós devemos construir uma proposta de direitos
iguais para todos, somente isso. Foi feito assim, já, com
os servidores. Os servidores públicos que entraram no
sistema após 1994 já entraram nesse novo sistema.
Antes da aprovação daquela lei, era só pelo tempo de
contribuição. Mas existe agora a aposentadoria complementar, que está sendo regulamentada.
O que nós queremos é apenas o princípio da isonomia. Nós não queremos que os servidores públicos
tenham prejuízo nenhum na sua legislação. Nós queremos que aqueles que não têm o direito à paridade
e à integralidade tenham uma política de valorização
de seus benefícios, tenham assegurado também esse
direito.
Falei muito sobre isso com o Ministro Garibaldi.
Ele disse: “A orientação que temos no Governo é discutir a matéria”. E por que o Ministro Garibaldi tem dito
que talvez não seja agora em março, abril, maio, junho,
julho, agosto? Claro, porque, na verdade, todos nós
sabemos que somente a partir de 1º de janeiro é que
vai haver novamente reajuste para os aposentados e
pensionistas e para o salário mínimo. Não haverá reajuste nenhum nesse período. Por isso que ele foi feliz quando disse – e V. Exª destacou que eles falaram
isto: “A discussão que teremos será só a partir de 1º
de janeiro”. Claro que será a partir de 1º de janeiro,
porque a lei será construída nesse período, porque,
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em 1º de janeiro, já está assegurado para o salário
mínimo o reajuste da inﬂação mais o PIB, que vai dar
mais ou menos 14%. Se nós não construirmos até lá
uma política para o aposentado, o aposentado só vai
receber a inﬂação, que deve ﬁcar um pouquinho acima
de 6%, enquanto que o reajuste será em torno de 40%.
Eles terão um prejuízo de mais do que a metade em
relação ao que vai ser dado ao salário mínimo.
Não importa se gregos e troianos se entenderam,
o que importa é que a questão do salário mínimo foi
aprovada. Existe uma regra permanente, e os números
que a Senadora Ana Amélia descreveu são números
positivos, que mostraram que o salário mínimo cresceu seiscentos e poucos por cento, enquanto que o
benefício dos aposentados, não. Igualmente, este é o
debate central que temos: nós queremos assegurar
uma política para os aposentados.
Eu repito – V. Exª usou o termo, e eu o tenho usado
também quase que diariamente: se nada for feito...
Por isso, o embate aqui daquela noite, uma política para o salário mínimo. Sabíamos que estava aprovado, todos sabíamos, independentemente do voto de
cada um. Sou daqueles que respeita o voto de cada
homem, de cada mulher, enﬁm, de cada Senador, de
cada Senadora. Todos sabíamos que ia ser aprovada
a política salarial e aprovamos, e abrimos uma porta
para a discussão de uma política para os aposentados e também para construir uma alternativa ao fator
previdenciário.
Apresentei à Mesa, no mesmo dia em que foi
votado o salário mínimo, Senadora Ana Amélia, um
requerimento para formar uma Comissão de cinco Senadores e cinco Deputados – essa é a intenção – para
começarmos a discutir alternativas ao fator e também
uma política permanente de recuperação dos benefícios dos aposentados e pensionistas.
Foi essa a ideia que levei para o Ministro Garibaldi,
que se mostrou aberto a essa discussão. Passado o seminário de 16 e 17 sobre a Previdência que queremos,
a perspectiva da Previdência no futuro, começaremos
as reuniões para construir essas alternativas.
Claro que a expectativa é grande para o dia de
hoje, quando a Presidenta Dilma vai receber as centrais
sindicais. Pela informação que recebi dela, depois vai
receber a Cobap também, onde as centrais legitimamente apresentarão a sua pauta, entre elas, a atualização da tabela do imposto de renda pela inﬂação, a
construção de uma alternativa ao fator previdenciário,
uma política de valorização dos benefícios dos aposentados e pensionistas – acredito eu, porque não falo
pelas centrais sindicais.
Tenho dito que concordo com a visão que o movimento sindical tem, inclusive de mobilizar, de pressionar,
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seja o Executivo, seja o Legislativo, seja o Judiciário, em
favor das demandas que vêm da sociedade, seja dos
trabalhadores, seja dos aposentados, seja dos empresários. É um movimento correto como esse da correção
da tabela do Imposto de Renda pela inﬂação.
Então, eu apenas quero reaﬁrmar que acho muito positivo a Presidenta Dilma, mais uma vez, respondendo àqueles que duvidavam que ela poderia,
efetivamente, começar, logo após o carnaval, a abrir
a sua agenda para receber o movimento social organizado. Ela já recebe hoje, sexta-feira ainda, na semana
do carnaval, disposta, como disse o Ministro Gilberto
Carvalho, a discutir todos os temas. A agenda está
aberta. Deve entrar, pelas informações que recebi, até
a questão da redução da jornada, mas entra também
a questão da redução dos encargos sobre a folha de
pagamento.
Eu acho que essas duas coisas podem ser combinadas. É possível, sim, olhar para a redução de jornada, mas olhar para a redução dos encargos sobre a
folha. Ora, se eu reduzo a jornada e reduzo os encargos sobre a folha, o custo para o empregador vai ser
zero. Nesse caminho, se for construído junto, o custo
vai ser zero, e nós teremos aí em torno de dois a três
milhões de empregos criados.
Claro que – depois vou aqui ainda hoje falar – sei
que hoje, no Brasil, a questão é a formação técnica. A
formação técnica é que vai assegurar a você que está
me assistindo neste momento aqui pela TV Senado um
emprego com um salário decente, adequado. Hoje não
há falta de emprego. Eu já tinha aﬁrmado isso em alguns lugares e me lembro, Senadora Ana Amélia, de
que eu estava na Ulbra, num debate com jovens, e eu
disse: “Nós estamos numa situação de pleno emprego, para aqueles que são proﬁssionais”. E o Plenário
concordou: “Pleno emprego? Mas estou desempregado!” “Mas, se você tiver um curso, se tiver formação
proﬁssional, você com certeza estará empregado.” Há
dados que mostram que, se tivéssemos hoje mais 50
mil engenheiros, todos estariam colocados. Chegam
dados que mostram que, se tivéssemos em torno de
100 mil técnicos, todos estariam colocados.
Então, a questão da formação proﬁssional é fundamental. Este tema, naturalmente, entendo que deve
entrar hoje também na reunião que as centrais terão
com a Presidenta da República e com o Ministro Gilberto Carvalho. Isso é muito bom. Acho que é este o
caminho: o diálogo, a negociação, o entendimento.
Falávamos antes com V. Exª, Senadora Ana Amelia, que, entre o ideal e o possível, há uma distância.
Temos de construir o possível, mas sempre perseguindo o ideal. Ninguém vai tirar de nós o sonho de perseguir aquilo que entendemos como ideal. Se fôssemos
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falar em salário mínimo, todos sabemos que o salário
mínimo ideal seria de R$2.200,00. Mas ninguém apresentou essa proposta na Câmara nem no Senado. A
diferença foi de quanto seria o passo a ser dado neste
ano e o passo a ser dado em 1º de janeiro, quando o
salário mínimo deve chegar a um valor em torno de
R$618,00, R$616,00
Senadora, aproveitei para fazer esta introdução,
porque, na sexta-feira, temos esta liberdade de falar
um pouco mais na tribuna. Quero me debruçar um
pouco exatamente sobre a questão da nossa querida
juventude e sobre a formação proﬁssional.
Srª Presidente, Senadora Ana Amelia; Srªs e Srs.
Senadores, como todos sabem, tenho pautado minha
vida principalmente na discussão das questões sociais.
Venho à tribuna quase diariamente para falar sobre
a situação dos trabalhadores, dos aposentados, dos
empreendedores e, outras vezes, presto aqui minhas
preocupações quanto à violência que atinge principalmente nossa juventude, e – por que não dizer? – o
maior percentual dos que morrem pela violência são
jovens negros.
Venho aqui falar sempre do mercado de trabalho. Venho aqui falar sobre a injustiça que se faz com
as mulheres no mercado de trabalho, que exercem
a mesma função e, na maioria dos casos, ganham a
metade do salário dos homens, conforme estatísticas
apresentadas na sociedade.
Enﬁm, essas questões e tantas outras que nossa
sociedade vive estão sempre visitando minha mente e
passando sempre como um ﬁlme para mim ao longo
da minha vida. Fico às vezes pensando como fazer e
o que fazer para melhorar essa situação e como eu
poderia atuar em outros campos. Assim, acabam nascendo projetos. Por isso, eu diria que tenho tramitando
na Casa – alguns agora foram arquivados – aproximadamente mil projetos.
Quero falar hoje de uma camada da população
que me tem preocupado muito, que são os nossos jovens. Eles, em especial, têm um mundo de ideais, que
gostariam que se tornassem realidade – seus ideais,
seus pensamentos, suas ideias. Como eles olham o
futuro? É claro que eles sonham em viver e envelhecer
com qualidade de vida e – como diria alguém e repito,
embora seja uma frase triste, mas é a vida – até em
morrer com dignidade.
Todos sonham. Eles desejam a intensidade da
vida aqui e agora. Eles sabem que estão apenas no início da trajetória, no início de suas vidas e gostariam de
poder abraçar o mundo, se pudessem, numa única vez.
Eu fui jovem e era assim que eu olhava o mundo.
A realidade, por outro lado, muitas vezes não
acolhe as aspirações que os jovens têm. Não encon-
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tram lugar onde repousar toda a sua ousadia, a sua
coragem, a sua valentia, que é natural que brotem em
nossa juventude. Eles querem que as coisas aconteçam rápido, muito rápido.
Dados divulgados pelo Fundo das Nações Unidas
para a Infância (Unicef) indicam que, dos 191 milhões
de brasileiros, 21 milhões têm menos de 18 anos,
sendo que 38% deles vivem ainda em situação de pobreza. O Unicef alerta que o grupo corre o risco de se
tornar invisível em meio às políticas públicas que dão
prioridade a outros setores e não à nossa juventude.
O relatório do Unicef mostra ainda que as oportunidades vão diminuindo gradativamente na medida em que
se considera a renda, a condição pessoal, o local de
moradia, o gênero, a raça, a etnia, consequentemente
a cor dos jovens.
Um exemplo que podemos citar é o da Amazônia
Legal, a nossa querida Amazônia, nós que falamos
tanto em meio ambiente, que, todos sabem, possui
uma diversidade étnica e social bem acentuada. Lá
vivem cerca de dois milhões de adolescentes, com
idade entre 15 e 17 anos. No entanto, as oportunidades de emprego voltadas para eles ainda são muito
pequenas. É grande o desaﬁo. Estou aqui fazendo a
defesa da juventude brasileira, mas dei um destaque
à situação dos jovens na Amazônia.
Em documento apresentado pelo Unicef, eles sugerem que os adolescentes recebam o mesmo apoio
dado na fase inicial e intermediária da infância e que
sejam realizados investimentos principalmente na área
da educação, cuidados na área da saúde, proteção e
participação desses jovens, principalmente os mais
pobres e vulneráveis, avançando na questão do ensino proﬁssional.
Infelizmente, Srªs e Srs. Senadores, na ânsia de
viver que os jovens têm, muitas vezes eles escolhem
caminhos distorcidos. Aí começam nossas preocupações. Na falta de escolhas ou oportunidades, acabam
caindo nas garras da criminalidade, do ócio e das drogas, tema que será palco de debate na Comissão de
Direitos Humanos. Eu disse esses dias e repito hoje
que esse tema atinge todas as famílias do Brasil. E
por que digo todas? Não é que você, que está me ouvindo, tem na sua família alguém que enveredou pelo
caminho das drogas, mas duvido que não tenha um
amigo, um parente, conheça alguém que viu os ﬁlhos
perderem toda a sua expectativa positiva de vida porque enveredaram pelo caminho das drogas.
Dou aqui um exemplo, citando estatística do Centro de Referência em Álcool, Tabaco e Outras Drogas,
que é vinculado à Secretaria de Estado da Saúde de
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São Paulo, mostram que 40% dos adolescentes e 16%
dos adultos que procuram tratamento para se livrar do
vício experimentaram, primeiro, bebidas alcoólicas antes de 11 anos de idade. Vejam bem, 40% daqueles
que enveredaram pelas drogas, antes dos 11 anos de
idade, já haviam bebido, enﬁm, já haviam enveredado
pelo caminho do álcool.
Para chegar a esses dados, o Catrod se utiliza
de duas análises: uma, de 684 pacientes adultos, e
outra, de 138 adolescentes que procuraram o Catrod
nos últimos dois anos.
Um ponto chamou muita atenção dos pesquisadores: o fato de os jovens terem começado a beber
ainda criança, geralmente em casa, na presença dos
familiares, como que dizendo: “Olha, esse é macho;
essa é mulher mesmo! Viu? Bebeu um copo de vinho,
bebeu um copinho de uísque, ou sei lá o quê, ou até
mesmo de cachaça, e ﬁcou ﬁrme!”. Grande engano,
grande erro! Você está produzindo ali um jovem, hoje
uma criança ainda, que poderá enveredar pelo caminho das drogas.
O levantamento demonstrou que, em 39% dos
casos, o pai bebia abusivamente; em 19%, a mãe, e,
em 11%, o padrasto. Ou seja, quando os pais dão o
exemplo da bebida, ou mesmo do fumo – e a tendência
é ir depois para a maconha; todo mundo sabe disso –,
infelizmente, o ﬁlho pode seguir. Graças a Deus, não
fumo e não bebo, até porque beber ou fumar atacame o fígado. Então, como não sou bobo, sabendo que
meu fígado vai ter problemas, por que vou beber, por
que vou fumar? Para querer atacar meu pulmão, para
querer me sentir mal?
Nesses dias fui à médica, Senadora, e a Drª
Núbia me perguntou: “Você nunca fumou? Nunca bebeu?”. Disse: “Não, não fumo e não bebo”. “Parabéns,
porque, se não fosse isso, com o peso que você está,
já estaria fazendo ponte de safena. A sua sorte é que
nunca fumou e que não bebe”.
Claro, não quer dizer que eu, em uma janta ou
em um almoço – como naquela janta que teremos, eu,
V. Exª e o Senador Simon, que a esposa do Senador
Simon se prontiﬁcou a fazer para nos receber – não
possa tomar um copo de vinho lá do Rio Grande!
Mas, enﬁm, Senadora, eu, várias vezes, me peguei pensando na situação dos jovens e, com a reﬂexão, com o diálogo constante, intenso que mantenho
com os movimentos sociais e com a sociedade civil,
imagino se não haveria alguma ideia que viesse ajudar
na formação da nossa juventude.
Eu só quero dar um destaque, para não ouvir
uma crítica amanhã, Senadora, a minha pessoa e a
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V. Exª, que com a cabeça concordou, que os médicos
orientam que, de preferência, não se beba nada, mas
também tomar um copinho de vinho um dia ou outro
não vai matar ninguém. Só quero destacar isso, não
usarei um termo em outro sentido.
Eu ﬁcava me perguntando, Srª Presidente, como
poderíamos ajudar a nossa juventude na formação
proﬁssional. Daí veio a ideia que apresentei, há cinco
anos, de criar o Fundo Nacional do Ensino Proﬁssionalizante – Fundep.
Falamos tanto na criação de escolas técnicas.
Todo mundo fala: “Vamos criar escolas técnicas em
todas as cidades”. Mas, e daí? Como é que você vai
manter a escola técnica, como é que vai manter os professores, como vai manter as estruturas se não tivermos
um fundo com esse objetivo? Foi por isso que apresentei
o Fundep, que visa a garantir um recurso permanente
para as escolas técnicas em todo o País.
O Fundep é uma fonte de recurso capaz de manter essas instituições. Ele reúne objetivos muito importantes, como a geração e a manutenção de emprego
e renda, o combate à pobreza e às desigualdades
sociais e regionais, à descentralização regional, além
da elevação da produtividade e qualiﬁcação da competitividade do setor produtivo lá, na região, para que
um jovem, por exemplo, de Não-Me-Toque, que V. Exª
conhece muito bem, não tenha que se deslocar para
Porto Alegre para fazer um curso proﬁssional. Se tivermos um curso proﬁssional na região, adaptado à
demanda da região, ele vai ajudar o desenvolvimento,
enﬁm, da sua cidade ou da região.
O Fundep pode construir um novo perﬁl da classe trabalhadora, capaz de contribuir para um inovador
projeto de desenvolvimento social, ajudando a fazer
do Brasil um País cada vez mais justo, democrático,
soberano e que distribua renda, melhorando o salário
de todos.
Além disso, a educação proﬁssional reduz custos de adaptação dos novos trabalhadores, aumenta
a motivação para o trabalho e leva a ﬁdelidade do
proﬁssional para a empresa, onde naturalmente ele
vai participar logo após o curso realizado. E, via Fundep também, nós estamos incentivando o curso proﬁssional dentro das próprias empresas. O Fundep, a
valores de hoje, geraria em torno de R$9 bilhões para
investimento no ensino técnico, sem nenhum prejuízo
para o Sistema “S”.
Eu falo isso com muita satisfação porque sou formado pelo Sistema “S”. A minha formação é do Senai.
Então, o que eu quero para mim quero que seja mantido
para os outros trabalhadores. E o Fundep – eu já ﬁz a
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discussão com todo o Sistema “S” – vai além, porque
ele não interfere em nada nas contribuições para o
Sistema “S” e amplia essa verba, via dinheiro do FAT
(Fundo de Amparo ao Trabalhador), que gira hoje em
torno de R$50 bilhões, para que possa ser aplicado
na formação proﬁssional.
A PEC nº 24, de 2005, Fundep, foi arquivada depois de ter já passado pela Comissão. E – claro – eu,
baseado no Regimento Interno, desarquivei-a, e ela vai
continuar tramitando agora aqui, no plenário do Senado, porque já foi aprovada nas Comissões. Como eu
dizia, ela destina R$9 bilhões para o ensino técnico,
valorizando o desenvolvimento, o aperfeiçoamento do
nosso povo e de toda nossa gente.
Diante de tantas preocupações que eu levantei
com os jovens, vocês devem e podem imaginar o tamanho da minha satisfação ao saber que o Governo
da Presidenta Dilma lançará agora, em março, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico (PRONATEC). A Presidenta Dilma Rousseff aposta no Programa para ampliar o caminho do acesso à educação
proﬁssional para o jovem de ensino médio e para os
trabalhadores sem formação.
O Pronatec, segundo a Presidenta, será composto
por um conjunto de ações voltadas para quem deseja
fazer um curso técnico, mas não tem como pagar. Será
um programa de bolsas e também de ﬁnanciamento
estudantil. O novo Programa de Financiamento Estudantil (FIES), de acordo com a Presidenta da República, vai fazer parte do Pronatec.
A Presidenta Dilma anunciou também que o novo
Programa do Financiamento Estudantil (FIES) terá condições de gerar um ﬁnanciamento muito mais leve para
o nosso estudante. Os juros serão reduzidos e ﬁcarão
em torno de 3% ao ano, mais o tempo de carência.
A outra notícia bem positiva é que o Programa,
segundo o Governo, vai incluir alunos com renda de
até um salário mínimo e meio, de forma que, como
era anteriormente, os alunos precisavam arrumar um
ﬁador para ter acesso ao crédito estudantil. Com essa
nova opção, para aqueles que têm uma renda de até
um salário mínimo e meio, o próprio Governo será o
ﬁador. Ou seja, para os que mais precisam, o ﬁador
será o próprio Governo.
Vejo com bons olhos, Srª Presidenta da sessão,
essas ações que serão implementadas pela Presidenta
Dilma. São avanços importantes para a vida de muitos que estão totalmente sem estímulo a buscar o seu
primeiro emprego. Da mesma forma, vejo com alegria
o ProJovem Urbano, um programa que repensa a juventude e as suas políticas.
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Tive recentemente conversas com a juventude
lá do meu Estado, do Rio Grande do Sul, sobre esse
tema e recebi da parte deles contribuições para este
pronunciamento sobre a questão da juventude. Aqui
eu vou descrever, aproveitando esta manhã de sextafeira, um pouco do que eu recebi da juventude lá do
Rio Grande.
Dizem eles:
Historicamente, o debate sobre a necessidade de se executar políticas públicas especíﬁcas para a juventude brasileira tem sua
importância realçada no momento em que o
diagnóstico aponta inúmeros problemas sociais
envolvendo a população brasileira, principalmente na faixa etária de 15 a 29 anos.
Atualmente, o Brasil se encontra em uma
situação que, para muitos pesquisadores, é
considerada como se fosse um boom da juventude. Isso signiﬁca que, em decorrência
dos altos índices de natalidade no Brasil [informações que me passaram a juventude do
Estado], nas décadas de 70, 80 e 90, há hoje
um grande contingente de cidadãos brasileiros, compreendidos na faixa etária de 15 a 29
anos. Os jovens que se encontram nessa faixa
representam grande parcela da população, e,
durante décadas, foram considerados o seu
orgulho, pois seriam os “braços fortes” para
trabalhar em prol do desenvolvimento econômico e social do nosso País.
A falta de políticas aﬁrmativas previamente preparadas para receber esse contingente
de cidadãos se constituiu, com o passar dos
anos, num grande abismo no qual muitos e
muitos jovens foram empurrados para dentro
de uma sociedade sem estruturas previamente organizadas para lhes receber. [Não houve
uma estrutura previamente organizada para
recebê-los, não houve a estrutura adequada.]
Essa situação jogou inúmeros jovens para a
chamada condição de vulnerabilidade social,
herdando todas as mazelas negativas da sociedade.
É justamente nesse ponto de aﬁrmação e,
ao mesmo tempo, de dúvida que o jovem inicia
um movimento de transição da sua cidadania,
buscando maior autonomia, porém sofrendo
as conseqüências dessa decisão.
É o momento em que ele entende que tem que
sair de casa, que tem que se manter, que quer ter seu
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dinheirinho, quer ter seu emprego, quer pagar sua faculdade, enﬁm, quer ter sua autonomia. Ele começa a
namorar, já pensa em noivar... Falo isso porque tenho
um menino com 18 anos e que já está trabalhando, já
está namorando, já fala em noivado. E eu digo: “sim, e
aí?” “Não, o trabalho, já estou acertando, já estou trabalhando, já acertei, carteirinha de trabalho assinada.”
Muito feliz. Mas nem todos têm essa mesma chance
que ele teve, de estudar e fazer a sua universidade –
agora, à noite – e já estar trabalhando.
Mas, enﬁm, algumas situações especiais merecem a nossa atenção., em especial as temáticas,
repito, segundo os jovens, da educação, trabalho e
segurança pública.
Continuam: “No tema educação, o Brasil passa
por uma crise”. Olha que isso que estou comentando
aqui foi a contribuição dos jovens que eu recebi do Rio
Grande. Concordo com essas palavras que estão expressando; não estou fugindo de dizer. O que eu lendo
aqui foram eles que disseram. Não, eles mandaram,
eu li, gostei e estou aqui apresentando como discurso
meu, na tribuna do Senado.
O que dizem os jovens?
No tema educação, o Brasil ainda passa
por uma crise. Segundo o Instituto Brasileiro
de Geograﬁa e Estatística – IBGE, no ano de
2009, cerca de 15% dos jovens entre 15 e 17
anos estavam fora da escola. E, para agravar
a situação, pouco mais da metade dos que
frequentavam a escola estavam no nível adequado a sua idade – desta que é chamada de
escolarização líquida (50,9%).
Esses dados apenas reﬂetem a realidade
encontrada nas escolas brasileiras. [Ou seja,
dessa juventude toda, somente a metade estava no ano correspondente àquilo que deveria
ser, pela sua idade.]
Esses dados apenas reﬂetem a realidade
encontrada nas escolas brasileiras. Devemos
reconhecer que há um problema a ser enfrentado: diminuir e resgatar os estudantes que
evadem das escolas brasileiras.
Não adianta dizer que está tudo bem. Temos
problema na educação? Temos. Temos problema na
saúde? Temos. E temos que enfrentar o problema. Temos problema na Previdência? Temos. Então, vamos
enfrentar o problema.
Dizem eles:
Esse percalço gera, além de um óbvio
atraso educacional, um problema social para
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todos, pois parte desses jovens que não estão estudando, ou que pararam, não voltam
a estudar.
Essa crise na educação traz consequências a longo prazo [para o País que todos nós
sonhamos], porque, sem uma educação com
um pensamento estratégico do País, muitos
desses jovens tornam-se cidadãos acríticos,
acomodados, que poderiam ser estimulados e
assistidos por algumas políticas públicas e, assim, contribuir muito mais com a sociedade.
Eu gostei deste termo “acríticos e acomodados”.
Tem que ser crítico, não tem que se acomodar. Tem
que se mobilizar e ter a coragem de protestar quando
entende que o Estado – seja o Município, seja o Governo do Estado, seja a União – não corresponde à
expectativa da nossa juventude.
Dizem eles:
Quando entramos no tema mundo do
trabalho, é justamente a juventude a categoria
social mais atingida [é a história da busca do
primeiro emprego], com índices de desemprego
que vêm gradativamente aumentando.
Veja bem, estou me referindo à juventude, ao
primeiro emprego. Eu falava antes, e não há contradição no meu discurso com aquilo que eles me encaminharam, quanto à questão do primeiro emprego,
quando você tem formação proﬁssional. Aqui, eles
estão dizendo que tem, sim, desde que haja o curso e tenha sido assegurado a ele o direito de fazer
essa formação.
E aí dizem eles: “Conforme o IPEA, na faixa etária
de 16 a 20 anos de idade, que seria a faixa da entrada no mercado de trabalho, em 1987, os índices de
desemprego estavam em 7% e passaram, no ano de
2007, para 20%. Já na faixa de 21 a 29 anos, os índices
saltaram de 5% em 1987 para 11% em 2007, pela falta
de preparo proﬁssional” – eles destacam aqui.
É justamente a juventude que se submete às
piores atividades de trabalho e abre mão de buscar
uma elevação de escolaridade. Infelizmente, é comum
a gente ouvir nas famílias mais pobres – e todos nós
temos contato com elas: “Deixei de estudar porque tenho que ajudar o meu pai e minha mãe e agora estou
a trabalhar”, quando o correto seria... E eu não nego
a minha origem, trabalhava de dia e estudava de noite. E agradeço a Deus e aos meus pais, já falecidos,
que me disseram: “Tu tens que tocar a vida, tens que
ter coragem de enfrentar a vida. Perde teus medos,
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enfrenta o trabalho e vás estudar.” Felizmente, segui
esse conselho e não me arrependo.
Srª Presidente, como eles dizem, é justamente
a juventude que se submete às priores atividades de
trabalho e abre mão de buscar uma elevação de escolaridade. Segundo o Diretor de Políticas e Estudos
Sociais do Ipea, Jorge Abrahão de Castro, “quanto mais
cedo se começa a trabalhar, menores são as oportunidades pela frente”. Não adianta botar as crianças para
trabalhar. Temos que trabalhar de acordo com a idade
que manda a própria Constituição. No serviço público é
18 anos, e no Regime Geral da Previdência, celetista,
é 16 anos, está na nossa Constituição.
Ora, claro que o ideal seria um jovem de 17 anos
só estar estudando, como meu ﬁlho pôde fazer. Só
começou a trabalhar com 18 anos, e aí foi para uma
universidade à noite. Mas nós sabemos que não é o
mundo real. Ora, o jovem com 16 anos, das famílias
pobres, tem que trabalhar, não tem alternativa. Esse
é o mundo real. O mundo real é que ele tem de trabalhar para ajudar a família. Aí é que vem a importância
do ensino proﬁssional.
Enﬁm, dizem eles, a falta de perspectivas futuras
coloca muitos desses jovens em situação de marginalidade, levando alguns a cometer infrações contra as
leis brasileiras. Calcula-se que, atualmente, dois terços
da população brasileira carcerária é composta por jovens. Esse é um dado que estou lendo agora, porque
eles me mandaram. Dei uma lida rápida, agora estou
aprofundando aqui e dividindo com os senhores e as
senhoras este pronunciamento. Dois terços da população carcerária são compostos por jovens.
O ProJovem urbano vem justamente nessa perspectiva de resgate, ou, como o tema diz, para gerar
oportunidade e conhecimento. Ele é voltado para aqueles jovens brasileiros que tiveram o seu processo de
elevação de escolaridade interrompido, mas que, ao
longo da vida, conseguiram acumular conhecimentos
e vivência na faculdade da vida. Se voltarem a estudar, com certeza, terão uma vida muito, muito melhor
do que eles podem imaginar.
A proposta do PJU associa ações aﬁrmativas por
parte do Poder Público, a ﬁm de propiciar uma nova
oportunidade a esses brasileiros, trabalhando, assim,
de forma transversal, as temáticas da educação, com
o objetivo de elevar a escolaridade, oferecer cursos
de qualiﬁcação proﬁssional, que é um dos eixos deste meu pronunciamento, que, mesmo sendo básico,
inicia e desperta o interesse dos jovens. O ProJovem
cumpre, assim, o seu papel.

MARÇO 2011
06608

Sábado 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Ainda nessa perspectiva, oferece a participação
cidadã como disciplina que estimula o protagonismo
do jovem em ações diretas na sua realidade de comunidade. E não menos importante é a bolsa recebida
no valor de R$100,00, que está diretamente vinculada à frequência mínima de 75% em sala de aula, que
também serve como forma de distribuição de renda e
ainda incentiva a presença dos alunos em sala de aula
e melhora sua qualidade de vida.
Isso aqui, por incrível que pareça, é fundamental. Casualmente, a senhora falou em R$100,00, hoje,
como uma forma de ajudar os idosos, e esse programa,
desde que se efetivamente vá fazer um curso técnico,
que se aprenda uma proﬁssão, se tem uma ajuda de
R$100,00. Talvez, aqui dentro, neste momento, na tribuna, muitos Senadores passaram por isso que também passei, mas só eu sei o quanto foi importante para
mim, lembro até hoje: lá em Caxias do Sul, a Vinícola
Riograndense me dava meio salário mínimo – era uma
bolsa de meio salário mínimo – para fazer o curso no
Senai e, na época de férias, eu ia para a vinícola naturalmente para trabalhar. Foi muito importante! Logo
que me formei no Senai, passei a trabalhar, ganhando mais de um salário mínimo. Quando eu deixei de
ser metalúrgico, eu ganhava em torno de dez salários
mínimos, no Grupo Tramontina. Tenho a carteirinha
assinada até hoje, com muito orgulho, pela Forjasul
Canoas, Grupo Tramontina. Estou apenas licenciado,
porque estou no Parlamento há 25 anos e estive cinco
anos como sindicalista afastado.
Mas só eu sei como foi importante para mim
aquele salariozinho que eu ganhava todo mês. Com
ele, eu comprava meu tamanco – tamanco, na época
–, comprava meu chinelo de dedo, comprava o tênis, a
minha chuteira, para jogar meu futebolzinho lá no campo do Cruzeiro e, à noite, eu ia para a boate Calhambeque, porque ninguém é de ferro. Eu me lembro da
juventude. Não sei se existe ainda, em Caxias, o clube
chamado Calhambeque. Lembro com muita alegria,
porque diziam que negro não entrava lá, mas nunca fui
barrado no Calhambeque. Se o Calhambeque existe
ainda, são as melhores recordações. Nunca fui barrado no Calhambeque. Sempre entrei, dancei, brinquei
e ainda jogava no time. O Cruzeiro é um time ligado a
esse salão chamado Boate Calhambeque.
Enﬁm, Srª Presidente, falo um pouco da minha
vida, mas quero voltar ao tema e estou indo para o
ﬁnal.
Há urgência na avaliação de todas as políticas
públicas que atingem direta ou indiretamente a juventude do Brasil, desde os processos educacionais, pas-
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sando pela qualiﬁcação proﬁssional até os programas
especíﬁcos, como o ProJovem Urbano. Esse debate
avaliativo e propositivo deve partir da compreensão
de que as políticas atuais, isoladamente, não estão
mais dando conta de uma necessidade premente da
juventude brasileira.
Debater melhoria nas atuais políticas é um ótimo exercício. Ninguém tem de entender – e estou entendendo aqui a posição desses jovens – que querer
debater políticas públicas e aperfeiçoar para melhorar
a qualidade do atendimento à nossa juventude é ser
contra alguém. Não! Não é ser contra ninguém. É ser
a favor do povo brasileiro. Eles dizem: “É um exercício
de arrancada para um debate que atinja toda a sociedade. Pensar o jovem atual como um cidadão do
futuro é um erro grave.” O jovem atual é um cidadão
do presente. Ele quer ser considerado e valorizado já,
agora, para que possa – aí sim – no futuro olhar para
os jovens que estão chegando e dar o mesmo apoio
que receberam.
Por isso, eles dizem: “Pensar o jovem atual como
um cidadão do futuro é um erro grave e de consequências nocivas para a sociedade. Por isso, precisamos
debater e tentar mutuamente construir e aprimorar todas as políticas públicas para a juventude, tirando os
jovens da invisibilidade do sistema”.
É claro que ele será um grande cidadão no futuro, mas, se você não dirigir políticas públicas para ele
hoje, agora, no presente, não existirá esse futuro.
“Um grande abraço” – eles me dizem.
Agradeço ao Eduardo e a todos os jovens que
construíram parte desse pronunciamento que aqui
destaquei. Fico feliz por tudo o que aqui eles relataram, porque isso mostra, para mim, que grande parte
da nossa juventude está nessa peleia em favor de um
mundo melhor para todos: para a criança, para o jovem
e para os nossos idosos.
Srª Presidente, ainda volto aqui para falar do Unicef, que pede também que os adolescentes brasileiros
sejam ouvidos. Por isso, usei grande parte deste meu
pronunciamento falando por aqueles que não têm palco, porque eles não estão na tribuna. E grande parte
deste pronunciamento foi feito por eles. É importante
que eles sejam ouvidos na tomada de decisão. Isso,
com certeza, vai ajudar muito todo o povo brasileiro.
O que eles querem dizer aqui? Claro que entendo e todos que assistem a este meu pronunciamento entendem. Não ﬁquem só fazendo políticas para
a juventude. Ouçam a juventude, para fazer política
para a juventude. É isso que eles mostram, com muita
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competência, em grande parte deste pronunciamento
que aqui relatei.
O que posso dizer aqui, neste momento, para os
jovens é que eles sejam inteiros em tudo, que saibam
que tudo que eles ﬁzerem vai ter conseqüência, positiva ou negativa. Eu acredito muito, muito na energia
da vida. Quem faz o mal, a energia da vida vai cobrar
hoje ou amanhã; e quem faz o bem, a energia da vida
vai abrir o céu, vai abrir os horizontes, vai mostrar que
a vida é bela.
Por isso, mais uma vez, digo a todos: dê o melhor
de si à sociedade, à família, aos seus amigos, procure
não ter inimigos. E se alguém o agredir, lembre que a
melhor coisa é não enfrentar nem ir para o caminho da
ignorância, da burrice, da bobagem, que é a agressão.
Um dia, recebi uma agressão de um político, e foi uma
agressão de graça. Sabe o que eu disse? Que Deus
lhe dê em dobro tudo o você está me desejando. Virei as costas e saí. E se Deus deu em dobro para ele
tudo que ele desejou para mim, ele vai ter problema no
caminho. Essa é a melhor resposta. E tchau. Virei as
costas e saí. Não aceitei a provocação, porque poderia
descambar para uma situação de agressão física.
Enﬁm, dê o melhor de si para os seus amigos,
no trabalho, nos estudos, para a pessoa que você gosta. Nunca se esqueça da importância do teu pai, da
tua mãe, do teu avô, do teu bisavô – e se não estiver
mais com eles aqui nesse planeta, sempre olhe para
o céu. Que as energias do universo contribuam para
que todos – os que estão aqui e os que estiverem em
outro espaço – tenham uma vida cheia de alegria e
de satisfação.
Não vou entrar aqui no mérito, respeito as divergências da concepção de cada um acerca deste
mundo e do outro mundo. Eu acredito na energia do
Universo e, por isso, digo que ele acolhe todos, abraça todos. Eu me sinto acolhido pelo Universo quando estou num momento como este, em que ﬁz este
longo pronunciamento e que V. Exª, pacientemente,
ﬁcou a escutar.
Tenho um outro registro, que não farei hoje, em
que falo um pouco desta semana em que assumi a
Presidência da Comissão de Direitos Humanos, que
se reuniu na quarta-feira da semana passada até esta
sexta-feira. Relato um pouco do que foi aquele movimento das bicicletas – recebi uma caravana de desportistas
nessa área –, que fazia um protesto em relação ao que
aconteceu em Porto Alegre, quando dezesseis ciclistas
foram atropelados. Aqui em Brasília, praticamente um
ciclista é assassinado, por dia, no trânsito.
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Nesse registro, falo também sobre a questão do
jornalista Netto, que participamos disso e, graças a
Deus, deu certo, juntamente com o Executivo, nosso
Embaixador na Líbia, o próprio Embaixador da Líbia
no Brasil, este Plenário, a Comissão de Direitos Humanos. O jornalista Netto, lá de Ijuí e de Erechim, que
trabalhava em Paris e foi deslocado, pelo jornal O Estado de S.Paulo, para a Líbia, estava no exercício da
sua proﬁssão, quando ﬁcou oito dias preso. Felizmente,
ontem ele foi posto em liberdade.
Falo também sobre um programa que teremos
na nossa Comissão de Direitos Humanos, quando vamos tratar de todos os temas que interessam ao povo
brasileiro: educação, saúde, juventude, discriminação,
drogas, idoso, exploração de crianças e adolescentes,
meio ambiente.
Enﬁm, eu faço um resumo aqui, em 12 páginas,
do que foi a atividade, nesta primeira semana, lá da
nossa Comissão.
E só vou terminar, porque tenho que me dirigir a
V. Exª. Alguém disse... Olhe aqui, olhe como é rápido.
A senhora tem que ouvir esta ligação:
Senador, diga da tribuna para a Senadora
Ana Amelia que eu, D. Ivete Simon, conﬁrmo o
jantar na quarta-feira próxima. Pode informar
que ambos estão convidados para a próxima
quarta-feira.
E por que é importante? Eu sei, já conversamos
com V. Exª. Nós vamos os três Senadores, sendo recebidos mais uma vez, como foi na época com o Senador Zambiasi, pela dona Ivete Simon, que faz um
excelente jantar. Ela e duas pessoas que a auxiliam,
mas ela é que faz mesmo, ela que vai para a cozinha.
O Pedrinho vai estar lá, com certeza absoluta. Nesse
jantar, nós vamos falar muito – já falamos sobre isso
– sobre o que os três Senadores farão para, cada vez
mais. defender os interesses do Rio Grande e, naturalmente, de todo o povo brasileiro.
Senadora, muito obrigado! A tolerância de V. Exª
me deixou até encabulado, porque V. Exª...
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP –
RS) – Não, meu querido amigo, Senador Paulo Paim,
que abordou temas da maior relevância.
Começo pelo ﬁnal, mesmo contrariando alguns
dispositivos regimentais. Mas, como o senhor disse
bem, numa sexta-feira, em sessão não deliberativa,
essa ﬂexibilidade faz justiça à atenção que os nossos
telespectadores merecem, porque estamos tratando
de temas que dizem respeito diretamente às pessoas.
E, no caso particular, Senador Paulo Paim, da questão
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relacionada aos jovens e ao ensino proﬁssionalizante,
me associo à importância desse projeto que visa criar
um fundo especial para o ensino técnico.
Gostaria de informar-lhe que estou encaminhando à Comissão de Educação, da qual sou membro titular, uma proposta de audiência pública para discutir
o ensino proﬁssionalizante, trazendo representantes
do Sistema S, dos governos estaduais, do Governo
Federal por meio da Secretaria Nacional do Ensino
Proﬁssionalizante, dos governos municipais, que têm
que estar envolvidos nesse debate e, graças a essa
carta do Eduardo, gostaria de incluir a audiência de
um representante dos jovens, seja da UNE, seja do
Rio Grande do Sul, o nosso Estado...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Quem
sabe o próprio Eduardo que foi quem formulou.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP –
RS) – O próprio Eduardo que fez uma bela avaliação
da situação dos jovens porque...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Relatarei
a ele o seu convite.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – ...porque a importância, Senador Paim, é exatamente por estamos equivocados quando discutimos
uma política pública sem ouvir a parte afetada por ela,
que é o jovem. Às vezes, as demandas e as necessidades desses jovens não são as mesmas que nós
estamos imaginando que sejam positivas para eles.
Então, quero lhe dizer que tomei essa iniciativa
ouvindo todos esses especialistas, inclusive com a participação ampliada com os jovens. Também no âmbito
da juventude, em relação aos dados alarmantes sobre
a criminalidade, impactam a falta de oportunidade ao
jovem, seja escola, seja trabalho.
No Município de São Leopoldo, comandando por
Ary Vanazzi, do seu Partido, Senador Paulo Paim...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – É de lá
o jovem.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP –
RS) – Veja, nesse Município, ouvi do Prefeito quando
estive lá, durante a campanha eleitoral, que oito mil
jovens em idade de frequentar o ensino médio não o
fazem porque o Estado não propiciou a escola pública
para esse jovem. O ensino médio é de responsabilidade
e competência do Estado. Para quem paga impostos,
Senador Paim, não importa que seja o Município, o Estado ou a União, o que importa é que tenha a escola.
Então, estou propondo, no âmbito da CAS, Comissão de Assuntos Sociais, da qual o senhor é membro
titular, a criação de uma subcomissão permanente para
o exame da questão do combate ao crack.
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O crack deixou de ser uma questão de polícia,
uma questão de criminalidade, para ser uma questão
de saúde pública. Então, eu penso que nós podemos
ter, nessa questão relacionada aos jovens, uma atenção especial à questão do crack para discutirmos isso
com as autoridades de saúde pública, com os próprios
jovens, com as autoridades estaduais e municipais em
relação a esse problema.
Senador Paulo Paim – anotei aqui –, o senhor
fez referência aos ganhos da Previdência Social. Veja
só: enquanto no período da estabilidade, de 1994 a
este ano, o crescimento da renda real do salário mínimo – e é um ponto extremamente positivo; vamos
considerar nesse período o Governo de Fernando
Henrique, o Governo de Lula e, agora, o Governo de
Dilma – foi de mais de 120%, enquanto o crescimento
real do aposentado foi de 27%. Então, essa é a diferença que o senhor...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Foi o dado
que V. Exª comentou.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP –
RS) – ... e eu estamos aqui tratando e vamos continuar
tratando desse tema, conversando com a sociedade
para encontrarmos as soluções.
Queria conﬁrmar a presença no jantar que, gentilmente, o nosso veterano e experiente Senador Pedro Simon nos faz; é mais do que um convite, é uma
convocação para quarta-feira.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Exatamente.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP –
RS) – Quero conﬁrmar também, Senador Paim, com
muita alegria, a minha presença, no dia 20, no encontro
que os seus amigos, os seus eleitores, os seus correligionários, farão pela comemoração do seu aniversário, que é dia 15 de março, mas será comemorado
no dia 20 de março.
Estarei também colaborando com essa campanha importante que é a campanha solidária, contribuindo com alimentos não perecíveis para as vítimas
de São Lourenço do Sul, no nosso Estado, que vai,
de certa forma, amenizar um pouco a dor daquelas
famílias que perderam tudo. Oito vítimas fatais conﬁrmadas, seis das quais já identiﬁcadas, faltando duas
para identiﬁcação.
Muito obrigada, Senador Paulo Paim. Vamos trabalhar juntos.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senadora
Ana Amelia, só para dizer – esqueci-me de dizer no ar
que dei o recado – que o Senador Simon, a exemplo
de V. Exª, conﬁrmou também que fará o possível e o
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impossível para estar lá, no dia 20, que será uma forma também de nós mostrarmos ao Rio Grande que
esses três Senadores caminham no mesmo sentido:
na defesa do interesse de toda a nossa gente.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP –
RS) – Como o ﬁzeram até à saída do nosso querido
Sérgio Zambiasi, meu colega comunicador. Queremos
seguir o exemplo também dessa unidade, porque é a
forma que os nossos eleitores – os seus, os do Senador Simon, os meus – aguardam de nós. É uma responsabilidade e um compromisso.
Obrigada, Senador Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obrigado, Senadora.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP –
RS) – Eu convido, para fazer uso da palavra, o Senador
Crivella, por ordem de inscrição na sessão de hoje.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidenta, Senador Paim, senhores telespectadores da TV Senado, senhores ouvintes da Rádio
Senado, senhores presentes, meninas da Taquigraﬁa,
nossos funcionários da Mesa Diretora, são tristes e dolorosas as notícias que continuam chegando sobre o
Japão, momentos dramáticos vividos por aquela ilha,
atingida por um tsunami, essa onda gigante, provocado por um abalo sísmico a 300 Km de Tóquio e a 100
Km, se não me engano, de Hokkaido.
Nós estamos assistindo, cada vez mais e mais,
em intervalos menores, notícias de fenômenos da natureza que têm provocado grande expectativa sobre
a humanidade. Aliás, isso já foi previsto, inclusive, nos
Evangelhos. Para aqueles que estudam as palavras de
Cristo, Ele falava, Ele falava sobre o aumento da ciência. A ciência nunca se desenvolveu tanto. Nos quatro
mil anos da História do homem, da Humanidade, sem
contar a Pré-História, da civilização egípcia até nós,
até 1950, a ciência caminhou de maneira pausada. De
50 para cá, nós caminhamos cientiﬁcamente mais do
que da civilização egípcia até 1950. Portanto, a ciência
se acelera de maneira vertiginosa.
Ele também alertava sobre o pecado, o esfriamento do amor, a dissolução da família, a degeneração social, o amor ao dinheiro, a corrupção em escala
global e também o ataque à natureza. No ritmo avassalador do progresso e do consumo, o homem tem
pecado contra a natureza. As queimadas, a poluição
dos rios, a contaminação dos solos, sobretudo a queima incessante de combustíveis fósseis, têm trazido o
degelo dos nossos polos, o aquecimento das águas,
na linha do Equador, o fenômeno do El Niño, e, conse-
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quentemente, abalos sísmicos que nunca prevíamos,
não imaginávamos.
Srs. telespectadores, Srª Presidenta Ana Amelia, os continentes estão apoiados em placas de rocha
maciça, placas tectônicas com 250 km de espessura.
Essas placas se encaixam umas nas outras compondo
este esferóide chamado Terra e quando se encontram
ou deslizam, uma em relação a outra, causam abalos
tremendos que se manifestam não só como terremotos,
quando ocorrem nos encontros das placas nos continentes, mas também como ondas gigantescas, tsunamis, quando essas placas se encontram no oceano.
É o caso do Brasil. O Brasil está apoiado numa
grande placa, numa placa sulamericana que tem o
seu limite direito com a placa africana, no centro da
distância entre Brasil e África, no Oceano Atlântico. Temos, no fundo do mar, uma verdadeira Cordilheira dos
Andes. A Ilha de Fernando de Noronha, tão apreciada
pelos turistas brasileiros, umas das belezas naturais
do norte do País é o pico dessa cordilheira, dessas
montanhas imensas submersas no Oceano Atlântico
entre Brasil e África.
Temos a Cordilheira dos Andes real e natural,
fruto da placa, do limite esquerdo da nossa placa, que
se encontra no Oceano Pacíﬁco. E nós temos visto
como sofrem as populações desses países que estão
localizados a oeste do Chile! Mas, na outra borda da
placa, no Triângulo do Fogo, na Indonésia, nas Filipinas, no Japão, essa placa em que se apóia o Oceano
Pacíﬁco, que faz o limite atlântico oeste do México, dos
Estados Unidos e da Califórnia, é uma placa imensa,
cujos movimentos causam pavor, terror e destruição
em massa.
Mais do que nunca precisamos conscientizar os
homens sobre a defesa da natureza. Há poucos dias,
li um editorial do Dom Dimas exatamente tratando
deste assunto, o pecado contra a natureza, o pecado
contra Deus.
Nesse momento, nós precisamos parar, Presidenta Ana Amelia, para raciocinar.
Recentemente, um estudo da Unesco trouxe dados curiosíssimos. Eles consideraram, em termos de
energia, como se acelera o tempo vertiginosamente.
Pegaram três arquétipos, o primeiro deles seria o agricultor moderno, um europeu do século XV, de 1400.
Compararam a ele o homem industrial, que seria um
inglês de 1850, da revolução industrial. E o terceiro
homem seria um americano tecnológico de 1950.
Na decomposição pelo consumo de energia per
capita feito pela Unesco, se nós arbitrarmos um valor de 100 para o homem industrial, para o inglês de
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1850, o agricultor moderno, o homem que vivia na
Europa no século XV, em torno de 1400, consumiria
20 de energia e o homem tecnológico, o americano de
1950, consumiria 350 de energia, quase 400. Mas o
fato mais curioso é que se nós decompusermos esse
consumo de energia no item transporte, pois bem, o
homem tecnológico, em transporte, em 1950, nos Estados Unidos, consumiria o índice de energia 100, que
era toda a energia que o homem industrial consumia
no século XIX, um inglês típico vivendo em Londres,
naquela ocasião.
Então nós vemos como, em termos de consumo
de energia, o tempo se acelera drasticamente, porque
para sairmos de um consumo de 20 para 100 se passaram quatro séculos; mas para passar de 100 para
400 o ﬁzemos em cem anos! E, se medirmos hoje não
o homem tecnológico, mas o homem digital, o homem
que está sempre ligado ao celular, ao seu computador,
à televisão a cabo, às comunicações globais, ao avião,
ao automóvel, ao ar condicionado, certamente veremos
que o consumo acelera o tempo de maneira brutal. É
preciso uma revisão de valores. É preciso nos conscientizarmos em favor das futuras gerações, para que
eles não paguem com a vida pelo nosso descaso.
Nesse aspecto, eu gostaria de parabenizar o Brasil
pelo Plano Nacional de Exploração de Minérios, que
está sendo lançado com objetivos até o ano de 2022,
ou até 2020. Perdão, para 2022 são os planos, as metas
dos 200 anos da Independência que o Presidente Lula
traçou com o Ministro Samuel Pinheiro Guimarães, da
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos. Nesse
Plano Nacional de Exploração de Minérios há uma
preocupação com as nossas jazidas, há uma preocupação com o nosso urânio, com o nosso petróleo – e
o Pré-sal foi uma lei que votamos aqui – exatamente
o próprio minério de ferro, o carvão e todos os metais
da tabela periódica dos elementos, os 180 metais. O
Brasil tem quase todos eles. Esgotaram-se algumas
reservas como o ouro – ainda há determinadas quantidades de ouro que não são viáveis de se explorarem
agora por questões ﬁnanceiras, mas um dia o serão,
porque o ouro vai subir de valor – e também de diamantes, e gás. Mas o fato é que é preciso, mais do que
nunca, que nós no Brasil tenhamos absoluta consciência de que a humanidade necessita rumar na direção
da energia renovável.
Mais do que nunca é preciso que nós implementemos... Eu tenho muito orgulho de ser o autor
da proposta para que o projeto “Minha casa minha
vida” obrigatoriamente adotasse a energia solar para
aquecimento de água. Eu sei que há uma indústria de
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chuveiro elétrico e que já vendeu mais de 70 milhões
de chuveiros hoje instalados no Brasil e que, portanto,
emprega muita gente e move um grande volume de
recursos. Mas a energia solar não atrapalha; a energia
solar vai aquecer a água, e o chuveiro elétrico continuará a ser utilizado, porque no dia em que água não
for aquecida pelo sol, o será pelo chuveiro elétrico. E
mais, o chuveiro elétrico, pela sua forma mecânica de
aquecer a água, ele também faz com que o consumo
da água seja menor, porque a água precisa passar
lentamente pela espiral incandescente, e isso faz com
que as pessoas consumam menos água. Assim, também poderemos cuidar melhor da energia, sobretudo
aqueles que demoram muito tempo tomando banho.
Então, a energia solar não vai trazer problemas
para a indústria do chuveiro elétrico. E tenho muita
alegria de ter sido autor dessa proposta. Houve uma
reunião memorável em que o Presidente Lula reuniu
os Presidentes de Partidos e alguns Ministros. Na ocasião, lembro-me que o Ministro Guido Mantega – na
época, do Planejamento, hoje, da Fazenda – contraargumentou a minha proposta dizendo: “Lula, não há
viabilidade econômica”. É verdade, não havia viabilidade econômica porque o chuveiro elétrico é mais barato
que o aquecimento solar; mas não havia viabilidade
econômica também porque não havia demanda! Para
uma demanda prevista de dois milhões de residências no programa Minha Casa Minha Vida, então, dois
milhões de equipamentos de energia solar tem, sim,
viabilidade econômica e se impõem diante dessas
grandes tragédias que apavoram a humanidade. E a
agressão ao meio ambiente é uma delas.
Mais do que nunca, o Brasil, que é um País que
tem hidroeletricidade, que tem ventos constantes soprando pela sua costa, e que tem uma energia solar
abundante, deve caminhar para o uso de recursos naturais e renováveis.
Está aí, o Japão, eu gostaria de pedir à Presidente
que, se ainda não foi feito, pudesse fazer constar na
Ata desta nossa sessão que estou apresentando um
voto de pesar ao povo japonês, em nome do Senado
Federal, por essas notícias tão tristes que continuam
chegando.
Eu vi as imagens na CNN e ﬁquei impressionado
com aquela onda gigantesca, com a força do mar – aí
há muita energia também e, graças a Deus, o Brasil
também tem marés de onde pode retirar energia renovável. Pois bem, aquelas ondas levavam barcos – o
Japão vive muito da pesca –, levavam também automóveis, lançavam-se sobre as cidades, sobre pontes,
sobre ruas, derrubando prédios, incendiando instala-
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ções e apavorando a nós todos, ainda que estejamos
do outro lado do mundo.
Srª Presidenta, eram essas as minhas considerações, as minhas preocupações nesta sexta-feira em que
terminamos a semana do Carnaval, em que há muita
festa. Semana que vem retornamos ao Senado Federal,
mas com essa consciência mais aguda do que nunca,
mais lúcida e mais prevenida do que nunca.
Hoje eu estava lendo um exemplar chamado
“Primeira Página – 90 anos de Folha de S.Paulo” –
as mais importantes primeiras páginas da Folha de
S.Paulo. Ali eu li uma notícia de 1930 que dava conta
de que, numa cidadezinha de Pernambuco chamada
Bom Jardim, o rio havia transbordado e destruído as
casas, havia levado as pontes e as precárias estradas. E o diretor de obras da ocasião estava indo lá
fazer inspeções para ver como é que se reconstruiria
aquela cidade.
Pois é, este é o nosso dilema. Nós vivemos num
país onde os rios transbordam, onde há enchentes no
verão, onde nossas encostas desabam, sobretudo as
mais arenosas. Isso ocorre já há muito tempo, mas nós
não nos prevenimos porque desenvolvemos, ao longo
do tempo, essa capacidade pública de esquecer as nossas tragédias. Na hora em que elas ocorrem, lá vamos
nós em comitiva com a Presidenta da República, com
os Ministros, com os Senadores e com os Deputados
prestar solidariedade, mas acabamos não fazendo as
obras de prevenção que deveríamos fazer.
Fazemos, depois, só as de construção, tentando
enxugar gelo – algo que, a esta altura da nossa calamidade, nem conseguimos, porque o gelo está derretendo mais rápido do que podemos enxugar.
Ah, o Senado Federal está fazendo uma comissão
externa para cuidar desse assunto e veriﬁcar deﬁnitivamente, num levantamento cuidadoso, onde estão
nossas vulnerabilidades para ali fazermos as obras que
temos de fazer e, assim, nos redimir de tanto descaso
do passado...
Srª Presidenta, muito obrigado pela generosidade de me conceder este tempo para falar. Espero que
a senhora tenha um bom ﬁm de semana e que, na
segunda-feira, já possamos estar de volta para a sessão que vai celebrar, no Senado Federal, os 90 anos
da Folha de S. Paulo, uma história muito bonita de
liberdade de imprensa, Senador Paulo Paim.
Aliás, é o único veículo do País que tem uma crítica própria. E não poderia ser outra folha: não poderia
ser de São Tomé, de São Mateus, de São João nem
de São Lucas, tinha de ser de São Paulo, porque São
Paulo, Paim, foi aquele que fez uma autocrítica. Ele
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perseguia os cristãos, ele matava os cristãos. A caminho de Damasco, ele viu uma nuvem, uma luz forte,
ﬁcou cego e caiu do cavalo. Naquele momento, quando ele caiu do cavalo e ﬁcou cego, por mais paradoxal
que pareça, ele encontrou a verdade e passou a ser o
mais devotado, aquele que mais renunciou, que mais
sofreu, que mais foi preso.
Na vigília do mar, passou muitas noites, foi açoitado, viveu no deserto em perigo entre os irmãos como
ele diz, em perigo entre os judeus, entre os gregos,
entre os romanos. Ele foi o grande Paulo, que, mesmo morto há séculos, ainda fala alto à consciência
dos homens de boa vontade. Esse apóstolo Paulo fez
uma autocrítica, mudou de posição e, de perseguidor,
passou a perseguido.
Não é à toa que a Folha de S.Paulo leva esse
nome: tem lá seu ombudsman, paga um proﬁssional
para criticar pública e asperamente seus erros. Isso
nos traz um alento, porque não serve para a constituição das nossas instituições a imprensa boçal e
soberana, a imprensa do ódio e da perseguição, neurótica, aquela que acha ser dona da verdade, quando
todos sabemos, Senador Paulo Paim, que a verdade,
só Deus a tem.
Ouço V. Exª com muita atenção e carinho se a
Presidenta permitir.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Crivella, neste aparte rápido, quero dizer que concordo
com V. Exª, inclusive com sua última frase. Eu sempre
digo que quem entra num debate, numa conversa ou
quem fala para a sociedade achando ser o dono da
verdade já entra perdendo. Quem acha que só a própria verdade vale já entra perdendo. Mostra grandeza
quem faz um debate fraternal, equilibrado, no mais alto
nível, ouvindo o contraditório, informando a sua opinião
e tomando a sua posição. Alguns acham – V. Exª tem
razão – que são donos da verdade. O que é dito já é
como se fosse um julgamento em última instância, e a
pessoa, seja homem ou mulher, está liquidada. Quero
cumprimentar V. Exª e dizer que ﬁquei feliz com a referência a São Paulo – sou Paulo também!
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) –
E traz na índole, na vocação, vincando a sua alma ...
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Essa posição de saber ...
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Essa posição.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – ... que nem
sempre a gente acerta, a gente erra e tem de reconhecer quando errou e procurar acertar. Por ﬁm, quero fazer uma homenagem a V. Exª. Eu estive no Rio – V. Exª
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comentou aqui também a minha ida ao Rio de Janeiro
– e percebi o enorme carinho que aquela população
tem por V. Exª, não só os aposentados e os trabalhadores. Como eu caminhei quase um dia pelo Rio, ouvi
muito a pergunta: “O Crivella não veio?” Eu explicava
que, até em sinal de respeito, como a homenagem
era para o Senador Paim, V. Exª havia dito: “Paim, fale
por nós lá”. Eu quero fazer este registro: muita, muita
gente perguntou por V. Exª e eu justiﬁquei que V. Exª
tinha falado comigo que era uma homenagem a mim,
que eu brincasse, me divertisse e falasse por V. Exª,
que falasse também pelo Lindbergh – foram palavras
de V. Exª. O povo do Rio de Janeiro tem um carinho
muito grande por V. Exª, e V. Exª merece. Dou esse
testemunho em função de todas as suas posições aqui
nesta Casa. Parabéns a V. Exª.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Muito obrigado, Senador Paim, V. Exª sabe que este
obscuro e anônimo Senador nunca lhe faltou nos momentos dramáticos da nossa luta em favor dos aposentados, seja na vigília, seja nas nossas idas ao Palácio, seja nas nossas discussões. Dentro da nossa
base partidária, muitas vezes ﬁcamos até isolados, e
as pessoas nos cobravam isso, mas nunca votamos
contra o trabalhador.
Srª Presidenta, muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP
– RS) – Senador Marcelo Crivella, eu lhe agradeço
e quero lhe dizer que endosso e cumprimento, como
jornalista, a sua iniciativa de ter requerido a sessão
comemorativa aos 90 anos do jornal Folha de S.Paulo
na segunda-feira às 11 horas.
Informo também que, na mesma segunda-feira, às
14 horas, haverá uma sessão para celebrar a Batalha
do Jenipapo, requerida pelo nosso colega Wellington
Dias para lembrar a história de seu Estado, do qual foi
Governador, a história do Piauí.
Também quero registrar, Senador Marcelo Crivella, a minha satisfação por ter ouvido a aula de geologia dada por V. Exª. Numa visão ecumênica, ao
registrar a campanha da CNBB, o senhor, um respeitado pastor da Igreja Universal, chama a atenção para
a humanidade.
Nós, brasileiros, fomos abençoados com essa
dádiva – para quem acredita que a natureza é uma
dádiva de Deus – em recursos hídricos. Hoje no meu
Estado, na cidade de Bagé, lá na fronteira oeste, está
havendo um racionamento de água por treze horas.
Enquanto isso, em outras cidades, vemos as pessoas
usando água tratada para lavar suas calçadas, para
varrer como se fosse uma vassoura.
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Somos perdulários da natureza, Senador Crivella.
Nunca é demais chamar a atenção para a responsabilidade que temos todos, principalmente o cidadão
comum, que, com um gesto pequeno, abre a torneira
para lavar os dentes e deixa correr a água desnecessariamente, ou pessoas que, como já disse, lavam a
calçada com água tratada, quando falta água em outras
cidades ou no Nordeste, tão sofrido com as permanentes secas. É responsabilidade nossa, de todos, preservar esse patrimônio que temos, que é a natureza.
Agradeço muito por esse chamamento e aproveito
para dizer que também já havia feito um requerimento
de pesar e solidariedade às vítimas – em nome do Partido Progressista, liderado pelo seu colega Francisco
Dornelles – desse terremoto e tsunami no Japão, que
deixaram enlutado o mundo inteiro.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Gostaria de assinar com a senhora.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP –
RS) – Vamos fazer isso juntos, Senador.
De novo chamamos a atenção para a necessidade de haver prevenção. O seu Estado, o Rio de
Janeiro, recentemente viveu o drama da tragédia na
região serrana. Precisamos agora cuidar da prevenção e não apenas agir com a Defesa Civil na hora da
calamidade.
Agradeço-lhe muito essas referências e esse
ecumenismo no trato de um problema que é de todos
nós que vivemos nesta Terra.
Muito obrigada, Senador Marcelo Crivella.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Eu é que lhe agradeço, Presidenta: muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Convido para fazer uso da palavra o Senador
Anibal Diniz, do Partido dos Trabalhadores do Acre.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Sr. Senador Paulo Paim, senhoras e senhores
que nos assistem pela TV Senado, é uma honra poder
voltar a este plenário para tratar de assuntos que dizem
respeito ao Brasil e que são da máxima importância
para o povo brasileiro.
Senador Paim, muito bom poder encontrar contigo nesta sessão porque trago aqui um assunto que
diz respeito diretamente a V. Exª, como Presidente da
Comissão de Direitos Humanos. Quero informá-lo de
que estive reunido, na última quarta-feira, com o Presidente da Associação dos Juízes Federais e conversamos demoradamente sobre a situação dos juízes
federais no Brasil. Na oportunidade, reﬂetimos sobre
algumas injustiças que estão acontecendo com as
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pessoas que compõem essa categoria de magistrados,
pessoas que exercem a mais relevante das carreiras
jurídicas, porque são os juízes da República, os juízes do Brasil, que atuam nos mais diferentes pontos
do nosso País e que são vítimas de algumas injustiças. E compete a nós mediar essa situação para uma
busca de solução.
Então, Senador Paim, eu me comprometi com
eles, em seu nome, no sentido de fazermos uma reunião com os juízes da Associação dos Juízes Federais
para que a gente possa pontuar cada uma das questões que eles levantaram e para que nós, na medida
do possível, como Senado da República Federativa
do Brasil, como a Câmara Alta que tem a responsabilidade de mediar as situações conﬂituosas, possamos
buscar uma solução.
Entre os vários assuntos que tratamos, Senador
Paim e cidadãos que nos acompanham, entre os vários assuntos, o primeiro deles, o mais elementar, foi
a equiparação salarial.
Veja que um juiz federal exerce uma função de
ponderação permanente, porque ao juiz federal cabe
a última resposta na solução dos conﬂitos, mas eis
que o juiz federal tem uma remuneração inferior a um
procurador da República. Mesmo sendo de carreira
jurídica correlata, mesmo sendo ambos aprovados
por um concurso público e mesmo sendo ambos obrigados a conhecer profundamente as leis e a trabalhar na solução dos conﬂitos a partir da interpretação
da lei, eis que um procurador da República tem uma
remuneração muito maior que a dos juízes federais,
além de ter uma série de vantagens que os juízes federais não têm.
Então, temos a obrigação de nos reunirmos com
eles, de acompanharmos de perto o que está tramitando
aqui no Senado Federal e no Congresso Nacional em
relação à questão da remuneração dos juízes federais,
para que a gente possa mediar essa situação e tentar
encontrar um meio para que haja uma equiparação
salarial entre juízes e procuradores da República.
Ao mesmo tempo, Senador Paim, eles levantaram, ainda sobre essa questão da remuneração, que
o Conselho Nacional da Magistratura já reconheceu
a necessidade dessa equiparação, dessa isonomia
salarial, mas a Advocacia Geral da União considerou
que há uma inconstitucionalidade nessa equiparação.
Acho que é um conﬂito de constitucionalidade que devemos mediar e para a qual vamos ter que encontrar
uma saída, porque, se são carreiras jurídicas correlatas, é natural e é justo que haja equiparação salarial, e
nós vamos, sim, intervir e temos certeza de que, com
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a ajuda do Senador Paim e da Comissão dos Direitos Humanos, da Comissão de Constituição e Justiça
e dos Senadores que a integram, vamos conseguir,
sim, essa equiparação salarial para os juízes federais
em relação aos procuradores da República e demais
segmentos da carreira jurídica.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Anibal, permita-me, só para responder
já a V. Exª, dizer que estou inteiramente à disposição.
V. Exª pode dar o retorno. Se quiser ir segunda, é segunda; se é terça, é terça; se é quarta, quarta; se é
quinta-feira... Escolha o dia e a hora, que eu os receberei, com a presença de V. Exª, naturalmente.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Maravilha, Senador Paim. Tenho certeza de que o Presidente
da Associação dos Juízes Federais, Juiz Gabriel Wedy,
vai ﬁcar muito feliz com essa resposta e tenho certeza
de que ele vai ﬁcar muito agradecido com sua disposição para tratar desse assunto.
O outro aspecto que eles levantaram, Senador
Paim, diz respeito aos crimes dos direitos humanos.
Crimes relacionados a direitos humanos são tratados
por qualquer instância do Judiciário brasileiro. Eles sugerem – acredito que haja um fundo de constitucionalidade nisso e que podemos também encampar com
eles essa defesa a partir de uma conversa aprofundada – que os crimes relacionados a direitos humanos,
que os crimes contra os direitos humanos devam ser
tratados especiﬁcamente por juízes federais. E por se
tratar de questões relacionadas diretamente a assuntos da Constituição, é perfeito que tratemos com eles
desse assunto. E acredito que temos possibilidade de
ajudá-los.
Outro assunto que eles trouxeram – aí, sim, vai
entrar na questão da reforma política; e todos devemos participar atentamente nesse sentido – é que os
Tribunais Regionais Eleitorais dos Estados são compostos por apenas um integrante da magistratura federal. Apenas um juiz federal num colegiado de sete,
isto nos menores Estados, pois em um colegiado maior
pode haver mais desembargadores.
Eles estão defendendo que tentemos encontrar
um caminho para ampliar a participação da magistratura federal nos Tribunais Regionais Eleitorais de forma que haja mais imparcialidade. Por quê? Porque é
comum nos depararmos com situações em que alguns
magistrados regionais acabam sendo muito inﬂuenciados pelo fervor das disputas paroquiais, das disputas
regionalizadas, de tal maneira que, muitas vezes, a
aplicação da lei ﬁca num segundo plano.
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Acontece que eles se deixam envolver muito
fortemente pelo fervor, pela emoção, pelas disputas
regionais. Assim, se a gente pudesse ampliar de um
para três a participação dos juízes federais nos Tribunais Regionais Eleitorais, a gente estaria contribuindo
para assegurar uma maior imparcialidade nas decisões
e também estaria assegurando decisões mais técnicas,
mais pautadas pelo que diz a letra da lei, pelo que diz
a Constituição, pelo que dizem as resoluções alusivas
aos processos eleitorais, de maneira que a gente teria
muito mais segurança, porque, infelizmente, a gente
tem deparado com processos eleitorais eivados de
erros de interpretação e de aplicação da lei.
Por exemplo, na última eleição no Acre, nós tivemos situações vexatórias. Nós tivemos, por exemplo,
a invasão de um gabinete do Senador Tião Viana, Senador da República, sem sequer uma ordem judicial,
sem sequer um processo que garantisse essa tomada
de atitude. Ou seja, uma atitude absolutamente contrária à Constituição, passando por cima do direito,
passando por cima da lei. Isto porque não houve uma
ponderação; porque, num determinado momento da
disputa, as coisas vão acontecendo e não há um ponto
de equilíbrio a partir daqueles que fazem a verdadeira
mediação.
A gente acredita que pode contribuir para melhorar ainda mais. Para garantir o equilíbrio das eleições,
a gente pode aumentar a representação dos juízes
federais nos Tribunais Regionais Eleitorais, passando
de um para pelo menos três. Dessa maneira, a gente
vai assegurar um pouco mais o equilíbrio e a imparcialidade nos julgamentos.
E, fundamentalmente, o que a gente quer também é que os julgamentos aconteçam com base no
que estabelece a lei, sem preferências, sem paixões,
sem proximidade com “a” ou com “b”. Que a voz da
decisão seja a voz do equilíbrio, a voz da lei, a voz do
que estabelece a Constituição.
E a gente acredita que pode contribuir com isso,
sim, se, nesta reforma política que está sendo discutida, a gente propuser para a Comissão que a Comissão
leve em conta e estude a possibilidade de aumentar
a representação dos juízes federais nos Tribunais Regionais Eleitorais.
Um outro assunto que trago, que diz respeito aos
juízes federais, Senador Paim, é a notícia que a revista
Veja trouxe, uma semana atrás, sobre a quantidade de
ameaças que juízes federais estão sofrendo por conta
do combate que eles têm feito ao crime organizado,
nos mais diferentes pontos do Brasil. E a gente sabe
que eles são muito expostos, e, juntamente com eles,
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juízes e juízas, são expostas suas famílias. E, neste
sentido, eles pedem e precisam da nossa solidariedade. E a gente pode, sim, como Senado da República,
como representação maior do Parlamento brasileiro,
externar aqui solidariedade a esses juízes, pois tantos
deles têm sofrido com esse tipo de ameaça.
Foram entrevistados o Presidente da Associação dos Juízes Federais, o juiz federal Gabriel Wedy,
e os juízes federais expoentes no combate ao crime
organizado – Odilon de Oliveira, de Campo Grande;
Lisa Taubemblatt, de Ponta Porã; Raquel Corniglion,
de Campo Grande, e o juiz Pedro Francisco da Silva,
que atua ora em Cuiabá.
Sobre esse juiz, Pedro Francisco da Silva, eu
posso trazer aqui o meu testemunho, porque o conheci
e sei o quanto ele atuou com bravura no combate ao
crime organizado no Acre. Se nós no Estado do Acre
conseguimos nos ver livres do crime organizado, a
partir do Governo de Jorge Viana, a partir de 1999,
foi porque contamos com a coragem, a bravura e a
determinação de um juiz da qualidade do juiz Pedro
Francisco da Silva.
Então, são pessoas que se entregam completamente ao exercício e ao cumprimento da lei e fazem
todos os esforços possíveis para que a lei seja cumprida e para que a ordem no nosso Brasil permaneça
sempre intacta.
E essas pessoas, com total bravura e com total
desprendimento, que são profundas conhecedoras da
lei, aplicam a lei com absoluta imparcialidade e procuram pautar a sua vida pela imparcialidade. Essas
pessoas merecem o nosso total respeito e solidariedade, seja neste momento em que elas sofrem ameaça,
seja na busca de equiparação salarial com as demais
carreiras correlatas da magistratura.
Nesse sentido, Senador Paim, ﬁco muito feliz com
a sua manifestação de apoio a este pleito. E já posso
externar para a Associação dos Juízes Federais que
teremos a nossa reunião. Vou ligar para eles e vou tentar agendar uma data. E já sei que posso contar com
V. Exª, e a gente vai ter essa conversa, sim, acredito
que nesta próxima semana.
E, no que depender de apresentação de proposição, de projeto de lei, eu já me coloco à disposição.
A nossa assessoria já está trabalhando nesse sentido.
E, nos próximos dias, a gente vai ter proposição aqui
no sentido de positivar, no sentido de apresentar proposta de regulamentação mesmo da situação, a ﬁm
de que eles possam se sentir mais seguros para continuar contribuindo com o nosso Brasil, com a democracia brasileira e com o Estado republicano, que é um
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Estado para todos, com direitos iguais para todos, que
possa ser pautado fundamentalmente pela lei, porque
o Estado democrático de direito é regido por lei, e a
gente tem que valorizar as pessoas que dão garantia
da funcionalidade ao Estado democrático de direito.
Os juízes federais têm uma contribuição importantíssima nesse sentido. E nós estaremos à disposição
para apoiá-los em todos os seus pleitos.
Eu gostaria também, Senador Paim, demais Senadoras e Senadores e pessoas que nos acompanham
pela TV Senado e pela Rádio Senado, de dizer aqui
que recebi, esta semana, uma carta muito carinhosa,
muito respeitosa do Padre Paolino Baldassari, que é
vigário de Sena Madureira, de uma paróquia que abrange os rios Purus, Juruá, Macauã e Caeté, e tem uma
área geográﬁca imensa para dar conta. E esse Padre
Paolino, um padre de 85 anos, continua com todo o
fervor levando, nas suas desobrigas, uma palavra de
conforto para famílias isoladas, para ribeirinhos, para
colonos, para seringueiros. Além de levar a sua palavra de conforto, ele também pratica a sua medicina de
muitos anos. Ele sempre tem estado presente ajudando na busca de cura a partir das plantas, já escreveu
livro sobre a capacidade das plantas, As Plantas que
Curam. Ele traduz o signiﬁcado das propriedades medicinais de cada uma das plantas, e, por onde ele passa, está ajudando as famílias no sentido de encontrar
caminho para resolver os seus problemas.
E o Padre Paolino faz um agradecimento especial, porque aqui, no meu primeiro pronunciamento, eu
ﬁz uma saudação especial a ele e disse que com ele
eu tinha aprendido, quando seminarista, que um bom
seminarista tinha que ter lombo de burro, estômago de
porco e espírito de anjo. Exatamente para não enjeitar
outro serviço, para aceitar todo o tipo de serviço no
momento em que ele se apresentar; para se alimentar
do que estiver à mesa, sem nunca reclamar, porque a
gente deve estar sempre consciente de que, enquanto
temos uma mesa farta, há muitos que precisam de um
pão diário para sobreviver. Também ele me ensinou
que precisamos ter espírito de anjo para poder conciliar sempre, para poder mediar sempre.
E acho que esse é um pouco o espírito que norteia o Senado Federal, que é aquele que está sempre
disposto a fazer a mediação, a fazer a ponderação entre os pontos divergentes e encontrar uma saída que
seja uma saída consensual e uma saída que contribua
para o avanço do Brasil.
Então, o Padre Paolino me escreveu agradecendo
pela citação que ﬁz a ele no meu primeiro pronunciamento e também fez uma crítica ao segundo pronun-
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ciamento que ﬁz aqui, desta tribuna, no que diz respeito
ao manejo ﬂorestal sustentável.
O Padre Paolino tem uma discordância de fundo
com o manejo ﬂorestal sustentável. Ele não acredita
que o manejo seja uma solução sustentável para o desenvolvimento da Amazônia e, principalmente, para a
preservação da ﬂoresta e justiﬁca a sua discordância.
Ele diz aqui, na sua carta, que não acredita no manejo
ﬂorestal porque acha que os manejadores não cumprem o que é estabelecido no regulamento do manejo
ﬂorestal. Ele acha, por exemplo, que os manejadores,
principalmente os empresariais, não cumprem o que
é estabelecido no plano de manejo, que prevê que as
árvores a serem colhidas sejam apenas as maduras,
as árvores que já seriam naturalmente descartadas
pela natureza.
Então, é como se se comparassem as árvores
como árvore ﬁlha, árvore mãe e árvore avó. No caso,
as árvores que seriam extraídas seriam sempre as
árvores avós, de maneira a garantir sempre a perpetuação da espécie e garantir a sustentabilidade e o
futuro da ﬂoresta para as futuras gerações.
Mas ele, na sua carta, diz que não acredita no
projeto porque, por onde tem passado, tem identiﬁcado
situação em que as pessoas não só colhem as árvores maduras, como também colhem as de meia vida,
o que leva ameaça às futuras gerações.
Então, o que eu teria para dizer aqui da tribuna do Senado Federal, com todo respeito ao grande
mestre, que é o Padre Paolino Baldassari, este grande
defensor da Amazônia, grande defensor da Floresta
da Amazônia e grande defensor do Acre, uma pessoa
que nasceu na Itália, viveu os dramas da guerra, da II
Guerra Mundial, e já tem mais anos de Brasil do que
de Itália e tem mais anos de Acre do que de Brasil,
portanto, ele é mais acreano hoje do que brasileiro
e do que italiano. Então, ele tem toda autoridade do
mundo para nos apresentar suas sugestões e tentar
aprimorar esse nosso projeto.
Então, o que a gente tem para dizer ao Padre
Paolino é que se existem práticas que se sobrepõem
àquilo que está regulamentado, então tem de ser combatida a prática. Tem que escolher, tem que identiﬁcar
aqueles que estão transgredindo a lei, transgredindo
aquilo que foi regulamentado e punir com severidade
esses que transgridem. Mas não podemos deixar de
reconhecer que o manejo ﬂorestal é uma concepção
absolutamente compatível com o projeto de desenvolvimento sustentável, que estamos levando no Estado
do Acre, que começou com o Governador Jorge Viana,
que fez todos os passos iniciais, depois teve sequência
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com o Governador Binho Marques, que aprofundou
muito mais nesse sentido, inclusive, aprovando uma
lei na Assembléia Legislativa e criando o sistema de
incentivo aos serviços ambientais. Essa lei estabelece
remuneração especíﬁca para quem trabalha na preservação da ﬂoresta e quem contribui para a preservação ambiental. Então, o Acre está muito avançado
nesse sentido. Nessa discussão globalizada, hoje, e
superatualizada de mercado de carbono, o Acre está
superatulizado. Ele apresentou sua lei e saiu na frente
dos demais Estados da Amazônia. Ele saiu na frente
inclusive em relação ao Brasil, e já tem hoje acordo
ﬁrmado com o estado da Califórnia, nos Estados Unidos, com o estado de Chiapas, no México, já foi assinado um termo de compromisso para a remuneração
por serviços ambientais. Então, o que a gente tem a
dizer? É que os passos que estão sendo dados, a legislação que está sendo construída, a construção que
veio desde o zoneamento ecológico e econômico, passando por todos os passos da legislação, do arcabouço
legal construído pelo Governo do Estado do Acre, não
podem ser – digamos – jogados no lixo. A gente não
pode recuar nesses avanços conseguidos.
E a gente quer dizer, neste momento, a todas as
pessoas que compartilham dessas ideias postas pelo
Padre Paolino, que é preciso, sim, combater aqueles
que transgridem a lei. Mas a gente não pode recuar
naqueles avanços conseguidos.
Então, o manejo ﬂorestal é, sim, uma forma segura de garantir às futuras gerações que elas tenham a
ﬂoresta. A gente não pode ter a ﬂoresta apenas como
um jardim intocável, porque, se a gente olhar para a
ﬂoresta como um jardim intocável, não vai dar garantia
de vida para as populações que a habitam. A gente
precisa garantir emprego, renda, seguridade social e
direitos para as famílias que vivem na ﬂoresta. Para
isso, a gente precisa encontrar meios de elevar seu
padrão de renda e melhorar sua qualidade de vida,
porque, melhorando a qualidade de vida das pessoas que vivem na ﬂoresta, a gente contribuirá, dessa
forma, com toda a certeza, para que essas pessoas
permaneçam na ﬂoresta e nos ajudem a proteger a
ﬂoresta.
Não existe outro meio de proteger a ﬂoresta se a
gente não proteger e garantir as condições de vida das
pessoas que vivem na ﬂoresta. Essas pessoas vão nos
legar uma ﬂoresta saudável para as futuras gerações,
porque esse pacto de gerações que a gente defende nesse modelo de sustentabilidade é o que tem de
nortear nossa conduta. Temos de tomar cada atitude
e cada passo na atualidade pensando nas gerações
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futuras, porque, se o ambiente hoje, no mundo, está
ameaçado, se estamos vivendo uma situação de desequilíbrio, de efeito estufa, de mudanças climáticas, que
ameaçam a sobrevivência da humanidade no futuro,
temos de saber que a ﬂoresta é nosso maior patrimônio e a nossa porta de entrada para essa discussão,
de cabeça erguida, no mundo globalizado.
Então, a gente pode, sim, com um projeto de
desenvolvimento sustentável como esse, exemplar
no Estado do Acre, se apresentar para o debate em
plano global e dizer: É possível, sim, gerar condições
de vida e de trabalho, melhorar a vida das pessoas
que vivem na ﬂoresta, melhorar a renda, garantir
condições de vida saudável para a atual geração e
garantir a ﬂoresta, sim, intacta para as futuras gerações. E o manejo ﬂorestal sustentável pode ser, sim,
eﬁciente nesse sentido, desde que seja feito e praticado com rígida obediência ao que é estabelecido
no seu plano.
E a gente acredita, sim, que o Governo do Acre
é um governo absolutamente preocupado com isso,
assim como o Instituto do Meio Ambiente. A gente
também acredita na função do Ibama, que precisa
aprimorar, cada vez mais, as suas técnicas de ﬁscalização, para que o que for estabelecido em lei, para o
que for estabelecido no plano de manejo, aquilo que
estiver aprovado pelo Ministério do Meio Ambiente e
pelo Instituto do Meio Ambiente do Acre seja cumprido exatamente como foi acordado, e para aqueles que
transgridem a lei terão que responder, de acordo com
a lei, as penalidades que a lei estabelece.
Nesse sentido, eu termino aqui, Senador Paim,
passando a minha saudação ao Padre Paolino, agradecendo por sua contribuição, agradecendo por sua
discordância, porque democracia é isso, é a gente poder dialogar sobre os temas de maneira transparente
e externando as posições favoráveis, as posições contrárias, para a gente encontrar o melhor caminho para
o Brasil, porque o Brasil precisa da opinião de todos
para encontrar uma posição ponderada, e avançar no
sentido de ser um protagonista nessa discussão ambiental em plano mundial.
Muito obrigado.
Agradeço a sua atenção e agradeço a atenção
de todos que nos acompanharam pela TV Senado e
pela Rádio Senado, em todo o Brasil.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR ANIBAL DINIZ EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e §2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Aníbal Diniz a
Sra. Ana Amelia deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Anibal Diniz, deixe-me cumprimentar
V. Exª pelo pronunciamento, como disse a um outro
Senador, pelo conjunto da obra.
V. Exª traz para este Senador, que é Presidente da Comissão de Direitos Humanos, uma provocação positiva que vai ajudar muito a Comissão e os
juízes.
Nunca nos lembramos de chamar os juízes. V.
Exª fala não só da questão salarial, mas da ameaça de morte que estão recebendo, pois estão sendo ameaçados. Cumprimento V. Exª por fazer esse
chamamento. A Comissão de Direitos Humanos vai
ouvi-los, com enorme satisfação, falar das ameaças
que vêm recebendo, do pleito deles e quer ouvir as
propostas que podem nos apresentar, inclusive relativas à reforma política.
Cumprimento V. Exª também por falar aqui do
Governo Jorge Viana, nosso querido Senador, que
está conosco aqui fazendo um belo trabalho e, ao mesmo tempo, falou do nosso ex-Senador, amigo, colega
com quem tive o prazer de dividir a Vice-Presidência
no período em que aqui ﬁcou, que é o nobre Senador
Tião Viana.
Cumprimento V. Exª também pela defesa que
fez da ﬂoresta, do meio ambiente nesse momento em
que o mundo todo está solidário com o povo japonês
pelos terremotos, pelas vidas perdidas há pouco. Hoje
mesmo esta Presidência encaminhou voto de pesar
ao povo japonês em solidariedade. A Senadora Ana
Amelia fez o mesmo. Apresentamos também um voto
de pesar ao povo de São Lourenço, no Rio Grande do
Sul, onde o rio subiu três ou quatro metros e ocupou
50% da cidade.
V. Exª traz esse debate da defesa do meio ambiente e das ﬂorestas. Gostei da frase que disse e
aqui a repito: “Não olhem a ﬂoresta somente como
um jardim, olhem, sim, como ela é”. É preciso olhar
também aqueles que vivem na ﬂoresta: os homens, os
animais, os insetos, enﬁm, o conjunto da obra. V. Exª
está de parabéns inclusive pelas leis. O Acre, como
destacou, sai na frente em relação a outros Estados.
Só posso cumprimentá-lo. Fiquei muito feliz de estar
na Presidência e pela forma como V. Exª me convocou. Eu acho que é uma convocação que V. Exª fez, e
eu aceitei de pronto, colocando-me à disposição dos
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juízes federais para recebê-los lá na Comissão de Direitos Humanos.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Perfeito.
Eu faço justiça, aqui, Senador Paim, primeiro,
agradecendo por sua deferência e, depois, dizendo
que, na reunião em que estive com os juízes federais,
na Associação dos Juízes Federais, o Senador Jorge
Viana também se fez presente e também compartilhou
conosco dessa opinião de que iríamos ter que procurar o Presidente da Comissão de Direitos Humanos,
Senador Paim, porque nós sabíamos que podíamos
contar com V. Exª para encaminharmos juntos essa
pauta de reivindicações justíssima da Associação dos
Juízes Federais.
E também gostaria de reforçar, Senador Paim,
que os documentos todos que foram apresentados
pela Associação dos Juízes Federais, vou deixá-los
para que constem dos Anais do Senado Federal,
porque é importante que a gente carregue essa memória e, na medida em que a gente trabalhe sempre consultando as memórias desta Casa, a gente
vai legislar sobre aquilo que precisa ser legislado.
E, naquilo que a gente já tem legislação especíﬁca,
a gente só vai recorrer no sentido de cobrar para o
cumprimento daquilo que já existe, que já está positivado na Constituição ou nas leis complementares
da nossa Constituição.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Parabéns, Senador Anibal Diniz.
E, por ﬁm, eu informo a todos que a Casa já
vai encaminhar os votos de solidariedade e pesar à
Prefeitura de São Lourenço pelas oito pessoas que
faleceram, infelizmente, até o momento, mas existem
inúmeros desaparecidos.
E a Mesa também vai encaminhar os dois votos
de pesar à Embaixada do Japão aqui em Brasília, tanto
aquele assinado por mim, como aquele assinado pela
Senadora Ana Amelia e depois assinado pelos Senadores presentes, tenho certeza, o Senador Crivella, o
Senador Anibal e também o Deputado Edson Silva, do
PSB do Ceará, que está aqui conosco e que fez uma
provocação positiva – e muito positiva – e prazerosa
para mim: eu acabo de dar entrada também num voto
de pesar, de solidariedade e de saudade para a família do nosso inesquecível ex-Senador, ex-Governador
Mário Covas. Esta semana, lembramos os dez anos
da sua morte.
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Faço isso com uma enorme satisfação do dever
cumprido. Deputado Federal Edson Silva, V. Exª é do
PSB do Ceará, eu sou do PT, e estamos falando aqui
do Mário Covas, por lembrança que V. Exª me trouxe
nesse momento. Eu tive a alegria de conviver com Mário
Covas. Mário Covas, eu posso dizer, na Constituinte,
foi o nosso líder.
Eu já disse em outros momentos nesta Casa que
o Plenário da Assembleia Nacional Constituinte ﬁcava
em pleno silêncio quando Mário Covas falava por um
lado e Jarbas Passarinho falava pelo outro lado. Havia um respeito do Plenário por ambos, independente
das suas posições.
Mário Covas faleceu, e hoje lembramos os dez
anos da sua morte, e o faço aqui com muito carinho.
Ele foi um homem que nem sempre foi entendido, mas
para mim estava sempre à frente do seu tempo. Os
seus discursos, lembro-me, não eram só emocionantes, mas recheados de conhecimento, de dados que
convenciam a todos no plenário.
Lembro-me que, na Constituinte – e com isso vou
terminar – estávamos querendo inserir na Constituição
o direito de greve e tínhamos um problema. Daí conversamos com o Senador Mário Covas. Lembro-me
de que eu, o à época Deputado Federal Luiz Inácio
Lula da Silva, Olívio Dutra e João Paulo Vasconcelos fomos falar com o Senador Mário Covas, e ele
disse: “Olha, eu defendo, não há problema nenhum,
porque eu concordo, naturalmente, com o texto, mas
eu aconselho vocês a também falarem com Jarbas
Passarinho para que ele também defenda”. Nesse
momento, havia ali duas posições nítidas no Plenário. E nós fomos, ouvindo o conselho dele, falar com
o Senador Jarbas Passarinho – que encontrei esses
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dias, inclusive, num consultório médico, e está muito
bem de saúde. E o Senador Jarbas Passarinho leu
o texto: “E daí, Paim, qual o problema?”. Eu disse:
“Olha, nós estamos com esse texto, conseguimos
construí-lo ouvindo o movimento social, falamos com
o Senador Mário Covas, que disse que vai defendêlo tranquilamente, mas sugeriu: ‘vejam se o Jarbas
também o defende e acredito que ele o defenderá’”.
Sabe o que respondeu o Senador Jarbas Passarinho?
Leu o texto. “Covas concordou?”. “Concordou.” “Então
deixem, que eu também o defenderei em Plenário”.
Para alegria nossa, ambos defenderam aquele texto,
que foi aprovado por unanimidade.
Então, quando me lembro de Mário Covas, eu
me lembro de um dos maiores líderes que este País
já teve, sem nenhum problema. Para mim, não é a
questão desse ou daquele partido. Mário Covas foi
uma grande ﬁgura. Lembro-me com carinho de Mário
Covas. Lembro-me com carinho de Leonel Brizola.
Lembro-me com carinho de Ulysses Guimarães. Enﬁm,
não vou aqui me lembrar, agora, neste momento, de
tantos homens que marcaram a nossa história.
Com essa homenagem a Mário Covas e a solidariedade a seus familiares, nós encerramos esta sessão,
dizendo que este é o requerimento em homenagem e
solidariedade à família de Mário Covas, assinado por
mim e também pelo Deputado Federal Edson Silva,
do PSB, que veio aqui me fazer essa proposta, a qual
acatei de coração aberto e com a alma muito alegre.
Estamos somente fazendo justiça.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 11 horas e 56
minutos.)
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Ata da 25ª Sessão Especial
em 14 de março de 2011
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. José Sarney
(Inicia-se a Sessão às 11 horas e 36 minutos e encerra-se às 14 horas e 3 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP. Com revisão do Presidente.) – Declaro aberta
a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
A presente Sessão Especial destina-se a comemorar o 90º aniversário de fundação do jornal Folha
de S. Paulo, nos termos do Requerimento nº 146, de
2011, dos Senadores Marcelo Crivella, Ricardo Ferraço e outros Srs. Senadores.
Quero agradecer a presença de todos e convidar, para compor a Mesa, o Sr. Presidente do Tribunal
Superior do Trabalho, Ministro João Oreste Dalazen.
Quero também convidar os Senadores Marcelo Crivella
e Ricardo Ferraço, autores do Requerimento. E quero
convidar o Diretor Editorial da Folha de S.Paulo, Otavio
Frias Filho, e a Srª Maria Cristina Frias para tomarem
assento à Mesa. Quero convidar o Ministro Gilmar
Mendes, que nos honra com sua presença.
Senhores componentes da Mesa, Srs. Senadores
e Srªs Senadoras, estamos hoje aqui reunidos para que
o Senado se associe ao júbilo nacional e às homenagens prestadas à Folha de S. Paulo, no momento em
que completa noventa anos.
A nossa geração foi testemunha da maior revolução tecnológica de todos os tempos na imprensa. O
século XX assistiu ao papel desaparecer das redações,
onde ele era o começo de tudo. Vieram os computadores, os sistemas de impressão e até a existência de
um jornal feito de imagens, signos e sons.
Assistir a essas transformações e adaptar-se a
elas, tendo a decisão de acompanhá-las, foi o desaﬁo
dos que ﬁzeram os veículos impressos.
Na imprensa brasileira do século XX, a ﬁgura de
Otavio Frias foi predominante e relevante. Não somente como testemunha, mas como protagonista dessa
revolução da nossa modernidade, fazendo com que
a Folha fosse a vanguarda das mudanças na forma e
na linguagem, assumindo o lugar de maior jornal de
circulação nacional.

Otavio Frias acompanhou a revolução das comunicações e entendeu a nova mídia e, antes que os
outros, passou a viver o futuro. Fez um jornal moderno
e a linguagem moderna desse novo tempo.
Fundado em 19 de fevereiro de 1921, a Folha que
conhecemos tem sua história inaugurada quando, em
10 de agosto de 1962, foi assumida por Otavio Frias e
Carlos Caldeira. Poucos anos antes, em 1960, a Folha da Noite — primeiro título do jornal —, a Folha da
Tarde e a Folha da Manhã haviam se fundido sob o
rótulo Folha de S. Paulo. Frias assumiu a presidência
da empresa e, consolidada sua situação econômicoﬁnanceira, começou a incorporar o seu espírito inovador
ao velho-novo jornal. Em 1968, o jornal foi o primeiro
a ser rodado em offset; em 1971, o primeiro que usou
a composição fotoeletrônica.
Otavio Frias foi uma personalidade fascinante,
uma ﬁgura humana de traços inesquecíveis e marcantes. Na sua tranquilidade e no falar manso existia
o dialético, não aquele que, no dizer de Engels, deseja
chegar ao acordo das contradições, mas aquele que
está mais chegado ao diálogo, que é conversa, ensino,
ﬁlosoﬁa de compreender os fatos. Seu famoso jeito de
perguntar foi o contrário das indagações platônicas,
porque eram concretas, reais, claras, objetivas.
Ele fez desse seu feitio de repórter o novo estilo
da Folha. Cada matéria uma pergunta do Frias. Sua
alma de repórter dando aos formuladores e fazedores
do jornal o papel de trabalhar opiniões contrárias, diversas e deixar ao leitor julgá-las.
Conheci Otavio Frias em 1967. Eu era Governador do Maranhão e, no arroubo dos 37 anos, iniciei
um programa educacional, o João de Barro (alusão ao
pássaro que constrói a sua própria casa), para levar
o ensino às zonas rurais, com a participação da comunidade, quando isso era chamado de comunismo.
A velha Folha fazia uns cadernos educacionais dirigidos por Calazans Fernandes, e eu fui a São Paulo
fazer uma exposição do meu projeto. A Folha daqueles anos fez um caderno sobre o assunto, e eu tive a
oportunidade de fazer uma exposição sobre o projeto
João de Barro aos seus jornalistas. E então conheci
Frias. Recebeu-me para um coquetel, e nasceu uma
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empatia de toda a vida. Nem os caminhos desencontrados, nem as surpresas que o destino me preparou
nos afastou. Sempre o mesmo carinho e sempre a
perguntar sobre tudo. Nunca discutimos, sempre perguntamos. Esse vínculo passou à sua família, ﬁlhos e
ﬁlhas, Cristina a mais de perto.
Nessa nossa relação, havia divergências que não
discutíamos e proposições que não analisávamos, para
manter o que há de mais profundo no ser humano: o
prazer da convivência e o gosto da amizade.
Desculpem se me detenho na pessoa de Otavio Frias de Oliveira. E falo de Otavio Frias porque é
impossível dissociar a Folha de S.Paulo moderna de
seu criador.
Com o fenômeno atual da comunicação em tempo real, há como que uma compressão do tempo. O
tempo vai sendo comprimido, de tal maneira que não
toma aquela elasticidade, aquela visão ampla que
tínhamos no passado. Isso fez com que eu e Otavio
Frias — que era de uma geração à frente da minha —,
nos tornássemos quase contemporâneos da mesma
geração, chegando mesmo a ter a impressão de que
éramos contemporâneos de infância, de juventude e
até mesmo de velhice. Tínhamos sido testemunhas
privilegiadas de todos os fatos da História do Brasil
dos últimos cinquenta anos.
Otavio Frias era um homem marcado profundamente por uma palavra na qual escondia todas as suas
virtudes. Ressaltem-se a simplicidade e a austeridade
com que ele soube consumir todos os seus dias. Era
um homem totalmente despojado, de uma austeridade pessoal que se podia veriﬁcar no seu gabinete, no
seu modo de vestir, no seu modo de falar e nos seus
hábitos. Nunca ele, que era dono de um império de
comunicação, colocou um pedaço desse império a serviço da vaidade pessoal. Nunca alguém o viu colocar
a Folha de S.Paulo ou seus órgãos de comunicação
e de mídia, em nenhum momento, a serviço pessoal,
das suas virtudes, que eram muitas — e era necessário que fossem conhecidas, mas ele não os utilizou
para que elas fossem conhecidas ou divulgadas no
Brasil inteiro.
Ele tinha uma convicção, que era muito dele, do
que era o jornal; e essa convicção, por mais longa que
pareça a distância, era a mesma de Thomas Jefferson.
Quando Jefferson colocou a emenda dando imunidade
— pode-se dizer imunidade, liberdade de comunicação
—, ele o fez porque, quando se criou o Congresso, o
Congresso tinha de ser livre, os Parlamentares tinham
de ter imunidade, porque eles tinham de falar contra
os reis, tinham de falar contra os presidentes, que tinham o poder absoluto. E eles, então, precisavam não
ser presos, precisavam não ser processados, preci-
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savam não receber essa pressão, pois era impossível
que começasse a ﬂorescer um regime, que o Lincoln
formulou naquele famosa frase: “do povo, pelo povo,
e para o povo”.
Pois bem. Aí, o Jefferson pensa que é preciso
criar um instrumento no qual o povo também possa ter
as mesmas imunidades que tinham os Parlamentos.
E então ele concebe a liberdade de imprensa. Para
quê? Para que ela fosse a voz desse povo, para que
ele também tivesse as imunidades que tinham os homens que construíam e administravam a Nação, que
era o Poder. Questionar o poder e questionar-se.
Era o sistema dos checks and balances. Nesse ponto, pela sua própria concepção, a imprensa
é uma visão crítica da sociedade, tem de ser crítica
por sua própria existência, porque nasceu para isso.
Foi por isso que a liberdade de imprensa nasceu. E
Frias tinha essa convicção. Se Jefferson concebeu a
imprensa assim, Frias teve a oportunidade de fazer a
imprensa assim.
Às vezes, achávamos que o seu jornal podia
ser julgado como ácido, muito rigoroso, sem qualquer
tolerância, com tolerância zero a respeito das coisas.
Mas Frias tinha a concepção ﬁlosóﬁca da função da
imprensa, de que ela tem o dever crítico, de que ela
é feita para questionar. Às vezes, diz-se que os fatos
bons não são elogiados, mas essa não é realmente a
função da imprensa, como ela foi criada, como instrumento político. Como instrumento de divulgação, sim,
mas como instrumento político, não. Como instrumento
político, ela tem de ter essa visão crítica. E devemos
todos compreender que essa é a função primordial da
própria imprensa e que assim foi concebida.
Os homens públicos sofrem com essa liberdade
total, e muitas vezes sem motivação. Mas é melhor ter
uma imprensa livre que não ter imprensa nenhuma.
Ela exerce essa função, e foi essa função que Frias
concebeu. Foi por isso que ele fez um jornal de opinião. Um jornal que acolhe todos os pluralismos, um
jornal que acolhe todas as divergências. Aquilo não
era um elogio para o jornal, era uma concepção que
participava do “Seu” Frias, como era chamado entre
todos os seus empregados. Vejo ali Eliane Cantanhêde também, quando falava no “Seu” Frias. Ele veio de
uma escala muito baixa, trabalhando desde menino,
vendedor em estações rodoviárias. Ele, sem dúvida
alguma, foi construindo a sua vida, com o seu talento,
de tal modo que faleceu deixando uma comoção nacional, como se fosse um jovem.
Eu acredito na genialidade de seus colaboradores, no talento que ele tinha para arregimentar as grandes ﬁguras do pensamento brasileiro, para escolher
essas equipes que fazem um jornal que foi pioneiro
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na feição gráﬁca, na modiﬁcação de linguagem. Por
mais que essa equipe tivesse tamanho talento e genialidade, ela não teria acontecido se não fosse essa
liderança discreta e despojada, que exerceu Frias para
construí-la. E construiu uma coisa muito difícil. Deixou
para seus ﬁlhos esses sentimentos e as hipotecas dos
seus valores.
Eu tenho a oportunidade de acompanhar ainda
mais de perto o que representa a Folha de S.Paulo
porque nela colaboro, na mesma coluna que até hoje
ocupo todas as sextas-feiras, desde 1983, quando Expedito Quintas dirigia a Sucursal de Brasília. Depois,
veio a Presidência. Escrever em jornais nem pensar.
Voltei a ser cidadão comum. Estava em 1990 na
Cidade do México. O telefone tocou. Era Otavio Frias.
O que queria ali o Frias comigo? Lá veio a pergunta:
“Você quer voltar a escrever na Folha, na coluna das
sextas-feiras?” Respondi sem tergiversar: “Quero, Frias.”
Frias pediu-me a conﬁrmação: “Você quer aceitar mesmo colaborar na coluna da sexta-feira?” Eu disse: “Claro que aceito, Frias, e com muito gosto.” Era tudo que
eu queria mas não tinha coragem de postular. Dessas
colunas já vão oito livros de coletâneas publicadas e
uma antologia, Tempos de Pacotilha, com algum sucesso de leitores.
Otavio Frias foi grande ﬁgura humana, grande
amigo e grande jornalista. É difícil encontrar alguém
que tenha sido tão ﬁrme em suas convicções de liberdade, de direitos humanos, de respeito à coisa pública,
de coragem na hora de decidir, de enfrentar todas as
iras para manter-se ﬁel a seu patriotismo, a sua consciência, a sua missão jornalística de informar.
Nesse lugar está junto a Patrocínio, Evaristo da
Veiga, Carlos Castelo Branco, Joaquim Serra — de
quem Joaquim Nabuco dizia que, se não fosse ele, a
abolição não teria vindo —, Bocaiúva e mais tantos e
tantos que ﬁzeram a história da imprensa brasileira.
E a Folha de S.Paulo, ao fazer 90 anos, continua
a exprimir a concepção que Frias tinha do que devia
ser um grande jornal, e é um exemplo de jornalismo
que tem seu lugar deﬁnitivo entre os grandes jornais
do mundo.
Achei que a melhor maneira de comemorar estes
90 anos é lembrar Otavio Frias. Eu não seria sincero comigo mesmo nem com a minha consciência se,
ao falar nos 90 anos da Folha eu não falasse na sua
ligação, na sua total interligação com Otavio Frias. E
transmitir a seus ﬁlhos Otavio Frias Filho, Cristina e
Luís a nossa homenagem profunda, a nossa admiração e as nossas saudades comuns.
A Folha é feita com papel, mas, sobretudo, é feita
com inteligência, com equipe, coragem e modernidade,
e vive sempre em uma grande sedução: o futuro.
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Muito obrigado. (Palmas.)
Concedo a palavra ao Senador Marcelo Crivella,
primeiro subscritor do requerimento.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente; Sr. Ministro da Previdência, Garibaldi,
meu colega; Sr. Ministro do Supremo Tribunal Federal,
Exmº Sr. Gilmar Mendes; Sr. Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Exmº Sr. Ministro João Oreste.
Gostaria também de cumprimentar o Senador Ricardo Ferraço, que assina comigo este requerimento,
juntamente com os Senadores de São Paulo. Quero
cumprimentar o Sr. Otavio Frias Filho e sua digníssima
irmã, Maria Cristina Frias.
Quero saudar também o Sr. Melchiades Filho,
que é o Diretor da Sucursal de Brasília; a Srª Eliane
Cantanhêde, que é colunista da Folha e autora de um
dos livros que gostaria de recomendar a todos, que
é a biograﬁa do nosso Presidente José Alencar, uma
leitura - para quem quer conhecer estes últimos anos
da vida nacional - importantíssima.
Quero saudar também o Sr. Fernando Rodrigues,
colunista que nos honra com a sua presença; o Sr.
Valdo Cruz e a todos os presentes, Srªs e Srs. Senadores, também os membros da imprensa e de outros
veículos que estão aqui conosco.
Sr. Presidente, uma democracia que pretenda
ser expressão da liberdade, da justiça e da busca permanente da paz...
Quero cumprimentar também os senhores telespectadores da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado
que nos honram com sua audiência neste momento.
Mas eu dizia que uma democracia que pretenda ser expressão da liberdade, da justiça e da busca
permanente da paz; um País que almeje ser respeitado entre as nações, pujante, rico, culto e poderoso,
mas igualmente justo e humano; uma nacionalidade,
a despeito de sua conﬁguração física, dos acidentes
imprevisíveis da sua formação histórica ou das convicções de crença que vincam sua índole e vocação;
as instituições políticas, sociais ou religiosas, nenhum,
nenhum desses entes pode prescindir da liberdade de
imprensa, que confere a um povo, nos seus momentos
dramáticos, o sagrado direito de acompanhar a evolução da civilização a que pertence e dispor livremente
das informações que lhe permitam uma análise, uma
síntese, um conceito e um julgamento e, assim, inﬂuir
e participar da vida de maneira digna e consciente.
Hoje, celebramos os 90 anos da Folha, que representa muito mais do que o sucesso de um grupo
empresarial. Sua trajetória de lutas e conquistas é um
monumento à liberdade de imprensa, que é patrimônio cívico da nossa geração. E essa saga da Folha é
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também um exemplo, inspiração e ânimo para outros
veículos de imprensa, que são as redes de rádio e televisão, as revistas, os portais da Internet e os demais
jornais impressos. Uma saga tecida no trabalho, na
competência, no brilho de seus funcionários, na coragem de seus editores, no aperfeiçoamento tecnológico,
mas, sobretudo e principalmente, na busca incansável e imbatível da verdade, que conquista o respeito,
a admiração e a conﬁança do povo brasileiro, a maior
riqueza da Folha.
Celebrar os 90 anos é celebrar a imprensa livre,
presente e atuante, palpitando, dia a dia, em cada letra de cada palavra, em cada palavra de cada texto,
nessa vigília diuturna dos acontecimentos para traduzir o cotidiano da vida e transformá-lo, todas as manhãs, numa alvorada de notícias e numa clarinada de
novidades.
Há muita carga de humanidade num cidadão que,
ao acordar, dirige-se à banca da esquina ou que abre
um jornal na condução ou que caminha apressado na
calçada com um exemplar debaixo do braço. São cenas simples, mas também um sintoma inconfundível e
exuberante de cultura, de consciência e de cidadania.
O jornal é essa fonte inesgotável de assuntos que ilustram o convívio humano, é o combustível das tribunas
parlamentares e o objeto de análise percuciente da
intelectualidade nacional.
Na construção da Pátria, nos momentos de superação das contingências inevitáveis da nossa evolução, na percepção de nossas potencialidades e vulnerabilidades, na formação dos elos que plasmam a
nossa brasilidade, quando os brasileiros juntam os
sonhos para rasgar nos horizontes a perspectiva do
seu destino, todos devemos uma palavra de gratidão
à Folha de S.Paulo.
A consciência democrática do povo brasileiro já
não mais lhe permite viver sob a tutela de Governos de
exceção que fecham e emudecem os Parlamentos, que
coagem a Magistratura, que amordaçam a imprensa
e que conﬁscam aqueles direitos, aquelas liberdades
inerentes à dignidade da pessoa humana. A Folha de
S.Paulo, na sua caminhada indômita, libertária e indomável, contribuiu decisivamente para a formação
dessa consciência nacional.
Ela contou e conta com o brilho de vários ilustres cidadãos que a dirigiram. Entre eles e de maneira destacada, um conterrâneo: Otavio Frias, que a ela
dedicou dias, meses, anos de um labor inﬁndável e,
se não foi quem a criou, foi talvez quem mais a amou,
transformando, com imaginação e inteligência, aquele
modesto periódico da década de 60 no maior jornal
do País.
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Não iria, e não irei, traçar uma biograﬁa esquematizada desse valoroso brasileiro. Outros ainda o farão
com um brilho e uma acuidade de que eu não seria
capaz. Limito-me apenas a assinalar que a ﬁrmeza do
seu caráter, a sobriedade e a lucidez da sua personalidade lhe possibilitaram enfrentar e superar inúmeras e
consecutivas crises econômicas e políticas, bem como
a prepotência da censura e a impiedade do arbítrio
nos conﬂitos ideológicos do seu tempo conturbado, no
dilúvio dos ódios e das paixões. Ele nos legou mais
que um jornal, senão um exemplo majestoso do que
é capaz o homem brasileiro, imbuído de idealismo e
determinação.
Otavio Frias sabia que a causa do povo não requer radicalismos, mas coragem. Não foi um publisher
apático, reacionário e entreguista, tampouco partidário
do oposicionismo sectário, intolerante e implacável.
Foi um homem que estabeleceu como lema para si e
para a Folha a busca da verdade. Mas ele sabia que
não é fácil encontrá-la.
Quantas vezes a pobre humanidade, em busca dessa verdade, rufou os tambores anunciando o
sangue de uma nova guerra? Verdades proclamadas,
materializadas em brasões e estandartes, em hinos
e uniformes, em causas e fanatismos, em nacionalismos e armas, diante das quais, para muitos, a própria
existência era a que menos conta.
Verdades que custaram a vida e mandaram para o
exílio tantos patriotas. Foi por uma verdade considerada
absoluta a seu tempo que Demóstenes foi condenado
por ter escrito a Oração da Coroa, o mais terrível libelo
contra as tiranias e o liberticídio. Cícero, cuja cabeça
foi decepada e colocada no rostro do fórum romano,
continua sendo, através dos séculos, o símbolo mais
veemente de protesto contra os delírios da força e as
insânias da truculência; ele também amargou uma verdade da sua época. Napoleão, que traçou com a ponta
da sua espada o mapa da sua época, morreu exilado
em Santa Helena sem a visão clara da verdade que o
condenara. Chateaubriand e Victor Hugo foram compelidos a comungar a hóstia do ostracismo, banidos
por sua oposição a uma verdade do momento.
Mas por que buscar tais exemplos em outras histórias e em outros povos, se os temos entre nós, não
menos nobres nem menos belos?
Tiradentes, o herói enlouquecido de liberdade, enforcado, esquartejado, carne e sangue marcados pelo
sal da maldição, para que outros construíssem depois
a Pátria dos seus ideais, tombou diante da verdade da
Colônia. Os Andradas, que nos deram a independência,
foram exilados pela verdade do Império. Pedro II, o mais
conspícuo de todos os brasileiros, desterrado, morreu
longe da Pátria querida, com o coração estraçalhado
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de ingratidões e a alma ulcerada de desenganos, expatriado pela verdade da República. Visconde de Ouro
Preto, Silveira Martins, Rui Barbosa, Epitácio Pessoa,
Siqueira Campos, Washington Luís, Otávio Mangabeira
e Arthur Bernardes são constelações fulgurantes de
civismo, que, a seu tempo, sofreram o exílio cruel em
nome da verdade – ou de “uma” verdade.
Passei os olhos no livro Primeira Página – 90
Anos de História nas Capas Mais Importantes da Folha. O ﬂuxo – alguém disse – em que se dissolvem
todos os acontecimentos. Sr. Presidente, errei muito
para gostar de criticar, mas permita-me uma análise
sem julgamentos, sem censura e sem apologia.
No exemplar de 22 de setembro de 1931, um
pequeno anúncio chama atenção: “Fazendeiros! O
seu jornal é a Folha da Manhã”. Era época do café,
e talvez isso explique o singelo editorial em que, ao
criticar a exploração do povo pelo preço abusivo do
produto, o editor usa de tanto eufemismo quando,
acanhado, escreve:
Desculpem-nos a franqueza... o café,
como tudo, deve ter preço compensador...
mas, quando há exageros, a vida do pobre e
do remediado se tornará insustentável. Roupa
e sapato se torna possível apenas aos beneﬁciados da fortuna. O próprio cinema, antes da
alta dos preços, tão módico a todas as bolsas,
é hoje proibitivo. Cinco mil réis por uma poltrona! Havemos de convir: é demais!
E conclui:
Estamos todos empenhados na defesa
do café, que é a riqueza de São Paulo e do
Brasil. Somos francamente partidários dessa
defesa, mas dentro dos limites do razoável,
porque o dever do Estado não é só defender
a lavoura. O povo deve, também, merecer
suas atenções.
Eis aí, diante do capital, uma verdade a seu tempo
dita tão baixinho, que alguém há de perguntar: “Será
que é de verdade?”
Em 7 de agosto de 1945, outra manchete chama atenção: “Fruto de longas e pacientes pesquisas
a sensacional descoberta – Lançado sobre Hiroshima
o violento explosivo”.
No mais sangrento século da história da humanidade, com estimados 200 milhões de vítimas, no dilúvio apocalíptico de sangue, ferro e fogo da II Guerra
Mundial, tal um imenso e insaciável Moloque, a devorar
implacavelmente os alicerces de uma geração perempta
que se avelhentara e se degenerara na impiedade, no
egoísmo, na mentira e na hipocrisia; quando nesse cataclismo dos conﬂitos ideológicos o mundo desarvora-
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do parecia mergulhar em meio à hecatombe, a bomba
atômica é apresentada como sensacional numa notícia
de jornal. Verdades do momento, pseudoverdades que
tomam dimensões quase impossíveis de se imaginar
na página de um jornal.
No julgamento mais injusto, no momento mais
infame, na maior tragédia da humanidade que condenou o mais inocente dos inocentes, Pilatos, o omisso
covarde, perguntou: “O que é a verdade?” E a resposta foi o silêncio.
Se Cristo não deu a Pilatos a resposta, antes a
havia dado a seus discípulos, quando aﬁrmou: “Eu sou
o caminho, a verdade e a vida”. A verdade de Deus,
porque não existe a verdade dos homens. Mas, se jamais haverá a verdade dos homens, que pelo menos
não seja a mentira.
Paulo, o Apóstolo, que, curiosamente, dá nome ao
nome ao jornal, na fé judaica que possuía, perseguia
e matava os cristãos até que, a caminho de Damasco,
caiu do cavalo e ﬁcou cego diante de uma luz forte e
uma voz que dizia: “Por que me persegues?”
A verdade a que Paulo servia com tanta fé naquele
momento se transformou por inteiro, e ele passou a ser
o mais devoto, o mais idealista, o que mais renunciou
e sofreu, o maior mestre e pregador do Cristianismo
e que, embora morto há séculos, ainda fala alto aos
corações e consciências dos homens de boa vontade.
De perseguidor a perseguido, ele nos deixou uma lição
imortal: às vezes é preciso cair do cavalo para, cego,
enxergar melhor. Abandonar preconceitos, orgulhos
e vaidades, tradições e arrogâncias para ver a fé e a
verdade daqueles que perseguimos.
Faço esta reﬂexão para ressaltar algo que admiro
na Folha e que, para mim, tem um profundo signiﬁcado.
Passo a citar as palavras escritas na capa da edição
de 25 de abril de 1991, sob o título: “Carta Aberta ao
Senhor Presidente da República”. Ouça-mo-las:
Não deixa de ser curioso que esteja sendo levada a julgamento, sob o silêncio acovardado e interesseiro de quase toda a mídia, a
única publicação brasileira que mantém uma
seção diária de retiﬁcações e remunera um
dos seus proﬁssionais pela exclusiva missão
de criticar pública e asperamente as suas próprias edições.
Sr. Presidente, é o cair do cavalo. Esse jornal não
podia ser Folha de São Lucas, ou de Mateus, ou de
João, ou de Tomé. Tinha de ser de São Paulo. E é aí
que se avulta em dignidade e honradez a memória de
Otavio Frias de Oliveira.
Não constrói o País a imprensa obstinada pelo
ódio, levada no vento dos delírios da tirania, que obs-
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curece o entendimento na perseguição neurótica e
implacável e que produz um entulho de mentiras e infâmias só comparável à dimensão da prepotência dos
que se acham donos da verdade. Mas seja enaltecida
aquela imprensa que não se agacha nem se verga,
mas ouve sinceramente as duas partes, que se vigia,
que harmoniza os impulsos da liberdade com outro
direito que lhe antecede e a ele se sobrepõe, que é o
sagrado direito da dignidade humana.
Poderá, então, uma notícia não ser a verdade
que almejamos, mas também não será a mentira da
manipulação descarada, da vassalagem ao capital
econômico, das ambições cegas e desmedidas dos
interesses pessoais espúrios e menores, ou o covarde
e ganancioso facciosismo partidário na busca insaciável do poder.
Esse trecho da Carta Aberta ao Presidente da
República de então, que citei acima, é, na minha modesta mas desinteressada, desvaliosa porém sincera
opinião, a página mais signiﬁcativa dos 90 anos de
história da Folha de S.Paulo, o vértice da honradez
no paroxismo da sua epopeia. E o bravo editor, com
letras que ﬁcarão para sempre, de maneira indelével,
escritas na consciência nacional, conclui:
Minhas razões são públicas e de interesse geral ... Eu defendo para cada um a possibilidade de expressar o que pensa sem ir para
a cadeia ... eu advogo um direito ... este jornal,
desde que cultive seu compromisso com o direito dos leitores à verdade – continuará em
pé: até mesmo o senhor é capaz de compreender por que a minha causa é maior e mais
forte e mais justa que a sua.
Naquele momento duro, naquele instante em que
o maior mandatário da Nação, premido pelas circunstâncias de um governo agitado, se sente no dever de
reagir com força, a defesa altiva pela liberdade de imprensa era o toque que faltava para compor a imagem
histórica da Folha e o píncaro resplandecente da sua
trajetória empolgante.
É sempre maior, mais forte e mais justa a verdade da nossa boa-fé; daquilo que sinceramente acreditamos ser o bem de todos, do que podemos concluir
ainda com o constrangimento das circunstâncias que
nos envolvem. Quando a luta não é pessoal, e o público
se sobrepõe ao privado, o ideal que nos acalenta e o
propósito que nos anima é sempre de boa-fé. E o que
é de fé, se verdade não for, mentira também não é.
Que Deus abençoe a Folha de S.Paulo e faça
dela sempre um instrumento da democracia, da liberdade e da justiça, na construção do Brasil dos nossos
sonhos e da Pátria dos nossos ideais.
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Muito obrigado, Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Muito obrigado, Senador Crivella.
Com as minhas desculpas, peço ao Sr. Ministro
da Previdência que participe da Mesa conosco.
Concedo a palavra ao Senador Ricardo Ferraço,
subscritor também do requerimento.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Exmº Sr. Presidente do Senado da República, Senador José Sarney; Exmº Sr. Ministro da Previdência
Social, Senador Garibaldi Alves Filho; Exmº Sr. Ministro
do Supremo Tribunal Federal, Ministro Gilmar Mendes;
Exmº. Sr. Presidente do Tribunal Superior do Trabalho,
Ministro João Oreste; signatário desta propositura de
homenagem este estratégico e relevante conglomerado
de comunicação brasileiro que é a Folha de S.Paulo,
Senador Marcelo Crivella; Sr. jornalista Otávio Frias
Filho, Diretor Editorial da Folha de S.Paulo; Maria
Cristina Frias, colunista da Folha de S.Paulo; Srªs Senadoras, Srs. Senadores; colunista Melchiades Filho,
Diretor-Executivo da sucursal de Brasília, em nome
dos quais desejo cumprimentar todos os acionistas,
diretores, editores, colunistas, jornalistas e colaboradores da Folha de S.Paulo.
Homenagear a Folha de S.Paulo pelos seus 90
anos de história – uma história de sucesso, independência e pioneirismo – é homenagear, na verdade, a
liberdade de opinião e de imprensa, pilares fundamentais da democracia.
Se a Folha é hoje um dos veículos de comunicação mais respeitados do País, isso se deve à ﬁrmeza
de um posicionamento sempre crítico e independente,
que não costuma se dobrar a um ou outro interesse
especíﬁco, a um ou outro grupo particular.
A guinada política que levou a Folha a ter um papel
relevante no processo de redemocratização do País e
que colocou o jornal na linha de frente da campanha
pelas eleições diretas, no início dos anos 80, foi seguramente um marco na história do nosso jornalismo.
O Projeto Folha, conduzido por Otavio Frias Filho,
tem pautado uma linha editorial baseada no plural e no
apartidário. Um exercício nem sempre fácil no dia a dia
da imprensa brasileira, mas essencial para a reﬂexão
crítica e o equilíbrio democrático.
O espírito de inovação está no DNA do jornal desde os tempos da Folha da Noite, que nasceu em 1921.
Segundo registros históricos da própria Folha, o estilo
mais leve e a linguagem mais coloquial, bem diferentes
do usual na época, já prenunciavam novos tempos.
E esses novos tempos ﬁcaram ainda mais arejados a partir dos anos 40, quando a Folha imprimiu uma
linha editorial até então inédita, de imparcialidade. Já
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eram duas Folhas na época – a da Noite e a da Manhã.
A elas se somaria depois a Folha da Tarde. Os três títulos dariam origem, em 1960, à Folha de S.Paulo.
Foi a paixão pela notícia e o espírito empreendedor
e inovador de Otavio Frias que pavimentaram o caminho
para que a Folha se tornasse o embrião do grande conglomerado de comunicação que conhecemos hoje.
Nessa longa trajetória, pesaram muito a credibilidade e o respeito conquistados com o apoio à abertura
política e reforçados com o pioneirismo que revolucionou o jornalismo brasileiro. Pioneirismo, é bom frisar,
não só na linha editorial, mas também nas áreas de
gestão e de tecnologia.
A Folha foi o primeiro jornal da América Latina
a ser rodado em offset, ainda no ﬁnal dos anos 60. O
primeiro jornal no Brasil a informatizar sua redação, no
começo dos anos 80, a digitalizar imagens e a produzir
suas páginas de modo inteiramente eletrônico.
A Folha também saiu na frente ao estabelecer
uma política de transparência e avaliação criteriosa dos
seus próprios erros, com a seção “Erramos” e a adoção
da ﬁgura do ombudsman. Foi pioneira na criação do
Instituto Datafolha e no uso intensivo de infográﬁcos,
que enriquecem as notícias.
O dinamismo da Folha, que sabe tão bem conciliar
grandes reportagens com a agilidade da informação on
line, pode ainda ser apontado pela preocupação constante com as reformas gráﬁcas, que conferem cada vez
mais atualidade e praticidade ao projeto do jornal.
Antenada à nova realidade e velocidade do mundo
digital, a Folha.com é, sem dúvida, um ganho inestimável para o leitor. Um ganho em qualidade e agilidade
da informação.
Mais, porém, que qualquer avanço tecnológico,
o que faz da Folha de S.Paulo o grande jornal que
admiramos hoje é seu compromisso com a verdade,
seu compromisso com o leitor. O proﬁssionalismo e
isenção dos seus proﬁssionais. As reportagens que
muitas vezes despertam polêmica, mas que sempre
garantem o contraditório.
Encerro minhas palavras, Sr. Presidente, senhoras e senhores, homenageando a todos que ﬁzeram e
fazem da Folha de S.Paulo não apenas um dos jornais
mais importantes do País, mas um jornal indispensável.
Indispensável para a formação de tantas gerações, inclusive para minha própria formação pessoal.
Vida longa à Folha de S.Paulo! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Muito obrigado, Senador Ricardo Ferraço.
Concedo a palavra à nobre Senador Kátia Abreu,
pela Liderança do DEM.
A SRª KÁTIA ABREU (DEM – TO. Pela Liderança. Sem revisão da oradora.) – Eu gostaria de cum-
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primentá-los, Sr. Presidente José Sarney, Ministro do
Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, Ministro da
Previdência Garibaldi Alves, Diretor-Editorial da Folha
de S. Paulo, Otavio Frias Filho, também a sua irmã,
jornalista Maria Cristina Frias, os jornalistas, colunistas Melchíades Filho, Eliane Cantanhêde, Fernando
Rodrigues e Valdo Cruz.
Os protagonistas dão rumo à Historia. Todos sabemos que é assim. Nos últimos quinze anos, estou
vivendo essa realidade de perto ao participar de momentos importantes da vida brasileira no exercício de
mandatos parlamentares consecutivos, na militância
partidária e na escalada no ativismo sindical da agropecuária, minha origem na vida pública.
Por imposições das contingências, sob a pressão
das paixões ideológicas e dos interesses que cercam
o Estado, os Poderes da República são chamados a
se manifestar entre alternativas que vão da generosidade à iniquidade, da decisão eﬁcaz ao desastre, da
consolidação das práticas legalistas a concessões ao
autoritarismo.
Pois é justamente nesses momentos dramáticos
do debate democrático, enquanto os protagonistas
ungidos pela Constituição se preparam para anunciar
decisões nem sempre devidamente amadurecidas,
que surge um inesperado e pujante clamor – como
deveriam ser os coros no teatro grego, arrebatadores
e moralmente implacáveis – exprimindo o testemunho
critico da sociedade civil.
Muitas vezes, acontece na undécima hora escaparmos do pior, restabelecendo-se alguma racionalidade nas decisões enquanto os inimigos públicos
são acuados e, mesmo que não sejam punidos, são
desmascarados e assinalados. Ai deste País!
Ai deste País se não fossem os testemunhos críticos da sociedade civil expressos pela imprensa livre
e independente!
Estas reﬂexões me ocorreram, assim, cruas, diretas, quando decidi participar desta homenagem aos
90 anos da Folha de S. Paulo.
Sr. Presidente, colegas Senadores, eis que quero
proclamar neste momento: a Folha de S. Paulo exerce exemplarmente, nos momentos decisivos deste
País, o testemunho crítico da sociedade civil brasileira.
Exerce sem temor e sem concessões a liberdade e a
independência de informar e opinar. A Folha tem sido
um desses raros sóis que dão vida à democracia e à
dignidade humana entre todos nós.
Tal papel é ampliﬁcado pelas qualidades editorias do jornal: pela competência, probidade e senso
de humor dos seus repórteres, editores e colunistas;
e pela estrutura empresarial, que assegura à Folha
os indispensáveis suportes tecnológicos, industriais e
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econômico-ﬁnanceiros, indispensáveis ao exercício de
suas atividades. Por essas razoes, a Folha desfruta de
independência e liberdade. São fatores indispensáveis
para cumprir seus compromissos com a história.
Infelizmente, este meu depoimento corre o risco
de ser arguido de suspeição. Na verdade, não tenho
apenas admiração pela presença testemunhal da Folha na vida brasileira. Vou além. Devo confessar minha
condição de leitora diária do jornal, o que signiﬁca que
faço parte da razoável multidão de 2,4 milhões de homens e mulheres que, segundo o Ibope, têm o mesmo
hábito de ler a Folha.
Também sou eventual colaboradora da sua corajosa terceira página, onde debatem os que têm algo
a dizer sobre os temas em discussão no País, e que
é aberto até aos que discordam do próprio jornal e o
acusam de parcialidade.
Além disso, com frequência, sou citada por minhas
opiniões, intervenções nos trabalhos do Congresso Nacional e posições em defesa dos produtores rurais, cuja
entidade nacional, a CNA – Confederação da Agricultura
e Pecuária do Brasil, tenho a honra de presidir.
Pois bem, mesmo quando as posições críticas
do noticiário que me envolvem são adversas – o que
é natural e nem sempre agradável, pois, às vezes, injustas –, nunca me senti desrespeitada, nem me foi
negado espaço na Folha para explicações ou versões
que me pareceram indispensáveis .
Com essas declarações, estou apenas tomando a liberdade de imitar a própria Folha, que costuma
qualiﬁcar e biografar sumariamente os entrevistados
e personagens das suas notícias, deixando ao leitor
atribuir um peso às opiniões expressas, providência
que os mais hipócritas consideram registros desnecessários, intimidativos, quase grosseiros. Não é a minha
opinião, evidentemente.
Para mim, porém, estas revelações sobre minhas
relações com a Folha não constituem ironia, são uma
premissa essencial para que este depoimento tenha
não apenas o sentido de uma homenagem, mas que
vá além.
Quero demonstrar minha compreensão sobre o
papel de um jornal verdadeiramente independente e
seu estilo singular de ser, sempre e a qualquer pretexto, crítico. O jogo democrático no Brasil assumiu
algumas características sutis e perigosas, das quais
a principal é, sem dúvida, a adesão irrestrita e a solidariedade cega.
O conceito de coerência a que nos acostumamos
– que, por exemplo, requer aos governistas dizerem
sempre sim ao Governo e aos oposicionistas, em sentido contrário, de ﬁcarem sempre contra, sistematicamen-
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te – embute, além de brutal autoritarismo, um modelo
que se repete na discussão dos grandes temas.
Estabelecem-se redutos, que não são ao menos
ideológicos, mas blocos apaixonadas, improvisadamente etiquetados, imunes a argumentos, demonstrações
racionais, revelações da ciência e à própria composição
de opiniões e soluções que se complementariam.
De repente, sejam quais forem os temas, dos
mais graves aos mais supérﬂuos, que envolvem desde emendas constitucionais à regulamentação de leis
ordinárias, fecham-se as portas aos debates e à boa
prática democrática de promover a evolução e maturação de propostas.
Todos tapam os ouvidos, vedam os olhos, excluem
a conversação e o diálogo, dispensam a tribuna parlamentar – que não existe para declarações beligerantes,
como é utilizado hoje, mas para o confronto dialético
em busca da síntese – e todos se tornam inimigos por
pensarem diferente, quando, no máximo, seriamos
apenas defensores de idéias diversas e deveríamos
nos associar para promover o bem comum.
Pois é nesses momentos que a Folha – do editorial
da página dois à irreverência quase sempre malcomportada do humorista José Simão, no ﬁnal da Ilustrada,
de que sou leitora assídua – cumpre o impressionante
papel político de desmoralizar o sectarismo e brandir
os argumentos do bom senso e que vão, paradoxalmente, da racionalidade acadêmica ao escracho do
humor mais contundente.
Impressiona-me a sensibilidade dos editores,
indiferentes ao purismo de muitos, às vezes para espanto do próprio ombudsman do jornal, promovendo o
melhor sensacionalismo com entrevistas e pesquisas
que expõem as feridas e equívocos de todos os setores da vida brasileira.
A Folha agita, incomoda, provoca.
Ouço, por exemplo, com muita frequência, citações das colunas esportivas do Tostão e de Juca Kfouri
e percebo que assumiram posições na contramão das
opiniões acomodadas num terreno do esporte em que
a paixão é fundamental.
As posições críticas dos colunistas, como Eliane Cantanhêde e Fernando Rodrigues, habilmente
diversiﬁcados para que a maior parte das correntes
de opinião se sinta representada, talvez incomode e
desespere os que fogem do confronto democrático,
mas não deixa de contribuir para uma saudável animação da sociedade. Tal estratégia somente se viabiliza
porque a Folha dispõe de lastro histórico e princípios
ﬁlosóﬁcos que a comprometem com a democracia e
as liberdades públicas.
Nos anos 80, o jornal atuou com coerência, imaginação e coragem na grande virada para a fase con-
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temporânea da vida nacional. O papel da Folha foi
extremamente relevante no grande levante popular,
pacíﬁco e organizado, que pôs ﬁm à ditadura militar
estabelecida em 64.
Foi essencial na campanha das Diretas Já!, geradora da onda de consciência democrática que produziu
o Brasil atual, livre e constitucionalizado.
“A Nação Frustrada” foi a manchete do dia seguinte, 25 de abril. Naquele momento, com o reconhecimento da nova Folha, pois o velho jornal paulista ressurgia com perﬁl moderno, empresarialmente
consolidado – o Brasil descobriu e aprendeu a admirar
seu discreto proprietário, Octavio Frias de Oliveira, cuja
memória reverencio, cumprimentando sua família, por
honrá-lo ao prosseguir o seu projeto, Octavio Frias,
Maria Cristina e Luis.
Espero ﬁrmemente que não falte nunca aos que
protagonizam os Poderes da República e todos os
setores da vida nacional os testemunhos críticos da
sociedade civil, expressos com tanta graça, coragem,
imaginação e competência pela Folha de S.Paulo.
Ai deste País se nos faltar a imprensa livre e independente, que torna nossas instituições mais democráticas e o dia a dia dos brasileiros mais bem informado
e crítico da realidade!
Repito o meu colega: longa vida à Folha de S.Paulo
e parabéns pelos seus noventa anos! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Muito obrigado à Senadora Kátia Abreu.
Concedo agora a palavra ao Senador Mozarildo Cavalcanti, pela Liderança do Partido Trabalhista
Brasileiro.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente do Senado Federal, José Sarney, senhores
dirigentes da Folha de S.Paulo, Sr. Ministro Gilmar
Mendes, do Supremo Tribunal Federal, Sr. Presidente
do Tribunal Superior do Trabalho, Sr. Ministro da Previdência, Senadores Marcelo Crivella e Ricardo Ferraço,
que encabeçaram o requerimento de homenagem a
esse importante jornal do Brasil, que está próximo de
completar um século de existência.
Eu tive a oportunidade, Sr. Presidente, no dia 24,
de fazer aqui um pronunciamento, registrando o aniversário da Folha, transcorrido no dia 19 de fevereiro.
Portanto, não vou me alongar, nem vou repetir o bonito
histórico da Folha, já feito aqui, inicialmente, pelo Presidente Sarney e, depois, pelos outros Senadores que
me antecederam. Mas quero até praticamente repetir
o que disse naquele dia.
Diante dos acontecimentos que estamos vivendo
no mundo atualmente, no Egito, na Líbia e em outros
países, mais se acentua, na nossa convicção, a impor-
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tância de termos uma imprensa livre, uma imprensa que
seja, de fato, como é a Folha, apartidária, independente, e que tem a coragem, como foi dito aqui, durante
todo o seu período até aqui, de enfrentar, digamos,
as maiores adversidades, que buscavam justamente cercear a liberdade de informação e até manipular
essa informação.
Na história da Folha de S.Paulo, não há de fato
nenhum registro de que esse jornal tenha se desviado
desse caminho, porque, repito, tem até uma matéria
aqui publicada, em que a Folha renova compromissos
com o apartidarismo, a pluralidade e a interpelação
jornalística das autoridades públicas.
Vendo o que está acontecendo no mundo ainda
hoje, temos que valorizar demais a existência de um
jornal do nível da Folha de S.Paulo.
Ao ler a matéria relativa à solenidade que a Folha
promoveu para comemorar seus 90 anos, é evidente
que houve vários pronunciamentos, mas o pronunciamento da Presidente Dilma me deixou sobretudo encorajado e, digamos assim, afastou certos temores que
ainda pairavam no ar sobre regulação da imprensa,
ou sobre um controle social da imprensa, com alguns
rótulos até bonitos, como normatizar.
É evidente que pode até haver argumentos a favor quando se trata, por exemplo, do que acontece em
certos Estados, onde o monopólio da imprensa, principalmente de rádio e televisão, está nas mãos de determinados grupos. Mas, como disse a Presidente Dilma,
é preciso primeiro que os governos aprendam a conviver com críticas da imprensa, pois a democracia exige
o convívio com diferentes opiniões. Poucos dias antes,
ela tinha determinado ao próprio Ministro das Comunicações que ﬁzesse um pente ﬁno no projeto que está
pronto e que trata dessa matéria como uma espécie de
marco regulatório da imprensa como um todo.
Espero realmente que, com essa aﬁrmação, nós
tenhamos duas tranquilidades. A primeira, que a Presidente Dilma, ao contrário do que algumas pessoas
temiam, está preparada para enfrentar as críticas. Aliás,
não seria de esperar outra postura dela, que sofreu,
na própria carne, a censura e a perseguição àqueles
que pensavam diferente. E, mais ainda, essa questão de que ela vai fazer esse pente ﬁno nesse projeto
que, infelizmente, foi até elaborado, segundo consta,
por um jornalista.
Então, ao registrar esses 90 anos da Folha de
S.Paulo, quero pedir, Sr. Presidente, que sejam transcritas as matérias a que eu me referi aqui, porque
acho importante que sirvam de reﬂexão. Eu li toda a
matéria sobre a existência, desde o seu nascedouro
até aqui, da Folha de S.Paulo, mas é importante que
as gerações atuais e as futuras possam realmente es-
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tar atentas ao importante papel que um órgão como
a Folha de S.Paulo desempenha em relação à coisa
mais salutar ou ao esteio principal de uma democracia,
que é a liberdade de expressão. Se, realmente, não
tivermos diuturnamente nos preocupando com esse
aspecto, nós poderemos estar contribuindo para que,
amanhã, sob uma desculpa ou outra, possa a liberdade de expressão estar cerceada.
Algumas pessoas me questionam: “Mas existem
até abusos por esse ou aquele...” Mas o abuso de um ou
outro jornalista, temos mecanismos legais para coibir.
Quem se sentir ofendido, quem se sentir injuriado ou
difamado... O que não é o caso. Não tenho visto isso
na Folha de S.Paulo. Mas, aqui e acolá, pode aconte-
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cer. Mas é a opinião de uma pessoa. Portanto, não se
justiﬁca que possamos ter uma lei que faça qualquer
tipo de cerceamento à liberdade de expressão.
Quero ﬁnalizar homenageando a Folha de S.Paulo
por este importante papel que tem, que é justamente de
preservar uma linha editorial independente, apartidária
e que prima de maneira muito profunda pela liberdade
de expressão e pela democracia brasileira.
Muito obrigado. (Palmas.)
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Agradeço ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
Com a palavra, o Senador Cristovam Buarque,
pelo PDT.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Bom dia a cada um e a cada uma!
Quero começar cumprimentando o nosso Presidente José Sarney, não só pela Presidência, mas também pela iniciativa; o Ministro Gilmar Mendes; o Ministro
João Oreste; o Ministro Garibaldi Alves; os Senadores
que também tomaram a iniciativa da sessão, Senadores Marcelo Crivella e Ricardo Ferraço; e, de maneira
muito especial e carinhosa, aqueles que representam
aqui a Folha de S.Paulo e que representam o espírito
do Otavio Frias. Cumprimento Otavio Frias Filho e a
Srª Maria Cristina Frias.
Quero começar, Sr. Presidente, fazendo uma coisa
que pode não ser muito usual, mas é um testemunho
pessoal da importância da Folha.
Esta é a minha primeira vinda à tribuna nesses
últimos 30 dias por conta de uma cirurgia que se complicou e que me deixou fora de circulação. Nesses 30
dias, se não fossem os jornais como a Folha, trazendo
não só as matérias, porque matérias a gente ouve e
vê por televisão e rádio, mas sobretudo...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Cristovam, perdão por interrompê-lo,
mas o Ministro Gilmar Mendes tem uma sessão agora
no Supremo Tribunal Federal e tem que se retirar.
Quero, então, agradecer a presença do Ministro
Gilmar Mendes e dizer o quanto honrado estivemos
com a sua presença.
Obrigado, Senador. Me perdoe por interrompê-lo.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Eu que agradeço.
Não fosse a possibilidade de ler, em casa, todos os
dias, a Folha de S.Paulo e outros jornais, eu teria ﬁcado
isolado das opiniões. Devo, portanto, nesses 30 dias,
à Folha de S.Paulo a possibilidade de estar hoje aqui
informado e até formado também pelos debates.
Mas, independentemente deste testemunho, quero dizer que é na escola que a gente aprende a decifrar
a combinação das letras. Mas a gente não aprende a
ler na escola. É nos livros que a gente dá o salto de
decifrar as letras e começar a ler, imaginando o mundo. Mas ler o que acontece ao nosso redor, a gente
aprende lendo jornal. Como pernambucano, foi graças
ao Diário de Pernambuco e ao Jornal do Commercio
que aprendi a ler. Ali, lendo e discutindo obviamente
com os pais, com os irmãos, aprendemos a ler.
Por isso, estamos aqui homenageando os jornais.
Mas há algo especial na Folha de S.Paulo. É como uma
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cidade em que há muitos edifícios, mas raros podemos
chamar de monumentos. Temos muitos jornais, mas
raríssimos podemos chamar de monumentos. E a Folha de S.Paulo é um monumento. E é um monumento
por algumas razões.
Primeiro, por ser um instrumento de jornal que
assume o risco das revoluções. A Folha foi sempre o
primeiro jornal a tomar algumas iniciativas revolucionárias na maneira de fazer jornal, tanto do ponto de
vista técnico quanto do ponto de vista social, pois, já
em 1920, tinha mulheres trabalhando no jornal, quando
os outros se recusavam a isso. Foi a Folha de S.Paulo
que começou, no Brasil, a ter ombudsman, e isso foi
uma revolução. Isto faz o jornal ser um monumento,
por sua história. Inclusive o fato de a Folha completar 90 anos em um país em que apenas um terço da
população termina o segundo grau. Um jornal assim,
completando 90 anos neste País, permite-se ser chamado de monumento, porque o Brasil sofre muita resistência à leitura.
Mas não é só por isso que é um monumento. É
um monumento também pela sua tiragem, pela sua
importância. Eu sou autor de artigos de jornal e sei
a repercussão de um artigo publicado na Folha em
comparação com outros jornais. Isso faz com que a
Folha seja mais que um jornal. Isso a faz ser um monumento.
Sobretudo, a terceira razão para que ela seja
um monumento são seus jornalistas. Eu acho que seria menos agradável acordar todos os dias se eu não
soubesse que teria ali junto Clóvis Rossi, Eliane Cantanhêde, Gilberto Dimenstein – embora menos do que
eu gostaria, por ser meu amigo –, Kennedy Alencar,
Valdo Cruz, Fernando de Barros e Silva, Heitor Cony,
José Simão, Juca Kfouri, Fernando Rodrigues, as notas da Renata Lo Prete, a Mônica Bergamo – amiga
aqui de Brasília – Janio de Freitas, Ranier, Melchiades
Filho, Gustavo Patu. Isso para não falar de três ﬁguras
fundamentais que fazem com que, ao acordar, a gente
vá quase direto ali para ter o gosto pela inteligência:
Angeli, Glauco e o saudoso Laerte. Por isso também,
por esses jornalistas, podemos dizer que a Folha de
S.Paulo é um monumento e não apenas um jornal.
Mas há uma razão a mais: as campanhas, as
opiniões, as tomadas de posição que a Folha de S.
Paulo tem a ousadia de fazer, sabendo que muitas
dessas assustam leitores, mas a Folha tem cumprido
o seu papel na hora de tomar posição, inclusive com
o editorial em defesa de um candidato ou outro. E não
importa se agradou ou não a mim como leitor, mas foi
uma tomada de posição que faz com que o jornal seja
mais do que um jornal, seja um monumento.
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Meu caro Otavio Frias Filho, para não ﬁcar apenas
nesta louvação do passado de 90 anos, eu gostaria
de desaﬁar a Folha a três novas grandes campanhas
que este Brasil precisa desesperadamente e que não
podem ser levadas adiante apenas aqui dentro, não
podem ser levadas adiante sem a participação popular. A primeira é a campanha da reforma política. A
reforma política é quase tão importante quanto foi a
Campanha das Diretas, porque “As Diretas” trouxe a
eleição e a nossa participação. A reforma política traz
a moralização, a eﬁciência. E, sem ela, a democracia
não está plena. Eu queria ver a Folha na campanha
por uma reforma política republicana e não apenas por
uma reforma eleitoral com pequenos arranjos.
A segunda é a grande revolução de que o Brasil
precisa, que é a revolução educacional. A Folha tem
sido um dos jornais que mais importância dão à educação. Talvez tenha sido o primeiro a colocar a educação
como algo importante, inclusive aparecendo na primeira
página. Deve-se, inclusive, ao Gilberto Dimenstein, eu
acho, uma certa inﬂuência na importância que a Folha dá à educação. Mas não basta dar notícias sobre
educação. Nós precisamos fazer uma revolução para
que neste País o professor seja a categoria mais bem
remunerada, a categoria sobre a qual mais pesem
cobranças, porque aumentar salários e não cobrar
de professor não melhora a educação. Eu gostaria de
ver a Folha abraçando a ideia de que neste País ninguém vai ter uma educação melhor do que outra por
causa de dinheiro que tem; porque a educação será
igual para todos, e as pessoas serão diferentes pelo
seu mérito, pela sua vocação, pela sua persistência,
mas não pela sua conta bancária.
A terceira campanha tem a ver com a educação,
mas é mais imediata: pela erradicação do analfabetismo no Brasil. Não podemos continuar um País, como
é o nosso, com 14 milhões de adultos que não sabem
ler e não tem o privilégio, portanto, de ler a Folha de
S.Paulo. Imaginem o quanto aumentaria o número de
leitores dos jornais se neste País todos terminassem
o ensino médio. Mas bastaria que se alfabetizassem
todos e já se aumentaria o número de eleitores. Este
é o meu reconhecimento, começando por um testemunho pessoal avançando pelo meu reconhecimento
do monumento e entrando na cobrança a esse grande
jornal– monumento para que não apenas nos informe
bem, mas que nos ajude a mudar o País.
Eu espero que, daqui a dez anos, muitos de nós
ainda estejamos – não diria nesta Casa – vivos para
assistir pela TV Senado a comemoração do primeiro
centenário da Folha de S.Paulo.
Nesse dia, além de lembrar Otavio Frias, vamos
lembrar também essas grandes campanhas que dei-
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xo aqui como meu desaﬁo, mas, independentemente
de serem atendidas ou não, muito obrigado pelo que
vocês ﬁzeram e fazem pelo Brasil. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Muito obrigado, Senador Cristovam Buarque.
Concedo a palavra ao Senador Cícero Lucena,
pelo Bloco parlamentar PSDB/DEM. (Pausa.)
S. Exª não está presente.
Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon,
pela Liderança.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente
José Sarney; Sr. Ministro da Previdência, Senador
Garibaldi; Sr. Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ministro João Oreste; Srs. Senadores Marcelo
Crivella e Ricardo Ferraço, autores do requerimento
para realização desta sessão; Sr. Diretor Otavio Frias
Filho; senhora colunista Maria Cristina Frias; senhores
colunistas; distintas autoridades; senhoras e senhores; no dia 2 de maio de 2007, daqui desta tribuna, ao
homenagear Otavio Frias de Oliveira, então recémfalecido, eu dizia que as referências públicas do Brasil
estavam nos deixando e que, em seu lugar, ﬁca um
vazio. Eu dizia isto em 2007, na sessão que ﬁzemos
em homenagem à memória do grande Otavio Frias,
mais do que fundador, o verdadeiro inspirador da Folha de S.Paulo.
Eu diria que, hoje, se vivo estivesse, ele não teria
motivo para qualquer receio com referência ao futuro
do seu empreendimento e ao papel que ocuparia na
vida pública brasileira.
Hoje, ao contrário de três anos atrás, quando eu
dizia que um vazio ﬁcava atrás da morte de Otavio Frias,
eu digo que, ao completar 90 anos, ela mesma, a Folha de S.Paulo, é uma verdadeira referência nacional.
Sentimos a morte do seu Presidente, mas o seu ﬁlho,
a sua equipe, o espírito, a garra e a luta do jornal não
ﬁcaram no vazio. Eu diria que, pelo contrário, a cada
ano que passa, o jornal aprofunda o que representa
na vida brasileira.
Não posso esquecer que nós, o velho MDB, lançamos a campanha das Diretas Já, uma emenda que
estava fadada ao ridículo, dessas que a gente apresenta para dizer que apresentou. A sociedade resolveu levar adiante; e o Brasil se empolgou, porque, no
momento em que a Folha de S.Paulo, o primeiro jornal
brasileiro, publicou em sua capa o editorial defendendo
a importância da emenda das Diretas Já, eu diria que
o povo brasileiro foi atrás.
Milhares, milhões de pessoas passaram a se reunir, porque a Folha teve a coragem de conﬁar além do
que imaginávamos numa campanha para desempenhar
um papel e tentar fazer alguma coisa contra aquilo que
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parecia impossível: a derrubada daquela ditadura. A
Folha conﬁava e colocava na capa do seu jornal o editorial convocando a sociedade. E a sociedade veio atrás
e avançou. Milhares, milhões de pessoas ﬁzeram uma
das caminhadas mais espetaculares da história deste
País, que foi a campanha pelas Diretas Já.
Essa campanha não foi vitoriosa. O Congresso
Nacional, onde se sabia que a imensa maioria era favorável, foi cercada pelos tanques do Exército: pressões,
coações, medo e terror. Muitos sequer puderam entrar
na Casa para votar. E no dia 26 de abril de 1984, ao
ﬁnal de uma sessão que durou 17 horas, o Congresso
rejeitou. A emenda foi aprovada, mas era preciso quórum para emenda constitucional e faltaram 22 votos
para conseguir esse quórum.
O Brasil inteiro estava de luto, mas ﬁcará marcada na história deste País uma das páginas mais
emocionantes do jornalismo nacional: a coragem da
Folha S.Paulo.
Quando este Congresso caducou, sob o medo
das forças do Exército a cercando, a Folha de S.Paulo,
imprimindo sua opinião a respeito da política nacional,
sem temor, usou, na capa do jornal, a manchete Use
preto pelo Congresso Nacional. Uma tarjeta preta, no
alto da primeira página, noticiava a derrota das Diretas Já.
Eu acho que é difícil encontrar um símbolo mais
fantástico da coragem, da dignidade, da correção, da
honra de um jornal do que esse momento da Folha
de S.Paulo.
E Folha de S.Paulo saiu vitoriosa. O Colégio Eleitoral fala diferente, mas, na verdade, naquele primeiro editorial, convocando para as Diretas Já, naquela
página com a tarjeta preta “Luto pelo Congresso”, o
povo continuou. Os jovens ﬁcaram na rua. E, na rua,
com os jovens, nós conseguimos derrotar a ditadura.
Esta é a Folha de S.Paulo.
Olha, eu acho que, por mais que a gente fale, a
gente não consegue interpretar, em profundidade, o
pioneirismo, desde 1989, na função do ombudsman.
Um jornal precisa ter grandeza. Precisa ter a humildade que o Frias tinha. Precisa ter o espírito público,
o que, geralmente, é difícil. O dono de um órgão de imprensa, milhões caminhando atrás, praticamente dono
do que é e do que não é, podendo mexer ou não mexer
com a vida da cidade, da sociedade, das pessoas, de
repente, paga alguém para botar o que tem de errado
no seu jornal, na sua gente, no seu comando.
Eu não sei, Sr. Presidente, se não seria uma boa
o Congresso Nacional ter um ombudsman. Aﬁnal, nós
já temos jornal, o Jornal do Senado. Que tal, de repente, criarmos a ﬁgura do ombudsman para alguém, no
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nosso jornal, falar de nós aquilo que se fala por tudo
que é lugar? Mas nós não temos coragem.
Mas a Folha tem. A Folha faz. Eu ﬁco impressionado, às vezes, acho exagerado o ombudsman nas
críticas que ele faz ao próprio jornal, carrega nas tintas. Mas é um exemplo ao mundo do que é jornal, do
que é liberdade.
No momento, neste País, em que muitas vezes
jornal, rádio e televisão são propriedades de famílias,
são feudos fechados, às vezes, atrás numa caminhada
política que leva longe, muito longe, a Folha de S.Paulo
nunca esteve preocupada com isso. O ombudsman é
algo que considero emocionante, fantástico. Olha, se eu
tivesse inﬂuência no Senado Federal: ombudsman no
Diário do Senado! Ombudsman no Jornal do Senado.
Não para botar tudo, porque aí também é exagero, mas
para dizer algumas coisas que fariam bem a nós.
Olha, eu tenho momentos – cada um de nós tem
– que marcam e que a gente nunca pode esquecer. Eu,
jovem, na presidência da junta governativa da UNE,
não esqueço nunca a ﬁgura de Dom Hélder Câmara,
bispo auxiliar do Rio de Janeiro, naquela batina preta.
Praticamente na hora de mudar havia muito tempo, ele,
baixinho, pequenino, quando nós fomos falar com ele,
e ele começou a falar e mostrar o que ele pensava da
vida, do povo, da responsabilidade de cada um, atirando na nossa cara que vínhamos ali discutir com ele
problemas que nós achávamos os mais importantes, e
ele nos mostra: “Mas, jovens, vocês são uns privilegiados, vocês são as elites, vocês são os que chegaram
na universidade; e, além de estarem na universidade,
podem viver, estudar e estão aqui no Rio cuidando de
fazer política. Olhem para o Nordeste, olhem para o
bairro, olhem para a vida, olhem para a favela, olhem
para os outros problemas que vocês podiam cuidar”.
Outra ﬁgura que eu lembro é o seu pai. O velho
Ulysses e eu fomos lá. Nós íamos lançar a campanha
das Diretas Já. Era uma campanha ridicularizada, porque a emenda Dante de Oliveira tinha sido recebida
como ridícula, assim como a emenda que eu apresentei
extinguindo o Ato Institucional nº 5, que ﬁcou na gaveta,
nunca aconteceu nada, e ninguém levou a sério.
Estava assim quando, na nossa reunião, alguém
disse: “Olha, para tentar acertar, são três pessoas que
precisamos procurar: a primeira, Otávio Frias, Diretor da
Folha; a segunda, o Presidente da OAB, à época meu
querido gaúcho; a terceira, o Presidente da ABI.
O primeiro que consultamos foi o homem da Folha. Aquele almoço, com a sua simplicidade, naquela
época de ditadura absoluta. O Dr. Ulysses, Presidente
do Partido, e eu, primeiro Vice, éramos ﬁguras rejeitadas, com medo até de sermos recebidos. Fomos ali, e
ele nos recebeu como se nós fôssemos pessoas muito
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importantes. Ele nos valorizou: “Vocês são os homens
da Oposição, a missão de vocês é muito importante”.
Ele ﬁcou entusiasmado até e disse: “É uma grande
tese”. Ele, dez vezes mais otimista que nós. Ele nos
deu uma aula de coragem. Nós que, de certa forma –
não vou mentir –, estávamos lançando a campanha das
Diretas Já por lançar, mas não tínhamos a esperança
de chegar aonde chegou. Ele, não: “Dr. Ulysses, o que
vale é a causa, e essa causa está certa. Alguém tem
que fazer. Precisamos fazer. Se nós, o meu jornal e
o teu Partido, somos contra luta armada, guerra civil;
somos contra a revolução, só há uma fórmula, que é
conseguir democraticamente acabar com isso, botar o
povo na rua, os jovens, e fazer isso mesmo”.
Nunca me esquecerei daquilo pelo resto da minha vida.
Saindo dali no ﬁnal de tarde, e o Dr. Ulysses me
levou à casa dele. Não sei que quantidade de Poire nós
tomamos, mas a euforia, a alegria, o ânimo que aquilo
nos deu eu nunca esqueci. Eu nunca esqueci.
Primeiro, nós que marcávamos uma reunião assim, porque, naquela época, receber os homens do
MDB era perigo, poderia dar cadeia, como deu. Cercaram o Congresso Nacional para não deixar votar a
emenda das Diretas Já. Votaram, mas muitos mudaram
de voto de medo e muitos não compareceram porque
nem deixaram entrar. E o jornal botou lá uma tarjeta
preta: “Brasil de luto pelo Congresso Nacional”. Esse
foi o ﬁnal da campanha que ele lançou.
E, agora, ultimamente, a campanha é pela ética
na política. Está lá o jornal, com respeito, com dignidade, com seriedade, mas cobrando posição.
Olha, eu vejo aqui – e vou cometer uma coisa errada, porque vou deixar uma enormidade de gente – a
Maria Cristina, o Kennedy Alencar, o Fernando Rodrigues; na política, o Janio de Freitas, o Clóvis Rossi, o
Elio Gaspari, a Eliane Cantanhêde; o Rubens Ricupero,
o Vinicius Torres, na economia; o Carlos Heitor Cony, o
Ruy Castro; nas colunas com estilo, a Mônica Bergamo,
a Renata Lo Prete, o meu primo José Simão – ele não
sabe, mas eu sei! –; e, ainda, Ferreira Gullar, Gilberto
Dimenstein, Inácio Araújo, Drauzio Varella, tantos outros, inclusive o Presidente do Senado, na sua coluna
semanal, José Sarney, nas colunas de sexta-feira; o
Juca Kfouri e o Tostão, nos esportes.
É impressionante a linha. E, se nós notarmos, o
que chama a atenção é a independência, é a competência, é a correção, é a seriedade, é a credibilidade,
é a frieza e a ﬁrmeza com que as coisas são feitas.
Não é a favor de “a” nem a favor de “b”.
Cá entre nós, esse gesto da Presidente da República de ir ao aniversário da Folha e lá dar a opinião dela
sobre a liberdade de imprensa, como a Folha salientou,
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é muito importante. Ela não podia ter escolhido lugar
melhor e local melhor e falar melhor do que falou.
Confesso que sou um otimista com relação à
Presidente. Nas minhas orações diárias, eu rezo pela
Presidente. Eu acho que já seria uma grande coisa se,
ao lado de oposição e situação, das críticas necessárias e de tudo o mais, nós ﬁzéssemos uma plataforma
de um grande entendimento em torno do Brasil.
Eu acho que ela está fazendo as coisas nesse
sentido, mas o seu pronunciamento na Folha não podia
ter sido melhor: matou a questão e matou a charada.
As interrogações que o então Ministro da área dava
a entender foram esclarecidas. E ela, que viveu, que
sofreu e que sabe o que é a falta de liberdade de imprensa, como ela disse lá na Folha, deixou ali claro,
muito claro, o que pensa da liberdade de imprensa.
Só não entendi uma frase do orador que me antecedeu. E eu não ia embora, não saio da tribuna sem
dizer isso que eu penso, porque eu sairia chateado.
Um dos oradores disse que a Folha de S.Paulo só podia sair em São Paulo. Eu, como gaúcho, não penso
assim. Eu até acho que, agora, quando sentimos a
falta do Jornal do Brasil, a Folha de S.Paulo bem que
poderia ser Folha do Brasil, porque não há um jornal
que represente mais o sentimento de São Paulo e do
Brasil do que a Folha de S.Paulo.
Ora, meu querido Presidente da Folha, foram
poucas as vezes que vim a esta tribuna falar, do fundo do meu coração, o que sinto como agora a V. Exª.
Vejo V. Exª, que me lembra a ﬁsionomia de seu pai.
Ele era mais alegre, pelo menos naquele dia, nos dando uma lição de otimismo, e fez questão de mostrar
essa alegria.
V. Exª tem um grande papel, e o Brasil está no
caminho. Eu sinto que nós estamos no caminho, e a
Folha de S.Paulo está a nos apontar esse caminho.
Com muita emoção lhe dou meu abraço, minha admiração, e tenho certeza, nunca como agora, que estou
falando em nome do povo brasileiro.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Concedo a palavra agora ao Senador Alvaro
Dias, pela Liderança do PSDB.
Ainda temos o último orador inscrito, o Senador
Eduardo Suplicy.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente José
Sarney; Sr. Ministro Garibaldi Alves Filho; Presidente
do Tribunal Superior do Trabalho, Sr. Ministro João
Oreste Dalazen; signatários desta sessão, Senadores Marcelo Crivella, Aloysio Nunes e o Senador do
Espírito Santo, Ricardo Ferraço; saudação especial a
Otávio Frias Filho, Maria Cristina Frias, Melchíades
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Filho, Valdo Cruz, Fernando Rodrigues; Srs. Senadores, senhores convidados, jornalistas presentes,
importa mais do que qualquer pronunciamento que
se possa fazer nesta hora o simbolismo desta sessão
solene, mas de qualquer forma é uma honra ocupar
a tribuna do Senado, em nome do PSDB, em nome
também do Senador Aloysio Nunes, para celebrar as
nove décadas da Folha de S.Paulo, um jornal que
selou compromisso atemporal com a pluralidade e o
apartidarismo, sem jamais eximir-se de expressar o
seu próprio ponto de vista.
A permanente prontidão democrática exercida
pela Folha não poupa os agentes públicos do monitoramento constante dos seus atos. O jornalismo crítico
exercido pela Folha reﬂete na sua essência a multiplicidade da sociedade nacional, recusando qualquer
adesão às agremiações partidárias, conglomerados
econômicos ou linhas de pensamento. A tentação de
alinhamento foi sempre repelida, prevalecendo sua
autonomia e o exercício de um jornalismo livre.
Em sintonia ﬁna com os avanços da sociedade
de informação, a Folha comemorou seus 90 anos em
grande estilo, disponibilizando na Internet a versão das
suas edições desde os idos de 1921. Estamos falando
de aproximadamente um milhão e oitocentas mil páginas, incluindo as edições da Folha da Noite, da Folha
da Manhã, e da Folha de S.Paulo. Foi o primeiro dos
grandes jornais brasileiros a digitalizar seu acervo integral e a colocá-lo à disposição dos leitores.
As transformações tecnológicas modiﬁcaram as
relações originais entre o público e os meios de comunicação. E, nesse contexto, a Folha se pautou sempre
pelo pioneirismo. Numa época na qual as facilidades
da rede mundial de computadores não estavam à disposição, o periódico foi uma das molas propulsoras do
movimento “Diretas Já” – aqui referido pelo Senado
Pedro Simon –, uma das maiores manifestações de
massa registradas na história do País.
A partir do primeiro grande comício realizado no
dia 12 de janeiro de 1984, na Boca Maldita, em Curitiba – o qual tive a satisfação de organizar –, a partir
daquele momento, a Folha literalmente alavancou as
“Diretas Já”, disseminando a informação e granjeando
reputação justiﬁcada pelo trabalho jornalístico oferecido à população.
“Use amarelo pelas Diretas Já”. O chamamento,
impresso no primeiro caderno da Folha nas edições
da época, personiﬁcava o engajamento cívico do jornal a serviço de uma nação que almejava o retorno ao
Estado democrático de direito.
Nos tempos mais recentes, alternados pelas
administrações do PSDB e do PT, o jornal apontou
equívocos, cobrou compromissos assumidos em praça
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pública e mostrou irregularidades sem qualquer distinção entre as legendas partidárias citadas. Os eventuais queixumes da hora não inibiram e não inibem o
jornal de prosseguir sua trajetória independente de
crítica. Mesmo diante das novas formas de censura
à imprensa, a Folha nunca se curvou a mandatários
nem a mandantes.
Lembro-me da frase de um estadista norte-americano que deﬁne bem a importância da liberdade de
imprensa: “Entre um governo sem imprensa e a imprensa sem governo, preﬁro a última alternativa”. Radical,
mas signiﬁcativo.
A Folha – repito – nunca se curvou a mandatários nem a mandantes. A sua vertente de jornalismo
investigativo contribui de forma robusta no combate
aos desvios de conduta daqueles investidos na função pública.
E aqueles que, no Congresso Nacional, participam das Comissões Parlamentares de Inquérito,
possuem a exata noção da importância da Folha, ao
propor transparência às ações de investigação política
que esse instrumento, hoje debilitado no Parlamento,
tem proporcionado ao País, estabelecendo uma relação
com a sociedade que permite à população convocar
os responsáveis à responsabilidade.
O respeito aos seus inarredáveis compromissos
editorais levou a Folha a estabelecer soﬁsticado sistema interno de freios e contrapesos diante de possíveis prejuízos causados por um jornalismo crítico,
nem sempre livre da pressa irreﬂetida ou imperícia
perpetrada. A manutenção de um jornalista incumbido
de ﬁscalizar e criticar a própria Folha e o espaço diário
reservado a uma sessão de retiﬁcações, denominado
“Erramos”, demonstra a preocupação e o respeito ao
seu diversiﬁcado leitorado.
O compromisso com a democracia é uma marca
indelével do periódico, que, hoje, por mérito inquestionável, homenageamos nesta sessão especial do
Senado da República.
Nada melhor sintetiza o 90º aniversário da fundação do jornal Folha de S.Paulo do que o mote “Um
jornal a serviço do Brasil”.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Muito obrigado, Senador Alvaro Dias.
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Prezado Presidente do Senado Federal, Senador
José Sarney, queridos Maria Cristina Frias e Otavio
Frias de Oliveira, sinto a presença de vocês aqui no
Senado como algo de enorme relevância. Que bom que
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estão aqui, e em companhia de alguns dos principais
colaboradores desse jornal, como Eliane Cantanhêde,
Valdo Cruz, Fernando Rodrigues, Melchíades e diversos companheiros que aqui contribuem enormemente
para que esse jornal se aprimore cada vez mais.
Quando nasci, e vou completar este ano 70 anos,
meus pais já assinavam então a Folha da Manhã, e
mesmo que eu ainda não soubesse ler, já a folheava.
Mas desde que passei a ler, e na minha adolescência com maior interesse, todos os dias de minha vida,
salvo nos tempos em que estudei no exterior ou por
viagem ao exterior, eu tenho a Folha como um dos
instrumentos principais e fundamentais de informação.
Esse hábito permanece até os dias de hoje.
Em 1975, tive a honra de ter sido convidado por
Claudio Abramo, um dia, para almoçar na Folha de
S.Paulo. Ele havia tido conhecimento daquilo que eu
vinha fazendo como estudante e professor de economia
e me disse: “Olha, eu gostaria que você viesse trabalhar
na Folha, escrevendo artigos”. Nessa oportunidade, conheci Octavio Frias de Oliveira, que estava no almoço
e, a partir daí, nós nos tornamos amigos.
Não foi propriamente em junho ou julho de 1975
que comecei, porque naquela época eu era editor de
economia da Visão e fui conversar com Henry Maksoud, perguntando se eu poderia trabalhar nos dois.
Ele falou: “Não, isso não dá”. Mas, quando chegou outubro, novembro, eu acabei preferindo sair da editoria
de economia da Visão e liguei para o Claudio: “Agora
eu posso”. E foi lá, por volta de dezembro, que Claudio Abramo me disse que estava por iniciar uma nova
etapa da Folha de S.Paulo, primeiro com a publicação
de artigos especiais sobre o que seria o novo Brasil.
E foi exatamente em 3 de janeiro de 1976, em busca
de um novo modelo, que escrevi o primeiro artigo de
uma sequência. De 1976 a 1980, no período antes de
eu ser Parlamentar pela primeira vez, em 1978, eu escrevia três, quatro artigos por semana, além de todos
os dias colaborar, indo à redação da Folha de S.Paulo
desde o ﬁnal da tarde, cinco, cinco e meia, até onze,
onze e meia da noite.
Fiquei muito contente de poder fazer aquelas
coisas. Quando se completa 70 anos – o Presidente
Sarney já o fez, o Senador Pedro Simon também já,
há tempo –, é importante poder dizer das coisas bonitas que nós ﬁzemos e das coisas que muito valeram a
pena. Eu quero dizer aos amigos da Folha de S.Paulo
que uma das coisas que mais valeram a pena na minha vida foi ter escrito para este jornal.
Quero cumprimentar também o Ministro da Previdência, Garibaldi Alves Filho; o Ministro do Supremo; o
Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, João Oreste
Dalazen; Senadores Marcelo Crivella e Ricardo Ferraço,
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que propuseram esta sessão, na qual também me coloquei ao lado, e o Vice-Reitor acadêmico da Unilegis,
Ministro Carlos Fernando Mathias de Souza.
Pois bem, ao ﬁnal de outubro de 1976, alguns
amigos vieram a mim e disseram: “Olha, Eduardo, seus
artigos publicados na Folha têm sido muito lidos, sobretudo pelos jovens. Seria muito bom que você considerasse defender suas ideias no Parlamento”. Foi
então que passei a ser candidato a Deputado Estadual,
eleito em 78, e depois Federal, Vereador, Presidente da
Câmara e Senador já por três vezes. Então, acredito
que toda essa minha vida parlamentar se deve muito à
acolhida que Octavio Frias de Oliveira, a quem Claudio
me apresentou, deu-me nesse extraordinário jornal.
Desde a sua criação, como Folha da Noite, em
1921, a Folha mostrou um pioneirismo no conteúdo e
na parte industrial. O primeiro jornal com impressão em
offset colorida, usado em larga escala e que sempre
primou pela imparcialidade política do seu noticiário,
medida adotada sobretudo a partir de 1945.
Mas foi na década de 70 que houve um extraordinário avanço tecnológico, quando o jornal abandonou a composição a chumbo e adotou o sistema de
fotocomposição; introduziu o sistema eletrônico de
fotocomposição. Todo o jornal passou a ser feito em
máquinas de fotocomposição a partir de 74.
Mas as maiores alterações foram em termos do
conteúdo. Seguindo os ventos de redemocratização do
País, abriu as suas páginas ao debate de ideias que
fervilhavam na sociedade civil, além daquela sequência de artigos denominados “Caminhos do Futuro”.
E eu aqui tenho o meu artigo “Em busca de um novo
modelo”. Era um artigo de oito páginas, publicado na
íntegra. E eu pude agora recuperá-lo, graças a esse
novo sistema utilizado pela Folha.com, em que disponibiliza tudo que está na sua história impressa.
Em 22 de junho de 1976, começou a circular
“Tendência e Debate”, com os textos dos intelectuais,
daqueles que haviam – muitos – sido perseguidos
pelo regime militar e das pessoas que, em qualquer
área do conhecimento, tivessem contribuições importantes a dar.
Os avanços e o pioneirismo editorial e tecnológico levaram a empresa a assumir, na década de 80, a
liderança da imprensa diária brasileira como o jornal
de maior circulação no País.
Torna-se a primeira redação informatizada da
América do Sul, com a instalação de terminais de
computador para redação e edição de texto e sempre
com os princípios básicos de três pontos fundamentais: informação correta, interpretações competentes
sobre essa informação e pluralidade de opiniões sobre os fatos.
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Daí para a frente, as mudanças e os avanços
se tornam uma constante, e nem as intervenções da
Polícia Federal na década de 90 ou qualquer ameaça conseguem impedir o crescimento e a expansão
do jornal.
Nos anos 90, surgem as edições regionais, Sudeste, ABCD, Nordeste, Norte e Vale. Na década de
90, o noticiário também foi reorganizado com os novos
cadernos de circulação diária, além da Ilustrada, Brasil,
Mundo, Dinheiro, Cotidiano e Esporte.
E, mais uma vez, a Folha foi o primeiro órgão da
imprensa brasileira, como ressaltaram os que me antecederam, e o Senador Pedro Simon aqui tanto recordou
a sua vibração, com o abraço que a Folha de S.Paulo
deu, abrindo esse abraço ao povo brasileiro na campanha pelas Diretas Já e, depois, na Campanha pela
Ética na Política, em 1984 e 1992, respectivamente.
Em 1992, Octavio Frias de Oliveira passa a ser
o proprietário unitário da empresa, a página do jornal
passa a ser impressa colorida todos os dias e são lançados o Caderno Mais e a Revista da Folha.
Em janeiro de 2000, o grupo Folha lança o Brasil Online (BOL) e o NetGratuita. Em maio de 2000,
associado ao Infoglobo, lança o jornal Valor, de conteúdo ﬁnanceiro e econômico, que hoje é o principal
jornal desta área no Brasil. O jornal Folha de S.Paulo
possui uma circulação média em dias úteis de 300 mil
exemplares e 370 mil aos domingos. Conforme aqui
Kátia Abreu relatou, mais de 2,5 milhões de pessoas
leem a Folha de S.Paulo diariamente, inclusive este
Senador. A ﬁlosoﬁa do jornal sempre foi noticiar com
pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e analítico
e independência.
Alguns dos principais nomes do jornalismo brasileiro passaram pela redação da Folha, pessoas que já
nos deixaram, como Samuel Wainer, Claudio Abramo,
Paulo Francis, Lourenço Diaféria, Otto Lara Resende,
Antonio Callado, Roberto Campos, Plínio Marcos, Glauber Rocha, dentre tantos outros que continuam esse
trabalho fantástico da Folha de S.Paulo.
Cada vez que temos a Folha, como hoje de manhã, abrimos para ler com extraordinário interesse. E
para nós, Senadores ou Congressistas, ler o Caderno
Brasil – na verdade, toda a Folha de S.Paulo – torna-se
um instrumento fundamental. Eu, por exemplo, hoje,
sinto-me na responsabilidade de comentar na sessão
normal do Senado alguns dos artigos, como “País rico
é país sem pobreza”, da Ministra Tereza Campello.
Lembro-me da guarida que a própria Folha de
S.Paulo deu, por exemplo, à garantia de uma renda
mínima para todos. Certo dia, nos anos 90, na primeira
página, a Folha de S.Paulo publicou um editorial sobre
a renda mínima, dizendo que era hora de o Brasil im-
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plementar um programa tal como hoje existe. E bem
analisado hoje está o Programa Bolsa Família pela Ministra Tereza Campello, que tão bons resultados tem
tido. A renda mínima está hoje associada às oportunidades de educação e de saúde, mas poderá avançar
ainda mais na direção de um dia termos – e a Folha
também tem dado guarida a isso – a renda básica de
cidadania. Ainda no último dia 25 de fevereiro, tive a
honra de ter tido mais um artigo publicado, o último que
tive publicado na Folha de S.Paulo, sobre a experiência
pioneira, no mundo em desenvolvimento, de uma renda
básica de cidadania que todo,s em uma comunidade,
uma vila rural de apenas mil pessoas, tiveram.
Hoje até ouso fazer uma sugestão de pauta aqui,
prezado Otavio. No próximo dia 22 de abril, na Universidade de Anchorage, no Alasca, haverá um seminário
especial, um workshop sobre a experiência pioneira do
único lugar do mundo onde é pago, já por 28 anos, a
todas as pessoas ali residentes, há um ano ou mais,
um dividendo anual igual. A experiência concreta da
renda básica de cidadania. Ali vão os principais estudiosos, inclusive dos Estados Unidos, mas da própria
Universidade do Alasca.
Então, queria sugerir à Folha que cobrisse esse
evento, porque, mais e mais, a experiência do Alasca
está sendo vista como algo extremamente relevante.
Eu próprio tive a oportunidade de publicar um artigo sobre como é que poderia o Iraque, em uma viagem que
ﬁz em janeiro 2008, por ter grande reserva petrolífera,
seguir o exemplo do Alasca, para que pudesse então
haver a democratização e paciﬁcação do Alasca.
Quando visitei o Presidente da Assembleia Nacional, os Líderes, Congressistas e Ministros, eu me
lembrei do que havia lido na Folha de S.Paulo, logo
após ter saído de São Paulo, antes de ir a Bagdá. Foi
uma entrevista do técnico brasileiro Jorvan Vieira, que
tinha levado o time do Iraque a vencer a Copa Asiática. Lá, eu disse para eles: “Olha, o Jorvan Vieira disse
que, de início, foi muito difícil fazer os xiitas passarem
a bola para os sunitas, para os curdos e daí por diante. Mas, quando conseguiu harmonizar o time, ele então levou o Iraque a ser campeão da Ásia. Da mesma
maneira, se vocês que têm tido, há cada duas ou três
semanas, bombas que matam 60, 70, 100 pessoas, às
vezes com suicidas que lançam essas bombas, quem
sabe se vocês, criando um sistema em que todos se
sintam solidários e participantes da riqueza da Nação,
não conseguirão um bom resultado, efetivamente, para
democratizar e paciﬁcar o País?”
Pois eu gostaria de lhes transmitir que o Embaixador do Iraque, há três ou quatro semanas, convidou-me
para almoçar, com o Presidente da Câmara de Comércio Brasil-Iraque e com dois assessores do atual Presi-
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dente do Iraque, para me dizer que a proposta que ali
ﬁz em janeiro de 2008 acabara de ser acatada.
O Presidente do Iraque encaminhou, e foi aprovada pela Assembleia Nacional do Iraque, uma proposição na qual todo o petróleo daquele País pertence ao povo iraquiano e às suas províncias regionais,
e que haverá, daqui para frente, um sistema no qual
cada iraquiano, dos US$30 milhões, vai receber algo
como US$15.00 a US$20.00 mensais para começar.
Ou seja, a ideia vai se expandindo pelo mundo inteiro.
E dentre os lugares onde tive a oportunidade de ver a
ideia sendo levada adiante, sendo soprada pelo vento, nas palavras do Bob Dylan, até que todos possam
compreender que se trata de uma ideia de bom senso,
como disse Thomas Penn, em 1795, acredito que logo,
logo, isso vai ser uma realidade no Brasil.
Espero poder ter a oportunidade de dialogar com
o Presidente Barack Obama, relatar isto que está acontecendo e como seria bom se pudesse contribuir para
que, do Alasca à Patagônia, um dia, tenhamos uma
renda básica de cidadania.
Quero também agradecer a gentileza do Líder
do PT, Senador Humberto Costa, por ter me dado a
oportunidade de falar em nome do Partido dos Trabalhadores.
Queridos Otavio e Maria Cristina, que bom que
vocês tenham seguido a inspiração e o exemplo de seu
pai, para tornar a Folha de S.Paulo esse jornal tão excepcional, que tão bem serve ao povo brasileiro!
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Depois de encerrada a lista de oradores, ainda
temos dois pedidos para manifestação nesta sessão:
do Senador Wilson Santiago, da Paraíba, e do Senador José Agripino.
Eu vou conceder a palavra, pedindo que sejam
breves, uma vez que temos que começar a outra sessão imediatamente, às 14 horas.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB.
Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Presidente do Senado Federal, Exmº Sr. Senador José Sarney; Ministro da Previdência, Senador
Garibaldi Alves Filho; Presidente do Tribunal Superior
do Trabalho, Ministro João Oreste; signatários da presente sessão, Senador Marcelo Crivella e Senador Ricardo Ferraço – parabenizo os dois pela feliz iniciativa
–; Diretor do Editorial da Folha, Sr. Otavio Frias Filho;
a colunista, Srª Maria Cristina Frias; Srs. Senadores;
líderes partidários;
Srªs Senadoras; senhores proﬁssionais da imprensa; demais senhores e senhoras, homenagear a
Folha de S.Paulo pelos seus noventa anos é fazê-lo
em nome da liberdade de imprensa que todos nós,
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brasileiros, agradecemos. Nada pode haver de mais
caro e mais importante para a democracia que uma
imprensa livre. Felizmente, o Brasil de hoje, que vive
um dos seus mais ricos períodos de democracia, consagra entre suas garantias fundamentais justamente
a liberdade de expressão.
Segundo levantamento da organização Repórteres Sem Fronteiras, mais de um terço da população
mundial, infelizmente, vive em países onde não há liberdade de imprensa. Coincidentemente, nesses países,
não há democracia ou existem graves deﬁciências no
processo democrático.
A história da Folha começa em 1921, com a criação do Jornal Folha da Noite. Anos depois, é criado o
jornal Folha da Manhã, edição matutina da Folha da
Noite. A Folha da Tarde é fundada após 24 anos. E,
felizmente, para o engrandecimento do próprio grupo,
em 1º de janeiro de 1960, os três títulos da empresa
se fundem e surge a Folha de S.Paulo, tão homenageada e conhecida por todos nós.
Na década de 80, a Folha se informatiza e cria o
Datafolha, um dos mais acreditados institutos de pesquisa do País até os dias de hoje.
Como orientação aos seus jornalistas, a Folha
recomenda três metas: informação correta, interpretações competentes sobre essa informação e pluralidade
de opiniões sobre os fatos. Três metas que passam a
inﬂuenciar toda a imprensa nacional e que, ainda na
mesma década de 80, consolidam o jornalismo da Folha
como crítico, apartidário e moderno. É quando surge o
Manual da Redação, que condensa uma concepção de
jornal da política editorial às fases de produção.
Foi na década de 80 que a Folha de S.Paulo decidiu se modernizar em vários pontos. Isso contribui
para que todos nós, na verdade, reconheçamos que
ele é o maior jornal, é o maior meio de comunicação
deste País.
Não vou me alongar, Sr. Presidente, porque quero
dar oportunidade aos demais companheiros, como, por
exemplo, nosso Senador José Agripino. Portanto, para
não me alongar, a ﬁm de que outros oradores possam
usar da palavra e também para que haja condições
de se iniciar a sessão ordinária, quero parabenizar a
Folha de S.Paulo e transmitir a Maria Cristina Frias, a
Otavio Frias Filho, a Melchiades Filho, além dos jornalistas da Folha aqui presentes e a todos que engrandecem essa grandiosa empresa, os nossos parabéns
pelos seus noventa anos e também pelo exemplo de
jornalismo e de imprensa que tem dado durante todos
esses anos, o que continuará, se Deus quiser, para o
bem da democracia brasileira.
Obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Muito obrigado, Senador Wilson Santiago, inclusive pela sua compreensão.
Concedo a palavra ao Senador José Agripino,
pedindo-lhe também que seja breve.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente Sarney; Sr. Ministro da Previdência,
Garibaldi Alves Filho; Sr. Presidente do TST, Ministro
João Oreste Dalazen; senhoras e senhores; Dr. Otavio
Frias Filho; Jornalista Maria Cristina Frias, eu queria
dizer que é elogiável a iniciativa dos Senadores Ricardo
Ferraço e Crivella, que compõem esta Mesa, de propor
esta sessão solene. Na verdade, o que aqui estamos
homenageando é a liberdade de imprensa no Brasil.
Dr. Otávio Frias, eu sou político há 30 anos – 30
anos! Fui Prefeito de Natal, Governador, Senador,
Governador, Senador, Senador. Longevidade em vida
pública é decorrente de alguns atributos, mas, principalmente, de padrão ético. Longevidade em instituições como a Folha de S. Paulo só tem uma explicação:
credibilidade.
Eu tenho consciência absoluta de que a Internet
é um fato novo na divulgação de notícias do mundo inteiro, que a Internet compete com os jornais do mundo
inteiro e que vão sobreviver, no futuro, apenas alguns.
Mas eu tenho certeza de que El País, The Guardian,
Le Figaro, The New York Times e a Folha de S.Paulo
vão sobreviver. Tenho essa consciência – e quero ser
muito rápido – porque a Folha de S.Paulo – e há outros
jornais do Brasil com qualidade assemelhada – é um
jornal que tem posição, coragem e competência nos
seus quadros. Jornal emite opinião. Para emitir opinião
e noticiar a verdade com isenção é preciso competência, credibilidade e coragem.
A Folha de S.Paulo introduz, ou vem introduzindo, ao longo desses 90 anos, mudanças para melhor
em nosso País. O mensalão foi decorrente de uma
denúncia da Folha de S.Paulo e terminou numa instituição chamada Supremo Tribunal Federal. Vai passar
a limpo o padrão ético do Brasil. E decorrente de quê?
Da iniciativa de um jornal.
Por isso, acho que a iniciativa de Ferraço e de
Crivella é meritória, porque o Congresso brasileiro, a
Casa do povo brasileiro homenageia uma instituição.
A Folha de S.Paulo, Dr. Frias, é uma instituição a serviço de uma causa, e a causa se chama liberdade de
imprensa com coragem.
Cumprimento V. Sªs como brasileiro, como potiguar e como Senador. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Já que o Senador Cícero Lucena chegou e é
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orador inscrito, tem a palavra. Peço-lhe, contudo, que
seja breve.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente José Sarney, em nome de V. Exª, cumprimento todos que compõem a Mesa; bem como, em
nome da Srª Maria Cristina Frias, cumprimento todos
que fazem a Folha de S.Paulo; e dos Senadores Marcelo Crivella e Ricardo Ferraço, a todos os Senadores
e Senadoras aqui presentes.
Ocupo esta tribuna, minhas senhoras e meus
senhores, para homenagear os 90 anos da Folha de
S.Paulo. São 90 anos de contribuição com a comunicação no Brasil, e quero ressaltar sua participação nos
movimentos políticos dos últimos anos que resultaram
no fortalecimento da democracia.
Para a Folha de S.Paulo, a democratização da
informação, a apuração criteriosa, o jornalismo sério,
imparcial e independente não são conceitos utópicos
que se adquirem nos bancos das faculdades de comunicação social – são atividades praticadas no seu
cotidiano.
Nessa homenagem, quero ressaltar a contribuição
do grupo Folha na área de tecnologia da informação
por seu jornalismo on line. Em 1995, quando o mundo virtual ainda engatinhava, o grupo lançou a Folha
Web (atual Folha.com), o primeiro e pioneiro jornal do
País transmitido pela Internet em tempo real. Em 1996,
lançou o Universo Online.
Há que se ressaltar que, ao longo dos seus 90
anos, a Folha se redescobriu a cada dia, e sua importância na cobertura jornalística da corrida eleitoral de
2010 é uma conﬁrmação disso – em parceria com o
Portal UOL transmitiu, pela primeira vez no Brasil, o
debate presidencial on line, um avanço, um marco histórico para o futuro da Internet em nosso País, como
ferramenta social nas campanhas eleitorais.
No ano passado, em abril, a Folha tornou-se um
dos primeiros jornais do País a uniﬁcar as equipes do
jornalismo impresso e da versão on line. Preservou suas
características próprias e possibilitou a ampliação do
acesso à informação, permitindo ao leitor o processo
democrático de escolher entre o papel e a tela.
No dia em que comemorou seus 90 anos – 19 de
fevereiro –, lançou na Internet a versão fac-similar das
suas edições desde 1921, o que nos permitiu, inclusive – o que não seria possível tecnicamente –, pedir
que ﬁzessem parte dos Anais desta Casa 1,8 milhão
de páginas que tem a Folha de S.Paulo.
De acordo com a reportagem da Folha.com, são
cerca de 1,8 milhão de páginas, incluindo as edições
das primeiros Folhas: “da Noite”, da Manhã” e “da Tarde”, publicações que tiveram seus títulos reunidos em
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1960, para o surgimento da Folha de S. Paulo, a Folha
como é chamada hoje em dia.
É o primeiro grande jornal brasileiro a digitalizar
seu acervo integral e colocá-lo à disposição dos leitores, um processo que demorou cerca de um ano para
ser concluído e envolveu dezenas de proﬁssionais, incluídos os serviços de digitalização, armazenamento
e espaço em servidores capazes de suprir a demanda
que será criada na Internet.
É esse pioneirismo aliado à resistência de um
jornal que chega aos seus 90 anos que devemos celebrar.
Quero concluir, parabenizando os diretores do
Grupo Folha e, principalmente, todos os proﬁssionais
que, ao longo de quase um século, ocupam seus redações, na busca incessante da informação e da construção da consciência crítica dos brasileiros.
Peço também que a Folha siga com seu compromisso de colocar-se “a serviço da Nação” e que possibilite a todos nós, seus leitores diários, a sintonização
com o nosso tempo.
Meu muito obrigado, e que Deus proteja todos.
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Muito obrigado, Senador Cícero Lucena.
Vamos ter agora a honra de ouvir a palavra do Sr.
Otavio Frias Filho, que ﬁgurará nos Anais do Senado
como parte integrante desta sessão.
O SR. OTAVIO FRIAS FILHO – Exmo. Sr. Senador
José Sarney, Presidente do Senado; Exmo Sr. Ministro
e Senador Garibaldi Alves Filho; Exmo Sr. Ministro João
Oreste Dalazen, do Tribunal Superior do Trabalho; Srªs
e Srs. Senadores; senhoras e senhores, gostaria, em
nome da Folha de S.Paulo, de agradecer pela propositura desta sessão de homenagem ao Senador Marcelo Crivella, Senador Aloysio Nunes Ferreira, Senador
Ricardo Ferraço, Senador Eduardo Suplicy. Agradeço
também, em nome da Folha, as palavras generosas
contidas nos pronunciamentos que ouvimos aqui da
Senadora Kátia Abreu, Senador Mozarildo Cavalcanti,
Senador Cristovam Buarque, Senador Pedro Simon,
Senador Alvaro Dias, Senador Eduardo Suplicy, Senador Wilson Santiago, Senador Agripino Maia, Senador Cícero Lucena. Agradeço, especialmente, ao Sr.
Presidente, pelas palavras a respeito do nosso pai,
Otavio Frias de Oliveira, que foram muito comovedoras para nós.
Estou ciente de que esta homenagem não se dirige aos meus irmãos Maria Cristina, aqui presente, Luís
Frias, nem a mim mesmo, nem aos nossos colegas da
Folha que estão aqui nos ajudando a representar o jornal, mas se dirigem, sim, às milhares de pessoas que
fazem da Folha o que ela é, que construíram a Folha,
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aos colegas também do portal Universo Online, aos
colegas do Valor Econômico. Transﬁro, portanto, esta
homenagem a todas essas equipes que, ao longo de
sucessivas gerações, desde 1921, têm nos ajudado a
construir a Folha de S.Paulo.
Eu gostaria de dizer que, apesar disso, estar aqui
é uma honra e uma alegria. Como disse certa vez o
escritor Roland Barthes, uma honra nem sempre é
merecida, mas uma alegria sempre é.
Agradeço aos senhores por esta oportunidade
e eu gostaria também de, de certa maneira, reverter
esta comemoração para, neste momento, prestar as
homenagens da imprensa ao Senado.
O Senado seguramente tem seus problemas, tem
suas mazelas, tem suas deﬁciências. Nós da imprensa
também temos os nossos problemas, os nossos defeitos, estamos no limite das nossas possibilidades, procurando reparar esses defeitos, procurando desenvolver
o jornalismo que praticamos, a qualidade do serviço
que prestamos. Mas, neste momento, eu gostaria, como
eu disse, de reverter esta comemoração e prestar a
nossa homenagem ao Senado no que ele representa
de melhor como uma casa da liberdade – estou vendo
ali a efígie de Rui Barbosa como se estivesse pairando sobre todos nós aqui –, como ponto de encontro,
arena de encontro da imensa pluralidade do Brasil,
como instituição que merece, de todos os brasileiros,
o máximo respeito e a máxima consideração.
Muito obrigado a todos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Quero agradecer, antes de encerrar esta sessão, a presença nesta Casa do Sr. Otavio Frias Filho,
Diretor Editorial da Folha de S.Paulo, e agradecer suas
generosas palavras sobre o Senado; agradecer à Maria
Cristina Frias também por sua presença nesta sessão.
Eles são testemunhas do apreço do Senado, representando o povo brasileiro, pela Folha de S.Paulo.
Agradeço a presença do Sr. Ministro Garibaldi
Alves Filho; do Sr. Presidente do Tribunal Superior do
Trabalho, Sr. João Oreste Dalazen; dos signatários
da presente sessão, Senadores Marcelo Crivella e
Ricardo Ferraço; do Vice-Reitor Acadêmico da nossa
Universidade do Legislativo, Ministro Carlos Fernando Mathias de Souza. Agradeço também a presença
dos jornalistas que aqui se encontram e que fazem a
Folha diariamente, que são o Melchiades Filho, diretor
da sucursal de Brasília, o Fernando Rodrigues, o Valdo
Cruz; e a presença de todos, dos Srs. Senadores, das
Srªs Senadoras e de todos que aqui estão honrando
esta sessão.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O Sr. Senador Vital do Rego enviou discurso
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à Mesa, para ser publicado na forma do disposto no
art. 203 do Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
O SR. VITAL DO REGO (Bloco/PMDB – PB. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, não é todo dia que se comemoram os 90
anos do maior jornal do País. É com enorme satisfação, portanto, que tomo parte nesta sessão especial,
em que celebramos o nonagésimo aniversário da Folha de S. Paulo.
Nessas últimas nove décadas, não foram poucos
os desaﬁos enfrentados pelos jornais diários em todo o
mundo. O advento de novas mídias e tecnologias, como
a televisão e, mais recentemente, a internet, impôs mudanças de rumo radicais ao dia-a-dia das redações.
A isso se soma, em um país como o Brasil, as
transformações ocorridas no perﬁl do público leitor,
que está a cada dia mais instruído, mais urbanizado
e menos ingênuo. Exige-se dos jornais que entendam
as necessidades de informação de seus leitores, que
respeitem sua inteligência, que estabeleçam com esses leitores uma relação de respeito, de transparência
e de franqueza.
A Folha, talvez como nenhum outro jornal do
País, esteve à altura de todos esses desaﬁos. É um
diário que soube se renovar no momento certo, que
se antecipou às principais tendências da modernidade
e que incorporou, desde sempre, a inovação a seus
princípios fundamentais.
Essa busca permanente pela inovação apresenta
mais de uma dimensão. Existe, evidentemente, a inovação técnica, que a Folha persegue com uma competência sem paralelo na imprensa nacional. O jornal foi
pioneiro, por exemplo, no uso do offset, na publicação
de fotos digitais, no uso da cor, na digitalização e na
disponibilização online de seus arquivos, na informatização de sua redação, na oferta de um serviço de
notícias em tempo real, entre outros pioneirismos.
Sobram exemplos, também, de inovações editoriais e gerenciais. Essas são especialmente interessantes, pois evidenciam o caráter plural, democrático, cidadão, engajado e transparente da Folha de S. Paulo.
A ﬁgura do ombudsman, por exemplo, era novidade absoluta na imprensa sul-americana quando a Folha
contratou seu primeiro proﬁssional com essa qualiﬁcação. A seção “Erramos”, outra novidade trazida pela
Folha para o jornalismo brasileiro, dentro do mesmo
espírito de autocrítica que o jornal exercita em relação
a si mesma, é um espaço visualmente discreto, mas
é de um simbolismo muito forte – são poucos os veículos de imprensa que admitem seus erros com tanta
tranquilidade e tanta sinceridade quanto a Folha.
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Os cadernos temáticos, que hoje estão presentes
em todos os jornais, foram uma inovação da Folha. A
ciência, a educação, a tecnologia, o mundo das crianças e dos adolescentes – esses e outros assuntos, que
nos outros jornais eram jogados sem muito cuidado
no meio de cadernos genéricos, na Folha receberam
o destaque que merecem e ganharam seções e cadernos especiais.
A divulgação ao público de sua linha editorial e
de seu manual de redação foi uma novidade também
criada pela Folha de S. Paulo. O assunto, que sempre
foi tratado de forma fechada pelas redações como um
segredo que deveria ser guardado a sete chaves, na
Folha recebeu um tratamento democrático e transparente. Ora, se o leitor é a razão de ser do jornal, o alvo a
que todo o trabalho do jornalista se destina, nada mais
natural do que explicitar a esse leitor as diretrizes, os
critérios e os princípios que regem a informação que
está sendo veiculada. A Folha foi pioneira nesse tipo
de postura editorial no País.
É por essas e outras que a Folha, apesar da idade
avançada, passa a impressão permanente de frescor,
de novidade, de leveza. É um jornal que se renova junto
com os avanços cientíﬁcos, tecnológicos, econômicos
e sociais. É um jornal profundamente antenado com
seus leitores, que conhece as necessidades de informação de seu público e que, acima de tudo, respeita
a inteligência de sua audiência.
A história do jornal é cravejada com alguns dos
nomes mais ilustres do jornalismo nacional. José Nabantino Ramos, Octavio Frias de Oliveira e Carlos
Caldeira Filho são, sem dúvida, três dos principais
responsáveis pelo sucesso do jornal, no nome dos
quais cumprimentamos todos aqueles que tornaram a
Folha o gigante jornalístico que ela se tornou. O legado
desses senhores vem sendo respeitado e constantemente renovado por Otavio Frias Filho e por todos os
que hoje são responsáveis pela publicação do jornal
de maior circulação do Brasil.
Parabéns, portanto, à Folha de S. Paulo, que há
décadas vem presenteando os brasileiros com um jornalismo inteligente, pautado pelos princípios da transparência, da imparcialidade, da democracia e da liberdade
de imprensa. Parabéns, da mesma forma, ao Senado
Federal, pela realização da presente solenidade.
Longa vida à Folha de S. Paulo, um dos grandes
símbolos da liberdade de imprensa e do jornalismo
responsável no Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a Sessão às 14 horas e 3
minutos.)
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Ata da 26ª Sessão, Não Deliberativa
em 14 de março de 2011
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. José Sarney, Wilson Santiago, da Sra. Vanessa Grazziotin e dos
Srs. Mozarildo Cavalcanti, Humberto Costa e Cristovam Buarque.
(Inicia-se a Sessão às 14 horas e 14 minutos e encerra-se às 18 horas e 40 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.
Está aberta a sessão.
O tempo dos oradores da primeira hora da presente sessão será destinado a comemorar a Batalha do
Jenipapo, nos termos do Requerimento nº 75, de 2011,
do Senador Wellington Dias e outros Senadores.
Quero convidar para compor a Mesa o primeiro
signatário desse requerimento, Senador Wellington
Dias.
Também o Governador do Piauí, que nos honra com a sua presença nesta sessão, Wilson Nunes
Martins.
O Deputado Federal do Piauí, Exmº Sr. Assis
Carvalho.
Quero convidar para participar da Mesa também
o escritor Laurentino Gomes, que honra com sua presença esta sessão. Lembro que é um historiador consagrado no Brasil, autor de dois livros que têm feito
um excelente sucesso: 1808 e 1822.
Quero convidar também o Deputado Paes Landim
para participar da Mesa dos nossos trabalhos.
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP. Fala fora do microfone. Com revisão do Presidente.) – Quero lembrar a Batalha do Jenipapo e dizer
que ela tem um signiﬁcado muito importante, porque,
sem dúvida alguma, foi um marco nas guerras da Independência do Brasil.
Quando o Brasil se fez independente, nem todo
o País aderiu imediatamente. O Maranhão, o Piauí, o
Ceará mantiveram-se ainda sob o controle das armas
portuguesas. Em Oeiras, capital do Piauí, comandava João José da Cunha Fidié — há um livro com várias edições, e nós temos aqui na nossa biblioteca do
Senado Federal a primeira edição. Para responder
à adesão da cidade de Parnaíba à Independência,

Fidié atravessa os setecentos quilômetros que afastam Oeiras do mar e, com reforço vindo de São Luís,
ocupa a cidade. Os que lutavam pela causa brasileira
refugiam-se no Ceará.
Logo depois, em Oeiras, a 24 de janeiro de 1823,
Manuel de Sousa Martins, futuro Visconde da Parnaíba,
proclama a Independência e assume a presidência da
Junta do Governo do Piauí. Fidié resolve voltar, com
1.100 homens. Tinha uma tropa bem armada, inclusive
com 11 peças de artilharia, e contava com o reforço
dos soldados vindos do Maranhão.
Campo Maior, a meio caminho, aderira à Independência a 2 de fevereiro de 1823. O capitão Luís
Rodrigues Chaves formou sua tropa com 1.500 homens — piauienses, cearenses, maranhenses. Eram
homens simples, armados de instrumentos de trabalho, foices, chuços, facões, uma ou outra espada ou
espingarda de caça.
Às margens do Jenipapo, naquela região belíssima formada de carnaubáis e caatinga de vegetação
baixa, os brasileiros se dividiram em dois grupos, um
comandado por Chaves e outro por João da Costa
Alecrim. A 13 de março de 1823, pela manhã, começaram os combates que se prolongaram até a tarde.
O combate era desigual, com a artilharia causando
grandes perdas: mais de 500 prisioneiros e cerca de
200 mortos e feridos.
Em Campo Maior, no Jenipapo, Fidié ganhou a
batalha e perdeu a guerra. Explico: perdeu parte dos
suprimentos, se enfraqueceu, desistiu da conquista de
Oeiras e se refugiou em Caxias, no Maranhão, onde
foi cercado e se rendeu a 31 de julho de 1823.
Assim se fez a conquista do último foco de resistência das tropas portuguesas à Independência. A
Bahia caíra a 2 de julho.
Foi o heroísmo de gente simples que deu o passo fundador à união nacional tão sonhada por José
Bonifácio.
Eu quero aqui relatar uma história familiar. Meu
avô Assuero Leopoldino Ferreira, era de Valença, no
Piauí. Aqui, o Governador que está ao lado também
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é descendente de Valério Coelho Rodrigues. No livro
feito sobre o ramo da família, lá nos encontramos na
sétima geração.
E meu avô contava que seu tetravô tinha dito que
era herói da Batalha de Jenipapo, que tinha lutado contra o Fidié, na grande Batalha do Jenipapo. Ficaram na
história de nossa família esses momentos de coragem
simples, desse desaﬁo de peito aberto às armas portuguesas, a ansiedade da preparação da batalha.
O cemitério do Jenipapo celebra hoje os mortos
nas sepulturas cobertas das lajes de Campo Maior. E
nós celebramos todos os combatentes, que transformaram a história de nosso País.
Portanto, é com grande satisfação que estou presidindo esta sessão de hoje, em que rememoramos a
Batalha do Jenipapo, que foi realmente o ponto ﬁnal
que possibilitou a independência total do nosso País.
Estando presente aqui na Casa o historiador
Laurentino Gomes, que tem no seu livro uma página
dedicada à Batalha do Jenipapo, eu peço que ele use
da palavra aqui no Senado por uns momentos, dizendo o que foi a Batalha do Jenipapo e sua importância
para a história do Brasil. (Palmas)
O SR. LAURENTINO GOMES – Excelentíssimo
Sr. Presidente José Sarney, Sr. Governador Wilson
Martins, Srs. Senadores e Deputados, demais autoridades, Senhores e Senhoras, é uma grande honra para
mim ser convidado a participar desta sessão solene
em homenagem aos mortos da Batalha do Jenipapo
marcada por iniciativa do Senador Wellington Dias,
do PT do Piauí.
A Batalha do Jenipapo foi o mais trágico e também
o mais simbólico de todos os confrontos da Guerra da
Independência. Em 1822 e 1823, o Brasil enfrentava
obstáculos que, observados hoje, quase dois séculos
mais tarde, pareciam insuperáveis. O maior e mais
premente de todos era a manutenção da sua integridade territorial.
Ao retornar para Lisboa, em abril de 1821, o rei
Dom João VI deixava para trás um país profundamente transformado pelas decisões que havia tomado nos
treze anos anteriores à sua permanência no Rio de
Janeiro. Antes de partir, porém, o rei mandara raspar
os cofres públicos. À beira da falência, o novo Brasil
deparava-se com graves diﬁculdades ﬁnanceiras. Sem
forças armadas constituídas, ele não tinha exército,
marinha ou dinheiro para contratar oﬁciais e soldados,
comprar navios, armas e munições para sustentar a
guerra pela sua independência que se anunciava longa,
cara e desgastante. O isolamento e a rivalidade entre
as províncias anunciava uma guerra civil que poderia
resultar na fragmentação territorial, a exemplo do que
já ocorria nas colônias da América Espanhola.
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Em Lisboa, as Cortes constituintes portuguesas
apostavam na fragmentação territorial do Brasil, como
forma de conter a onda revolucionária desencadeada no Rio de Janeiro no dia 9 de janeiro de 1822, o
célebre Dia do Fico, e tornada irreversível pelo Grito
do Ipiranga, em São Paulo, no dia 7 de setembro do
mesmo ano.
Em uma série de decisões precipitadas e destituídas de sensibilidade política, as Cortes determinaram
que cada província elegesse sua própria junta provisória que se reportaria diretamente a Lisboa e não
ao Príncipe Regente Dom Pedro, no Rio de Janeiro.
Nomearam governadores de armas, na prática, interventores militares que, da mesma forma, obedeceriam
a ordens diretas da antiga metrópole. Tudo parecia
conspirar contra as perspectivas de sucesso do Brasil
como Nação independente e soberana.
É nesse contexto que se dá o confronto às margens do rio Jenipapo, no Município de Campo Maior,
interior do Piauí, tão bem descrita há pouco pelo Presidente José Sarney.
Nesse local, hoje situado às margens da BR-343,
a rodovia que liga a capital Teresina à cidade de Parnaíba, no litoral piauiense, brasileiros e portugueses se
bateram entre as nove horas da manhã e as duas horas
da tarde do dia 13 de março de 1823. O resultado foi
uma carniﬁcina. Cerca de 200 brasileiros mortos e mais
de 500 feitos prisioneiros. As perdas representavam
um terço do improvisado exército brasileiro, composto
em sua maioria por vaqueiros, comerciantes, alguns
vereadores, um juiz, além de velhos e adolescentes.
Os portugueses, comandados pelo disciplinado, porém
insensato, Major João José da Cunha Fidié, tiveram
apenas 16 baixas.
Para os portugueses foi uma vitória com sabor de
derrota. A tragédia do Jenipapo demonstrava a determinação dos brasileiros de lutar, ao lado do imperador
Pedro I, pela Independência, mesmo de forma desorganizada e a custa da própria vida. Por isso, em vez
de prosseguir até Oeiras, a então capital do Piauí, a
essa altura também em mãos dos revolucionários, Fidié
decidiu cruzar o rio Parnaíba e se refugiar na cidade
maranhense de Caxias, ainda controlada pelos portugueses. Ali foi cercado, preso e deportado para o Rio
de Janeiro, depois de negociar a própria rendição.
Hoje, infelizmente, a Batalha do Jenipapo, costuma ser ignorada pelos brasileiros das outras regiões.
Nunca é citada pelos brasileiros de outras regiões, nunca é citada nos livros didáticos e raramente aparece
nos relatos da Independência. As tumbas de seus heróis anônimos, em Campo Maior, contem, no entanto,
uma preciosa lição. É um erro acreditar que as Regiões
Norte e Nordeste do Brasil apenas aderiram ao Impé-

MARÇO 2011

06708 Terça-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

rio depois que a Independência já estava assegurada
no sul do País. Por essa interpretação equivocada, a
decisão teria se tornado inevitável, diante da consolidação do poder de Dom Pedro no Rio de Janeiro e do
enfraquecimento da metrópole portuguesa, às voltas
com diﬁculdades políticas e ﬁnanceiras. Na verdade, a
Independência nessas regiões foi conquistada palmo a
palmo, a custo de muito sangue, de muito sofrimento,
o que desmente também outro mito muito freqüente,
construído pela história oﬁcial brasileira, pelo qual a
ruptura com Portugal teria sido pacíﬁca, resultado de
uma negociação dentro da família de Bragança, entre
o pai Dom João VI e o ﬁlho, Pedro I, futuro Dom Pedro
I. O processo não foi tão pacíﬁco como se imagina.
O cenário da guerra da Independência no Norte
e Nordeste do País demonstra que a autonomia do
Brasil em relação a Portugal foi uma vitória de todos os
brasileiros. Por isso, os baianos celebram o 2 de julho
com tanta alegria, com tanto empenho. Pela mesma
razão, os piauienses, sob a liderança do seu Governador Wilson Martins, se reuniram ontem à tarde em
Campo Maior, para lembrar os mortos da Batalha do
Jenipapo, solenidade para a qual tive o privilégio de
também ser convidado.
São datas diferentes do 7 de setembro, mas igualmente importantes para a compreensão do processo
de Independência do Brasil. Deveriam, por isso mesmo,
ser incluídas no calendário cívico nacional, em vez de
ﬁcarem restritas a celebrações regionais.
Em 1822 e 1823, de cada três brasileiros, um era
escravo. Os analfabetos somavam mais de 90% da
população. O medo de uma rebelião escrava assustava, assombrava, tirava o sono da minoria branca, até
porque havia um precedente: no ﬁnal do século XVIII,
os escravos negros, na ilha de São Domingos, onde
hoje se localizam o Haiti e a República Dominicana,
uma colônia francesa, ao tomarem conhecimento de
uma revolução francesa em Paris, acharam que aquele
documento que defendia os direitos do homem e dizia
que todas as pessoas nasciam iguais em direitos, o
que incluía a liberdade, pegaram em armas para defender esses direitos e trucidaram a minoria branca.
Foi um banho de sangue no Haiti. E havia o temor de
que isso pudesse se reproduzir no Brasil.
Na hipótese de o Brasil mergulhar em uma guerra
civil republicana, de natureza republicana, a exemplo
da América Espanhola, na ausência de forças armadas
constituídas, provavelmente, os chefes regionais teriam
que armar os seus escravos para lutar entre si. Esses
escravos armados se tornariam uma ameaça óbvia ao
status quo dominante. Diante das ameaças e os riscos
de ruptura, a elite da época preferiu se juntar ao redor
do imperador Pedro I, manter o regime de monarquia
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constitucional, em vez de optar por uma via republicana que oferecia realmente um risco muito maior de
uma bomba social, de uma conﬂagração social. Isso
fez com que o Brasil fosse um país construído de cima
para baixo o tempo todo. Isso explica também porque
o Brasil se manteve por mais de 67 anos como uma
ﬂor exótica na América, como os historiadores deﬁnem, ou seja, uma monarquia cercada de repúblicas
por todos os lados.
Então, para concluir, eu diria que o Brasil vive hoje,
graças as suas mudanças, as mudanças de melhor
distribuição de renda, de menor índice de analfabetismo, de mais oportunidades, uma experiência inédita
em sua história. São 26 anos de exercício continuado
da democracia, sem rupturas. Pela primeira vez, todos
os brasileiros são chamados a participar da construção nacional.
O sucesso da construção do futuro, no entanto,
depende da compreensão, da aceitação e da valorização do passado. Uma sociedade que não estuda História não consegue compreender a si mesma, porque
desconhece as suas raízes. E se não conhece as suas
raízes, diﬁcilmente estará preparada para construir o
futuro de forma organizada e estruturada.
Só o estudo da História permite iluminar o passado para explicar o presente e preparar a construção
do futuro. Estudar, reﬂetir e valorizar episódios como a
Batalha do Jenipapo é, portanto, fundamental para a
construção do Brasil com que todos nós sonhamos.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Agradeço ao Professor Laurentino Gomes por
sua presença e pelas palavras sobre a Batalho do Jenipapo que pronuncia no Senado.
Realmente, a independência do Maranhão só veio
se processar em 28 de julho, já quando, desde março,
em Caxias, com a fuga do Fidié, a independência já
estava proclamada.
Então, ao contrário dos outros Estados do Brasil, que foram da costa para o interior, nós fomos do
interior para a costa, porque quando chega o Lord Cochrane a São Luiz, a mandado de D. Pedro I, é que ele
vai, dois dias depois, receber a adesão do Maranhão
à independência. Mas ela começou com a Batalha do
Jenipapo.
V. Exª nos honrou em seus livros dando à Batalha do Jenipapo a signiﬁcação que ela realmente tem
na história do Brasil.
Agora, convido todos os presentes, antes dos oradores desta sessão, para ouvirmos o Hino do Piauí.
(Procede-se à execução do Hino do
Piauí.)

132

Março de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco.PMDB –
AP) – Concedo a palavra ao Senador Wellington Dias,
primeiro subscritor do requerimento.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Senador José Sarney, que nos honra
em estar presente e presidir esta solenidade; Exmo Sr.
Governador Wilson Martins, Deputados Federais pelo
Piauí Assis Carvalho e Paes Landim, outros Parlamentares aqui presentes, Jesus Rodrigues, presente
também o Vice-Presidente da Assembleia Legislativa,
Deputado Ismar Marques, representando a Assembleia Legislativa.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª me dá licença?
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Pois não.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vamos corrigir o lapso e convidar o Deputado
Ismar Marques, Vice-Presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, para compor a Mesa.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Uma honra muito grande, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, eu queria saudar todos os presentes, Senadores, Deputados Federais, autoridades
do Estado e do Governo Federal, representantes dos
Municípios, como o Vereador Décio Solano, e representantes das entidades piauienses aqui em Brasília.
Saúdo Francisco Pereira, conhecido como Chico
Piauí, aqui do Distrito Federal, como tantos piauienses que moram no Distrito Federal e em outras regiões do Brasil.
Registro, Sr. Presidente, que esta solenidade,
além de ser transmitida pela TV Senado, é retransmitida pela TV da Assembleia Legislativa do Piauí e pela
TV Antares, que é do sistema público de televisão do
Estado do Piauí e do Brasil.
Quero agradecer às Srªs e aos Srs. Parlamentares da Câmara Federal, que, por uma iniciativa da
Bancada do Piauí, encabeçada pelo Deputado Assis
Carvalho, e daqui desta Casa, também por um requerimento assinado por mim, pelo Senador João Vicente
e pelo Senador Ciro Nogueira, aprovaram a realização
desta sessão.
Como foi lembrado, ontem também tive o privilégio de, mais uma vez, estar na comemoração que
fazemos anualmente ao lado do Cemitério dos Mortos
da Batalha do Jenipapo, às margens do rio Jenipapo,
em Campo Maior, onde, pelo Governador Alberto Silva,
em 1975, foram erguidos um monumento e um museu
em homenagem à Batalha do Jenipapo.
Quero dizer da importância desta sessão, entre
outras homenagens que já foram realizadas.
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Vejam: começo dizendo que a Batalha do Jenipapo foi, na verdade, uma batalha não apenas do Piauí,
não de cearenses, não de maranhenses. Ali, foi um
confronto, verdadeiramente, entre Brasil e Portugal.
Foi uma batalha que tinha, como bem lembraram aqui
o próprio Presidente Sarney e o nosso jornalista e escritor Laurentino Gomes, uma história anterior.
Para muitos brasileiros – e a minha geração também foi parte disto, porque foi assim que se colocou
nos livros de História durante muitos anos –, a Independência do Brasil se deu num ato em que D. Pedro I, às
margens do rio Ipiranga, teria levantado uma espada
e dito a frase “independência ou morte”. A partir daí,
teríamos consolidado essa Independência. Reconhecemos a importância desse gesto. Certamente, um gesto
de uma autoridade, de um príncipe como Dom Pedro I,
marca profundamente a história do nosso País.
Mas é fato que outras regiões do Brasil precisaram derramar sangue e muitas vezes arriscar a vida
para que tivéssemos hoje um país com 8,5 milhões de
quilômetros quadrados e 27 Unidades da Federação,
incluindo o Distrito Federal.
É fato que tivemos, no sul do Brasil, a luta de brasileiros contra espanhóis para, ali, podermos construir
a verdadeira divisa entre Brasil, Argentina, Uruguai e
Paraguai, em guerras – umas até mais conhecidas.
Além do sul, houve principalmente no norte.
Permita-me aqui, meu querido Laurentino Gomes,
lembrar um trabalho recente feito pela TV Cidade Verde,
no Estado do Piauí, que foi a Portugal, à Espanha, ao
Rio de Janeiro, a Salvador e a outras regiões do Brasil
para fazer um documentário sobre essa história. Ali,
encontraram-se documentos que inclusive eram desconhecidos do Brasil. Entre eles, um registro importante
em documentos que o próprio Fidié deixara.
Vejam que, como aqui foi lembrado, nós tínhamos
uma situação anterior em que, fugindo do risco de perder a condição de rei de Portugal, Dom João vem ao
Brasil. O Brasil, nesse momento, experimenta a possibilidade de ser administrado no próprio Brasil e não
mais por alguém naquele tempo muito mais distante
do que hoje, porque a única alternativa de transporte
era pelo mar e em embarcações muito lentas.
Ali, naquela ocasião, Dom João cria a Casa da
Moeda, implanta o Banco do Brasil, toma um conjunto de posições importantes e necessárias inclusive
para a relação com os outros países: abre os portos,
enﬁm, abre a condição do comércio. O Brasil experimenta isso.
Quando Dom João VI voltou, sabia o rei – isso
hoje é documentalmente comprovado – que era inevitável que o desejo de pelo menos uma gestão local
tivesse de acontecer. Nesse sentimento, ele teria tra-
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tado com Dom Pedro que, se fosse outro, que fosse
ele o primeiro a tomar essa decisão.
Eu acho que, por esse olhar, talvez se imaginasse ser tão simples a independência do Brasil em relação a Portugal. Ocorre que, também àquela altura,
Portugal já tinha uma razoável dependência do Brasil
e precisava do Brasil, porque dependia da madeira,
dependia do ouro, dependia de alimentos, dependia,
por exemplo, do nosso charque.
No Porto das Barcas, na Baía de Amarração, entre
o Maranhão e o Piauí, na região do Delta do Parnaíba, há registros de que, nessa ocasião, nessa época,
cerca de 15 mil bois eram anualmente enviados para
atender parte do Brasil. Por isso, vem a música da região de Minas Gerais, na verdade: “o meu boi morreu,
que será de mim? Manda buscar outro, meu bem, lá
no Piauí”. Muitos pensam que é uma música cantada no Piauí. Na verdade, essa música foi criada em
Minas Gerais, que era abastecida de carne. Daí que
vem a carne de sol do Nordeste. Não era só o Piauí;
também Pernambuco, também o Pará e outras regiões
enviavam carne de sol para os portugueses e para os
brasileiros de outras regiões.
Pois bem, por essa dependência - e isso hoje se
comprova -, quis o Rei Dom João VI que essa região
norte do Brasil permanecesse como colônia portuguesa. A gente, às vezes, se esquece. Eu sempre me
lembro: Guiana Holandesa, Guiana Francesa. Ou seja,
quantas regiões do mundo, ainda hoje, não continuam
como colônias dos quatro principais colonizadores: Inglaterra, Portugal, Espanha, França?
Então, nesse cenário, Dom João VI gostaria - e
trabalhou para isso - que o seu ﬁlho, dando a condição
da libertação do Brasil, fosse apenas de uma parte do
Brasil, a parte norte – Ceará, Maranhão, Pará, Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima. Ou seja, toda essa
parte norte, ainda pouco desbravada, ﬁcaria sob o jugo
português, como colônia portuguesa.
Vejam só qual é o dado mais revelador disso:
não conﬁando nas forças locais – apesar de haver
um príncipe, ﬁlho do Rei de Portugal –, é enviado de
Portugal, em 1821, e nomeado Comandante José da
Cunha Fidié, o major. Mas não era um major qualquer;
era um herói da guerra contra Napoleão Bonaparte,
participara do momento da derrota de Napoleão Bonaparte, na condição de libertar Portugal, de concretizar
as condições de o rei voltar, inclusive. Então, era um
homem experiente, do ponto de vista da guerra. Aliás,
acho até que, como vemos na própria história, tinha
tanto experiência que era muito conﬁante e comete
erros, como se vê na Batalha do Jenipapo.
Pois bem. O Comandante Fidié vem ao Brasil, mas
não vem sozinho. O registro que ele deixa em Portugal
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– como citei aqui nesse documentário liderado pela TV
Cidade Verde – é que ele vem em embarcações com
sete mil homens treinados para a guerra, sete mil militares, que aqui, no Pará, no Maranhão, no Piauí, são
espalhados em pontos estratégicos. Como o meio de
transporte e de comunicação naquele tempo era muito
difícil, só em 1822 é que ele chega ao Brasil – já em
agosto de 1822. Então, vejam, vem inclusive antes do
7 de setembro. Esse detalhe também é importantíssimo na história.
Chegando ao Brasil, o Ceará já tinha um movimento, inclusive junto com o do 7 de setembro, aqui no
norte; Ceará, Pernambuco, Bahia já eram parte desse
ambiente, desse clima pró-ruptura com Portugal. Então,
nós temos ali uma situação em que ele chega à cidade de Oeiras – minha cidade natal, do Governador, do
Deputado Assis Carvalho, do ex-Deputado Federal B.
Sá, enﬁm, de tantos outros aqui. Então, ali, ao chegar
a Oeiras, assume o governo e já sabia que não podia
mais cuidar do Ceará.
Então, o Piauí, que tem um mapa comprido, como
vemos ali, com divisa com o Ceará, com Pernambuco,
com a Bahia, com a região que já estava sem condições
de voltar atrás, funcionaria como uma trincheira para
defender a parte norte do nosso País, mais da metade
do território brasileiro, é bom que se diga, que ﬁcaria
como colônia portuguesa. Isso é um fato. E o resultado? Quando ele chega, vem a Independência, em 7
de setembro de 1822. Em seguida, em 19 de outubro
– vejam, em 19 de outubro, após o 7 de setembro –,
o Estado do Piauí, por meio de Simplício Dias, do Padre Freitas, de um conjunto de outras lideranças ali do
norte, o João de Deus, enﬁm, nós temos ali a adesão
do Piauí à Independência.
De Oeiras à Parnaíba são mais ou menos 700
quilômetros. Tentem imaginar o que era essa distância
a cavalo, transportando canhão, armamento, munição.
E ele se dirige para Portugal, inclusive – hoje se sabe
também – já articulado com tropas do lado do Maranhão. É tanto que, quando chega a Campo Maior,
quando chega, principalmente, a Parnaíba, as tropas
de Carnaubeira, no Maranhão, ali já estavam para dar
suporte. Portanto, se ele saiu com um agrupamento de
mais ou menos 1 mil, 1,2 mil homens, certamente foi
maior porque outros se juntaram ali naquela região.
Em Campo Maior, onde tinha havido manifestações em Piracuruca, em Parnaíba – mais ou menos ali
onde está aquele mapa –, temos ali, naquele instante,
uma posição em que ele conteve esses atos dessas
três cidades. Ocorre que, em Oeiras, em 24 de janeiro,
em 22 de janeiro, para colocar a história corretamente,
em Piracuruca, houve uma manifestação de adesão,
mas era um grupo pequeno, que terminou estrategica-
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mente se refugiando no Ceará, quando eles vieram. E
esse contingente do Ceará termina se juntando ao de
Campo Maior. Aí nós temos, em Campo Maior, exatamente em 13 de março, o encontro dessa batalha,
porque Fidié vinha voltando para sufocar o movimento
de Oeiras, que acontece em 24 de janeiro.
Pois bem. Quero aqui fazer um parêntese na história para fazer a seguinte reﬂexão. Vamos imaginar
que não tivesse ocorrido a Batalha do Jenipapo. O que
seria o normal? O comandante Fidié, com muita força,
chegaria a Oeiras e, provavelmente, teria condições
de retomar não só o poder, mas retomar... Porque ele
já vinha articulado com o Maranhão, prevendo situações como essa.
A Batalha do Jenipapo, portanto, que começou
por volta de nove da manhã e vai até as quatorze horas, se reveste, meu querido Senador Suplicy, de muita
importância, porque é um dos momentos de batalha do
povo na História do Brasil. Ali nós tínhamos vaqueiros,
agricultores, escravos e escravas. Vejam que as armas
eram poucas. Algumas pessoas mais treinadas do Ceará ﬁcaram com as espingardas – registra-se também
na história, e isso consta lá do Museu – e as outras,
com facão, foice, enxada, pau. Mas aquele desejo era
tão grande que achavam que iam chegar lá e quebrar
o Fidié. É mais ou menos assim o sentimento que percebemos pelos depoimentos daquela época.
Partem em direção de uma forma, realmente,
vamos dizer, não só corajosa, mas até num ato de
loucura, como bem lembra Abdias Neves e outros
historiadores. Resultado: ali naquela batalha desigual,
com canhões, armamentos, enﬁm, fomos derrotados
na verdade. Morreram alguns do contingente do Fidié,
estima-se que de 200 a 400 pessoas do nosso lado,
outras foram presas.
E o que houve – sempre destaco isso – nessa
batalha de importante? O que acontece logo após –
usarei uma linguagem bem nordestina –: estropiados
por essa caminhada de não sei quantos quilômetros
em lombo de animal, certamente dormindo ao relento,
Fidié chega a essa batalha, que é muito fervorosa, pelo
que colocam os relatos. É tanto que ele teve que ﬁcar
acampado ao lado do Jenipapo, ainda por dois dias,
não só para enterrar seus mortos, mas para cuidar
também dos feridos e “reaglutinar” seu plano. E aí vem
a parte que eu considero importante: aqueles homens
ali, na astúcia nordestina, vendo que, embora tivessem
ganhado, estavam cansados, tomam os animais, que
eram o meio de transporte da época – imaginem, em
uma guerra hoje, alguém ir lá, acabar com os aviões,
derramar o combustível, enﬁm –, repito: tomam os animais, pólvora, armas, mantimentos; tudo isso é tirado
da tropa pelos nordestinos, cearenses, principalmen-
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te piauienses, mas também alguns maranhenses. E
qual foi o resultado? O resultado foi que isso mudou o
plano do Fidié, ou seja, exatamente por conta desse
ato, ele desvia seu curso para Caxias, no Maranhão;
para na fazenda Estanhado, perto de União, e de lá
vai para Caxias, no Maranhão, onde é preso e, em 31
de junho, deportado.
Ainda houve um combate de mais ou menos 60
dias na cidade de Caxias até que ele pudesse se entregar. Queriam matá-lo, mas o Visconde da Parnaíba,
que tinha assumido o cargo de Governador na junta
provisória lá em Oeiras, não deixou que o matassem.
E que bom, porque a maior parte dessa história hoje é
possível resgatar num livro escrito em memória.
Porque, quando, Senadora Vanessa, o Fidié volta para Portugal, chega lá e é preso. Passado algum
tempo, o Governo português se lembra: “Mas esse é
um herói de guerra!”. Traz ele de volta, dá-lhe uma promoção e, a partir daí, ele, inclusive, ﬁca cheﬁando a
casa militar, a Academia Militar melhor dizendo, lá de
Portugal, tão grande era a competência dele.
Mas, nesse período em que ele esteve preso, houve um lado bom: ele escreveu as suas memórias sobre
essa batalha, onde claramente ele se sente humilhado
por, com toda a competência que ele tinha, ter sido
derrotado numa batalha por pessoas tão simples.
O que eu quero dizer com isso? Repito o que
disse no começo da minha fala: a Batalha do Jenipapo
é fundamental, porque foi a batalha em que o Brasil
venceu Portugal. Foi o momento em que, a partir do
que aconteceu ali em Campo Maior e em seguida em
Caxias, concretizou-se e fortaleceu-se, pelo menos, a
consolidação deste continente chamado Brasil. Excetuando a região do Acre, nas outras regiões do Brasil,
praticamente foi no ano de 1823 que tivemos essa consolidação, como lembrava aqui o Presidente Sarney.
Então eu quero aqui destacar o que desejamos
com esta sessão comemorativa.
Primeiro, essa batalha não pode ser vista como
uma batalha do povo de Campo Maior. Essa batalha
não pode ser vista como uma batalha do povo do Piauí.
Ela não pode ser vista e olhada apenas como uma
batalha do povo do Piauí com alguns cearenses, com
alguns maranhenses. Não! A Batalha do Jenipapo é
um momento especial da história da independência
do Brasil.
E o que nós desejamos? Uma coisa simples.
Estamos aqui, a nossa bancada na Câmara e no Senado, apresentando que o 13 de março, hoje uma comemoração ainda estadual – durante todo o governo
do Presidente Lula, a cada ano, um representante
seu, inclusive o Vice-Presidente José Alencar esteve
uma vez lá, no monumento dos Heróis do Jenipapo,
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participando dessa batalha –, mas nós queremos
mais do que isso: que possamos estabelecer em lei o
13 de março como uma data nacional comemorativa
da independência do Brasil. Como uma data em que
possamos comemorar, como desejamos comemorar
o 2 de julho na Bahia, como desejamos comemorar
outros momentos importantes da história do Brasil –
Balaiada, Canudos e tantas outras vitórias importantes
do Norte, do Sul e do Sudeste. Creio, como o nosso
historiador Laurentino Gomes diz aqui – e quero aqui
louvá-lo por essa compreensão, que é o que eu penso
também: um povo que não conhece com profundidade
da sua história, das suas origens não está preparado
para construir com segurança o seu presente e, principalmente, o seu futuro.
Então, o Brasil precisa compreender, e vou além:
como, historicamente, a história deste País foi escrita
ou pelo algoz ou por alguém muito próximo da corte,
ela tem sempre uma visão deturpada. Batalhas como
essa, que têm vaqueiro, que têm lavrador, que têm
escravo, não podem estar escritas na história. Eram
assim que pensavam até pouco tempo. Quanto tempo
levamos para reconhecer Zumbi dos Palmares? Quanto
tempo nós levamos?
Então, é preciso resgatar, meu querido Mozarildo, minha querida Vanessa, que são da região Norte,
a história do povo indígena, que tem um papel importante no meu Estado. E, tenho certeza, em vários momentos, o povo indígena participou desse momento
da história da Independência: a história de homens e
mulheres que vieram como escravos da África, alguns
como reis, como pessoas importantes e que aqui se
transformaram em escravos e que contribuíram muito
para a construção dessa história, desse momento que
vivemos hoje no Brasil.
Enﬁm, o que queremos é que o Congresso Nacional – isso que pedi há pouco ao Presidente Sarney
–, que a gente possa realizar uma audiência pública,
porque a lei exige uma audiência pública, para que,
em seguida, possamos aprovar que, se Deus quiser,
no 13 de março de 2012, a gente já comemore em
Campo Maior, ali ao lado do Monumento do Jenipapo,
não apenas como uma data do Estado do Piauí, mas
como uma data do Brasil. Uma data do Brasil!
A outra proposta que estamos apresentando é
que esse local onde, V. Exª viu ontem, há um cemitério, onde estão ali os heróis que nem nome têm, há
uma cruz, umas pedras – eram pessoas tão do povo
que ninguém teve o cuidado, naquela época, de saber
que era o João, que era o Pedro, que era a Maria, que
era o Antônio, ou seja, nem o nome nós temos. Mas
é para esses heróis anônimos, eu creio, que desejamos que naquela região, no monumento, no cemité-
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rio, na região às margens do Jenipapo, onde tivemos
esse momento, possamos ter o reconhecimento como
patrimônio histórico brasileiro, como monumento do
povo brasileiro, com a dimensão lá da que temos em
Tiradentes, em Ouro Preto, em Guararapes, em outras
regiões do Brasil.
Então, eu quero aqui agradecer a meus Pares
pela oportunidade desta sessão. Entendemos que o
Brasil reconstrói a sua verdadeira história, percebendo que somos o que somos hoje fruto de muita luta,
luta que teve a participação dos portugueses, sim; de
descendentes de portugueses, sim; de espanhóis, de
holandeses, de franceses, sim; mas que também teve
a participação das nossas raízes, do povo indígena,
dos que vieram da África, dos descendentes dos vaqueiros, dos agricultores, das pessoas simples, dos
comerciantes, das donas de casa.
Aliás, na peça apresentada ontem, Governador
Wilson Martins, eu brincava com uma das atrizes,
porque há uma parte, minha querida Vanessa, em
que estão as mulheres. As mulheres tiveram uma forte participação na Batalha do Jenipapo. Não tinham
dinheiro coisa nenhuma! Então, as mulheres: “Temos
que ajudar nossos maridos.” Como? “Vamos ter que
dar aqui as nossas joias!” Imaginem! Aí, as outras disseram: “As joias, não, pelo amor de Deus! Mas vamos
ter que dar”. E resolveram.
Foram contribuições assim que ﬁnanciaram as
condições dessa Batalha. E, aí, uma delas disse: “Mas
eu não tenho nada”; “Então, você vai ter que convencer seu marido a participar da Batalha!”. E ela: “Mas
e se meu marido morrer?” E a outra disse: “Que morra!” Então, esse era o espírito, contado ontem e que
louvo aqui.
Quero parabenizar aqui o povo do Piauí. Tenho
dito no Piauí que é preciso que a gente também compreenda, mais do que os outros, a importância dessa
história. Sou grato e espero contar com o apoio desta
Casa. Não se trata de ufanismo, não se trata de querer
nada além da verdade.
E parabenizo aqui todos os historiadores – o
Chico Castro, que esteve aqui uma vez lançando um
livro, o Fonseca Neto e tantos outros nossos –, historiadores brasileiros que também agora se interessam
por essa história.
E destaco aqui, meu querido Laurentino Gomes,
a sua participação: o livro 1808 e o livro 1822 – já estou doido para ler o 1889, sobre a história da República. Esses livros, primeiro, V. Exª faz de forma muito
simples, gostosa de ler. Eu dizia ontem: ah, se no meu
tempo de estudante houvesse livros de história com
tanta facilidade de leitura!

136

Março de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Então, quero aqui agradecer-lhe porque foi a
partir de 1822 que, acho, a gente começou a dar essa
dimensão nacional, e esta sessão do Senado tem
esse objetivo.
Sr. Presidente, desculpe-me por ter me alongado,
mas saiba que me empolgo muito sobre esse tema. E
eu queria aqui, em homenagem aos nossos heróis do
Jenipapo e também saudando o povo do meu Estado, do meu querido Piauí, dizer que o Piauí é parte da
história do Brasil, como outros Estados. Temos muito
orgulho disso.
E, neste instante, estamos prontos para outras
batalhas no Brasil: a batalha para a erradicação da miséria, da pobreza; a batalha para que a gente possa
enfrentar tantos desaﬁos que todos temos, no nosso
País e no mundo.
Por tudo isso, agradeço.
Muito obrigado. (Palmas.)
Durante o discurso do Sr. Wellington Dias,
o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Ao tempo que convido para usar da palavra a
Senadora Vanessa Grazziotin, também convido o Senador Wellington Dias para merecidamente presidir a
sessão que requereu.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Sr. Presidente Wellington Dias, quero dizer
da minha alegria de falar no momento exato em que
V. Exª assume a direção e os trabalhos desta sessão
tão importante. E repito suas palavras: é uma comemoração não do Piauí, mas é uma comemoração do
Brasil como um todo.
Quero cumprimentar o Governador do Estado
do Piauí, Exmº Sr. Wilson Nunes Martins, Deputados
Federais Assis Carvalho e Paes Landim, por meio de
quem cumprimento os demais Deputados Federais que
se encontram neste plenário; quero cumprimentar o Sr.
Ismar Aguiar Marques, Deputado Estadual que aqui
representa a Assembleia Legislativa, e quero cumprimentar o Sr. Laurentino Gomes, autor dos livros 1808
e 1822, cumprimentar não por sua presença aqui, mas
pela grande colaboração que S. Sª tem dado ao resgate da bela história desta bela Nação, deste belo povo
chamado e conhecido como povo brasileiro.
Quero dizer, Senador Wellington, que ﬁquei muito
feliz em saber da realização da sessão no dia de hoje,
por isso corri e ﬁz questão de me inscrever logo.
Quando V. Exª, Senador Wellington, toma essa
iniciativa da realização desta sessão comemorativa,
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que não é uma iniciativa exclusiva, por meio da qual
V. Exª anuncia a sua luta pelo reconhecimento desta
data como uma data efetivamente nacional, como parte integrante, inseparável, indissociável da história do
nosso Brasil, do nosso País, quero dizer que falar da
história do Brasil é falar, sim, do Nordeste, dos Estados
do Nordeste, é falar dos Estados do Norte.
Se. V. Exª me permite, Senador Wellington, quero aqui abrir um parêntese no meu pronunciamento
e dizer que certa vez apresentei, logo que cheguei à
Câmara, diversos projetos de lei, Deputado Nazareno,
que resgatavam não só parte da história do Brasil, do
meu Estado, o Amazonas, da Amazônia, mas resgatavam a importância de trabalhadores que existiram
num determinado momento da história e que foram
fundamentais não só para o Brasil, mas para o mundo.
Reﬁro-me aqui aos soldados da borracha. Soldados
da borracha, ﬁgura criada por um decreto presidencial,
à época da Segunda Guerra Mundial, que foram não
apenas alistados para servirem na guerra, na Europa,
no fronte de guerra, mas também para irem à Amazônia trabalhar na extração da borracha.
Um dos meus projetos de lei, Senador, foi caracterizado por um colunista de uma revista importante semanal do nosso Brasil como um dos projetos
folclóricos – folclórica é a opinião deste colunista que
desconhece a história brasileira e a importância que
tiveram os soldados da borracha na Segunda Guerra
Mundial. Brasileiros do Maranhão, brasileiros do Ceará,
brasileiros do Piauí foram chamados para trabalhar na
Amazônia, e tivemos um número de mortos na região
muito maior do que os que foram lutar diretamente no
fronte de guerra.
Digo isso para apenas ilustrar como nós, brasileiras e brasileiros, conhecemos pouco a nossa história.
Iniciativas como esta de V. Exª são iniciativas muito
importantes não apenas para resgatar o reconhecimento do nosso povo, da nossa história, daqueles
que lutaram e tombaram na luta em defesa da nossa liberdade, em defesa da nossa Nação, em defesa
de uma sociedade melhor. O que nós queremos não
é apenas uma Nação livre, soberana; é uma Nação,
principalmente, igualitária, onde as pessoas tenham
condições de viver com dignidade.
Então, a Batalha de Jenipapo, ocorrida – foi dito
aqui, mas faço questão de repetir – no ano de 1823, às
margens do Riacho Jenipapo, onde atualmente ﬁca o
Município, como foi muito bem falado, de Campo Maior,
é considerada pelos historiadores a única e verdadeira
batalha durante o processo de independência.
E aí eu resgato o fato de que havia um interesse,
sim, de Portugal, sendo o Príncipe Regente obrigado
a proclamar a independência do Brasil, a intenção de
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manter sob o seu domínios diversas províncias, como
a do Piauí, e estabelecer com o Maranhão e GrãoPará – que pertencia ao meu Estado do Amazonas,
como foi dito aqui, as tantas Guianas que ainda existem, a Inglesa, a Francesa – uma área de domínio
lusitano. Era esse o desejo efetivamente. Mas o povo
brasileiro, aquele povo humilde, simples, vaqueiros e
roceiros armados com espingardas de caça, facões,
machados, muitas vezes pedras, pedaços de paus, e
não apenas homens, mas também mulheres, lutaram,
abriram mão de tudo, do pouco que tinham individualmente para ajudar nessa grande batalha; como foi dito
aqui, entraram na luta deﬁnitiva.
Não se sagraram vitoriosos naquele momento,
mas vitoriosos logo em seguida, quando veio a vitória, no Município de Caxias, no Maranhão, com a
participação também de um grupo importante de brasileiros. Agora, devemos nos perguntar: a vitória viria,
no Município de Caxias, não tivesse havido a Batalha
de Jenipapo? Talvez, muito mais difícil. E a vitória foi
consolidada.
Portanto, essa batalha é um capítulo fundamental no processo da consolidação do território nacional.
E essa é uma luta quotidiana. Não é uma luta de dois
séculos atrás, é uma luta cotidiana; a luta pela integridade do território nacional é uma luta cotidiana. É
óbvio que as feições dessa luta são diferentes, mas
querer dizer que não há cobiça sobre parte do território
brasileiro em relação a grandes potências estrangeiras
é desconhecer a realidade efetiva, porque nós somos
um País que vai muito além dos 8,5 milhões de quilômetros quadrados - e aqui está o Senador Mozarildo
–, nós somos a Nação que detém a maior reserva natural do Planeta, de água potável, que detém a maior
capacidade de produção de alimentos do Planeta. Não
temos problemas. Vivemos, sim, um ou outro desastre,
mas longe de acontecer o que aconteceu na Indonésia, o que aconteceu recentemente com o povo japonês – e ﬁca aqui a nossa mais irrestrita solidariedade
e sentimento por aquilo tudo que vem acontecendo
naquele País. Somos um País de grandes possibilidades, e, obviamente, essas grandes possibilidades
são visadas principalmente pelas grandes potências,
pelas grandes forças deste sistema capitalista em que
todos nós vivemos.
Quero cumprimentar o Piauí, não apenas V. Exª,
Senador Wellington, que foi Governador – e aqui temos
o Deputado Hugo Napoleão, também ex-Governador do
Estado do Piauí; Governador Wilson, o Líder da nossa
Bancada, do meu Partido, na Câmara dos Deputados;
Deputado do Piauí, Deputado Osmar, que tem conduzido da melhor forma a nossa Bancada parlamentar
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na Câmara Federal –, mas cumprimentar o Estado do
Piauí por essa demonstração de brasilidade.
Sei que muitos eventos aconteceram no Estado
do Maranhão, no Estado do Piauí. Certamente o Maranhão deve ter comemorado. Se não comemorou,
vamos chamar a atenção dos maranhenses para que,
da mesma forma, comemorem também.
Então, quero cumprimentar todas as senhoras
e os senhores que participam desta sessão e dizer a
V. Exª, Senador Wellington: conte comigo! Lutar pelo
tombamento, como um patrimônio, desse episódio nacional é algo fundamental. Conte comigo! Fazer com
que seja uma data de comemoração nacional, conte
comigo! Tenho certeza de que não apenas comigo, V.
Exª contará, unanimemente, com o apoio de todos os
seus Pares, de todos os Senadores e Senadoras que
têm assento nesta Casa.
Logo, cumprimento todos; cumprimento o povo
brasileiro, neste momento, cumprimentando os piauienses; cumprimento vocês pela oportunidade que nos
dão em comemorar data tão importante.
Muito obrigada. (Palmas.)
Durante o discurso da Sra. Vanessa Grazziotin, o Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Wellington Dias.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT
– PI) – Agradeço à nossa Senadora Vanessa. E ﬁca
aqui também todo o nosso reconhecimento.
Hoje, com esta aula de História, o que se percebe
é que, assim como Pedro Álvares Cabral descobriu o
Brasil, nós também estamos descobrindo o Brasil do
ponto de vista da sua história. Parabéns ao povo do
Amazonas!
Convido, para fazer uso da palavra, o Senador
Mozarildo Cavalcanti.
Registro também a presença do nosso Líder,
Senador Humberto Costa, que nos alegra com a sua
presença; do nosso querido Deputado Nazareno Fonteles e do Deputado Federal Hugo Napoleão, ex-Governador do Piauí e também Senador, membro desta
Casa também.
Sejam bem-vindos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Senador Wellington Dias, que foi o primeiro signatário deste requerimento de homenagem à Batalha
do Jenipapo – homenagem que se faz nesta parte da
sessão do Senado – e que preside a sessão neste
momento; Sr. Governador Wilson Nunes Martins; Deputado Federal Assis Carvalho; Deputado Paes Landim, com quem eu tive o prazer de conviver quando
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fui Deputado; Deputado – agora, mas eterno Senador
– Hugo Napoleão, com quem tivemos a oportunidade
de conviver muito tempo aqui, no Senado; Deputado
Estadual Ismar Aguiar Marques; cumprimento também
o autor dos livros 1808 e 1822, o historiador Laurentino Gomes.
Evidentemente, não vou fazer um retrospecto,
que já foi brilhantemente feito pelo ex-Governador e
Senador Wellington Dias, e também complementado
pelas palavras competentes da nossa Senadora Vanessa Grazziotin. Aliás, a primeira parte foi justamente
a fala do historiador Laurentino Gomes.
Eu ﬁquei muito feliz de ler os seus livros, até porque, em 2005/2006, acompanhando o ex-Governador
Ottomar Pinto, nós fomos fazer uma visita ao Presidente
Chávez, que falou quase duas horas sobre geopolítica
e história da América Latina. E, lá, ele disse ao Governador uma coisa que me marcou muito: “Governador,
eu sei que o senhor é de um partido de oposição ao
Presidente Lula, mas diga ao Presidente que ele tem
que mudar essa imagem que nós, hispânicos, temos do
Brasil, que foi o único império das Américas e permanece ainda com essa imagem de império para os países
que são vizinhos”. “E, pior”, disse ele, “um império que
não brigou para ser império e uma república que não
brigou para ser república.” Ou seja, menosprezando,
como foi dito aqui pelos que me antecederam, como
se a nossa independência tivesse sido realmente um
conchavo entre o pai – rei, lá em Portugal – e o ﬁlho –
imperador aqui, no Brasil –, que ﬁzeram um acordo e,
aí, ﬁzeram a independência do Brasil. E, depois, também num conchavo entre a elite militar do Brasil, fez-se
a Proclamação da República. Na hora, o Governador
estava presente e eu, já Senador, disse: “Presidente
Hugo, não é bem assim a nossa história, não”.
Agora, é verdade que a história que ele leu foi a
história que eu li também nos bancos escolares, a de
que a nossa Independência foi uma grande jogada feita
pela elite, que envolveu Dom Pedro – primeiro, com o
Fico e, depois, com o Grito da Independência –, e que
houve um grande acordo com os militares, que viram
em Dom Pedro II um homem já cansado. Então, essa
parte da história, realmente, que inclui a Batalha do
Jenipapo, não aprendi, nem no ensino fundamental,
nem no ensino médio. Só depois, por curiosidade, fui
tendo essas informações.
Mas não é só a visão do Presidente Chávez. A
visão de muitos brasileiros importantes, inclusive, é de
que realmente essa batalha e tantas outras havidas
pela independência do Brasil não aconteceram. Muita gente importante com quem a gente conversa não
só não dá o valor que tem um ato desses, como também até duvida que a história tenha sido exatamente
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essa, até porque, como disse o Senador Wellington
Dias, eram pessoas do povo, pessoas anônimas que
tiveram a coragem de arrastar um exército, como foi
frisado aqui, comandado por um herói de guerra, um
homem experiente.
Até falei isso para o Governador, antes, quando estávamos sentados lado a lado. No meu Estado,
existem muitos piauienses, como existem muitos maranhenses. Permanentemente, quando eles têm algum
problema de saúde mais grave, querem ir se tratar em
Teresina. Aliás, eu, como médico, ﬁco feliz em saber
que é um ponto de referência da medicina brasileira.
Foi o historiador Laurentino que disse que um
povo que não conhece a sua história verdadeira, que
não busca realmente se inteirar do que efetivamente
aconteceu vai ﬁcar só com as informações dos vencedores, ou daqueles que manipularam de alguma forma
os acontecimentos. A história oﬁcial, portanto, que é a
aceita nas escolas, é uma história incompleta.
Fico feliz de fazer aqui este registro. Iniciativas
como esta, de incluir essa data como uma data nacional e não como uma data apenas que interesse ao
Estado do Piauí, são muito importantes e terão todo o
meu apoio. Ao mesmo tempo, quero dizer que o povo
piauiense realmente foi fundamental para que não tivéssemos dois brasis: um Brasil independente, através
do nosso movimento; e outro Brasil, colônia de Portugal, e, quem sabe, hoje, um outro país.
Então, é importante que esse registro seja feito,
até para que os jovens que ainda estão nos bancos
escolares tenham a informação correta da nossa história.
Era o que tinha a dizer.
Agradeço muito a oportunidade. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/
PT – PI) – Agradeço ao Senador Mozarildo Cavalcanti pelas suas palavras. Com certeza, vamos estar
juntos, aqui, nessa trincheira pela aprovação desse
reconhecimento.
Com muito prazer, concedo a palavra ao Senador Crivella.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, senhores
telespectadores da TV Senado, senhores ouvintes da
Rádio Senado, quero cumprimentar também o nosso
Senador – sempre Senador, hoje Deputado Federal –
Hugo Napoleão, nosso piauiense ilustre. Quero também
cumprimentar o Governador do Estado do Piauí, Exmº
Sr. Wilson Nunes Martins; o Landim, querido Landim;
o Sr. Assis Carvalho, Deputado Federal; o Sr. Nazareno Fonteles; o Sr. Jesus Rodrigues; o Sr. Isnar Aguiar
Marques, que é Deputado Estadual; o Vereador do
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Município de Teresina, capital do Piauí, Exmº Sr. Décio Solano, que hoje nos visita e abrilhanta esta Casa
com a sua presença. Cumprimento também a Subsecretária de Cultura do Governo do Distrito Federal,
Srª Maria de Fátima Santos de Deus; o Presidente da
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí,
Sr. Acácio Salvador Veras e Silva. Quero cumprimentar o autor dos livros 1808 e 1822 – eu tenho os dois
–, Sr. Laurentino Gomes; e o autor do livro A Coluna
Prestes no Piauí, Sr. Chico Castro.
Minhas senhoras e meus senhores, eu não podia deixar de vir aqui prestar esta homenagem, mas,
como disse o Senador Mozarildo, eu não vou ler o discurso, porque dois professores ilustres já nos deram
uma aula: o professor Laurentino, a sistematizada; o
Wellington, com seu gênio político, com seu verbo
potente e com a sobranceria desta alma piauiense,
falou-nos das emoções. Mas eu gostaria de fazer uma
reﬂexão rápida com vocês.
As nacionalidades dependem muito da sua conﬁguração física, dos acidentes misteriosos e imprevisíveis da sua formação... Nosso Líder do PT, Senador
Humberto, de Pernambuco! Mas eu dizia que as nacionalidades dependem muito dos acidentes imprevisíveis
e misteriosos da sua formação histórica, dos símbolos
telúricos que vincam a sua índole e a sua vocação. Mas
não há notícia na história de que alguma delas tenha
se transformado em uma nação culta, poderosa, rica
e inﬂuente sem a presença dos seus heróis, dos seus
líderes, dos seus condutores carismáticos, proféticos,
líderes sábios e generosos. São eles que, com suas
mãos fortes, nas virtudes e defeitos de seus povos,
são capazes de argamassá-los, dinâmicos, viris, com
o olhar ﬁto no futuro, para rasgar nos horizontes a perspectiva iluminada e gloriosa de seu destino.
Deles, mercê de Deus, está referta a nossa história. Desde aquelas páginas encantadoras, escritas,
com heroísmo e patriotismo, pelos missionários, passando pela epopeia das bandeiras, onde os Garcias,
os Raposos, os Fernão Dias, os Bartolomeus Buenos,
a golpes de tenacidade e bravura, romperam as matas
atlânticas, subiram e desceram tantas serras, tantos
morros, fugiram das onças e das cobras, venceram o
sertão, o lobo-guará, entraram pelo Planalto Central,
atravessaram o Pantanal e nos deram uma das maiores geograﬁas do mundo, até chegar aos sonhos de
liberdade de Tiradentes e Frei Caneca, que o príncipe,
resoluto e audaz, concretizou, dando-nos a legenda
bela e estupenda da nossa Independência.
Tiradentes, mineiro, o herói enlouquecido de
esperança e liberdade, foi enforcado, corpo esquartejado, carne e sangue marcados pelo sal da maldição,
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para que no futuro construíssem, sob o seu sacrifício,
a pátria dos seus ideais.
A independência de um país é muito mais que
um grito, muito mais que um gesto. Ela é um sacrifício,
e todo sacrifício requer sangue. E onde esse sangue
foi derramado? Não foi às margens do rio Ipiranga, tão
demonstrado e cantado em tantos quadros, em tantos
versos, em tantos livros. Ali não pingou uma gota do
sangue brasileiro. Esse sangue pingou às margens de
outro rio: o rio Jenipapo. E, quando os brasileiros juntam
seus sonhos para construir a pátria dos seus ideais,
todos nós devemos ter uma palavra de gratidão para
com o povo do Piauí. Foi ali que nós conquistamos, de
verdade, e mostramos a Portugal que éramos valentes
e que estávamos dispostos a tudo para conquistar o
nosso País e a nossa nacionalidade.
De tal maneira que não quero ser fastidioso, mas
quero prestar a minha homenagem, como Senador do
Rio de Janeiro, e dizer ao Senador Wellington que não
só eu, mas também o meu partido, o PRB – que é modesto, sou apenas um Senador aqui, mas temos doze
Deputados Federais –, estamos ao seu lado para não
deixar, na consciência nacional, morrer o gesto daqueles brasileiros humildes, simples, mas que ungiram a
nossa história com um ato de tamanha bravura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/
PT – PI) – Agradeço ao Senador Crivella, brilhante
Senador pelo Rio de Janeiro. Com certeza, é da maior
importância esse apoio do nosso querido PRB.
Eu gostaria de passar a palavra ao Deputado
Assis Carvalho, que, como alguns Senadores, também propôs, lá na Câmara Federal, a realização desta sessão.
O SR. ASSIS CARVALHO (PT – PI. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de abraçar todos e todas, abraçando, com muita
alegria, o nosso querido Senador Wellington Dias, que
preside esta sessão, e o nosso querido Governador
Wilson Martins. Quero abraçar o nosso Vice-Presidente
da Assembleia Legislativa do Piauí, meu grande amigo
Ismar Marques, grande Deputado, que esteve comigo
lá quando fui Deputado Estadual. Quero abraçar o nosso querido Deputado Federal Hugo Napoleão. Quero
saudar o nosso Deputado Federal Paes Landim. Com
muita alegria, quero abraçar também meus companheiros de Parlamento, meu querido Jesus Rodrigues
Alves, que subscreveu junto comigo um requerimento
para que ﬁzéssemos sessão conjunta, e o Deputado
Federal Nazareno Fonteles. Quero abraçar esse grande historiador, que foi um orgulho muito grande ouvilo aqui, o nosso querido Laurentino Gomes – quanta
honra para todos nós. Quero abraçar aqui todas as
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autoridades, as lideranças já nominadas pelo grande Senador Crivella, que o fez muito bem aqui, meu
querido Décio e outros já nominados, adicionando o
meu querido B. Sá, que foi Deputado Federal, que
foi Prefeito da minha querida Oeiras e que hoje está
aqui, em Brasília, assessorando muito bem o nosso
Governador Wellington Dias, na superintendência local. Quero abraçar também os meus colegas da Caixa
Econômica Federal, que prestigiam este rico momento,
meu grande irmão Nelson Antonio de Souza, Bosquinho, Celson, Tunas, Ricardo Pontes. Em nome dessas
pessoas, quero abraçar todos e todas.
Mas eu queria destacar, por ser hoje a primeira
sessão depois de 8 de março, o nome da nossa querida
irmã, minha amiga e aqui suplente de Senador, Regina
Sousa, como também o nome da minha querida Rosangela Sousa, lá de longe, dando-lhe o meu abraço;
a minha querida Miriam, que também é da Caixa, mas
que eu queria destacar também como mulher; a Mila,
aqui presente também, que assessora na Câmara Federal. Quero estender o nosso abraço pela passagem
do dia 8 de março, que é o Dia da Mulher.
Neste momento, eu queria aproveitar para abraçar o nosso querido Nonatinho, do Banco do Brasil,
que está aqui presente. Com essa saudação, abraço
todos e todas. Gostaria também de abraçar a Sâmia
Menezes. Eu queria aqui também abraçar o orgulho do
nosso Estado do Piauí, que é a Sarah Menezes; temos
um orgulho muito grande de ter essa grande judoca,
irmã dessa grande mulher que está aqui conosco.
Na verdade, assim como fez o Senador Crivella,
vou deixar de fazer a leitura do pronunciamento que
havíamos programado, porque, depois da fala do Senador Wellington Dias e do grande historiador Laurentino,
eu dispensaria uma leitura mais aguçada.
Eu queria aproveitar este momento para, primeiro,
somar-me ao sentimento do nosso querido Senador
Mozarildo Cavalcanti, que, na sua fala, destacou algo
que talvez seja a razão principal, meu querido Senador
Wellington Dias, desta sessão pública: a luta para que
a gente possa reescrever a nossa história.
O Senador Wellington Dias disse muito bem que
a história está sempre sendo escrita e que foi escrita, no passado, por aqueles que não queriam jamais
aceitar a participação popular, o sentimento do povo
na luta, nas conquistas – e foram muitas as que tivemos neste País. E é exatamente por isso que Hugo
Chávez e outros talvez tenham esse sentimento de
que aqui é o império da pactuação, do jeitinho, o que
não é verdade.
Desde quando a gente se lembra da velha história do tal descobrimento do Brasil, que veio por acaso,
que o vento trouxe? Isso é um absurdo! É uma coisa
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que a gente estudou tanto e tanto tempo e sabe que
não é verdade, que foi uma situação programada, pensada, visitada. Mas a história assim não foi dita. Assim
é quando a gente lembra, por exemplo, a luta. Tantos
irmãos nossos morreram pelo direito à libertação dos
escravos! De repente, passa-se que uma princesa,
pelo bom coração, assinou um documento e resolveu
tudo. E não foi bem assim.
É com esse mesmo sentimento que é preciso seja
reescrita a história do Brasil, porque não poderemos
deixar de reconhecer o papel que teve ali, na época,
Dom Pedro I. Mas não foi por uma vontade, não foi
pelo bom coração de Dom Pedro I que chegamos a
ter uma Nação livre como temos hoje. Muitos e muitos,
nobre Senador Humberto Costa, morreram, lutaram e
se debruçaram exatamente para que isso acontecesse.
É esse sentimento que precisamos incorporar à história. Todos nós – que estamos no Senado e na Câmara
Federal, escritores e intelectuais – precisamos fazer
um esforço muito grande para que essa história seja
conhecida por aqueles que virão e por nós, desta geração, que já estamos aqui.
Aqui, estamos exatamente comemorando o nosso
13 de março, muito bem colocado aqui pelo nosso nobre Senador. Ontem, mais uma vez, em Campo Maior,
foi lembrada por todos a importância daquela data. É
uma importância que nosso poeta Carlos Drummond de
Andrade, lá de Minas Gerais, já diz numa frasezinha:
No cemitério de Batalhão os mortos do
Jenipapo
Não sofrem chuva nem sol; o telheiro
os protege.
Asa imóvel na amplidão campeira.
Esse grande poeta faz referência àquela luta que
tivemos ali naquele momento.
Mas, nessa realidade, nessa história, é preciso
lembrar também outros fatos, meus nobres Senadores
e meu querido Laurentino, o grande historiador, nosso oeirense, meu amigo Dagoberto Carvalho, médico,
que hoje reside em Pernambuco, lá em Recife, e tem
várias obras que tratam exatamente dessa luta dos
piauienses pela sua liberdade.
Nesse ponto, precisamos destacar também o
grande papel que teve o povo oeirense, na ﬁgura de
Manuel de Sousa Martins. E logo mais vamos ouvir aqui
nosso Governador, que faz parte de sua linhagem familiar. Um vaqueiro nasceu ali, na Serra Vermelha, em
Paulistana, que era Município de Oeiras. De vaqueiro,
foi soldado e alferes, chegando a um papel importante,
que acho tem sido diminuído na dimensão e na grandiosidade da Independência do Brasil, incorporando o
Piauí a esse mapa gigante.
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Na verdade, o dia 24 de janeiro – e aqui também
precisamos lembrar –era exatamente a data comemorativa do Dia da Independência do Piauí, até os anos
70. Somente a partir da publicação de uma lei do Deputado José Auto de Abreu, de 1937, mas que só foi
implantada pelo Governo Alberto Silva nos anos 70,
a data foi mudada para o dia 19 de outubro, que tem
uma importância muito grande e relevante.
Mas é preciso também destacar, nobre Deputado B. Sá, o papel relevante que Oeiras teve na história dessa Independência. E, como diz o Dagoberto,
entre muitas lutas ali havidas, há um momento muito
esquecido, exatamente o dia 13 de dezembro de 1822,
lembrado como a Noite das Chibatadas, quando, na
verdade, o Governador das Armas, que é o Fidié – já
bastante lembrado aqui –, estava distante, e a Casa
da Pólvora, na qual as armas eram guardadas, estava com poucos seguranças. E, naquela noite – alguns
acham que alunos, professores ou gente do povo ou
algum movimento articulado –, invadiu-se a Casa da
Pólvora, bateram nos vigias, deixaram-nos amarrados.
E, no dia seguinte, passou-se a mensagem para a cidade de que o povo podia se levantar, que as armas
não estavam tão seguras com a ausência do Fidié para
Parnaíba, e que era o momento de encorajar aqueles
que queriam a independência do Estado do Piauí. E
isso - fora Dagoberto - tem sido muito pouco lembrado: um papel relevante que também aconteceu ali no
mês de dezembro de 1822.
No entanto, tivemos o 24 de janeiro, que já é uma
história bastante conhecida, que é exatamente quando
Manuel de Sousa Martins assume o poder, declara o
Piauí independente. Era a capital do Estado do Piauí
naquele momento... Trinta anos depois, a capital mudou para a nossa hoje capital Teresina.
E, naturalmente, temos aí a outra parte da historia, a soma dessa história, que foi a relevante batalha,
a importante batalha que tivemos pelo valente povo
piauiense, no dia 13 de março de 1823. E é o que nós
estamos aqui a defender: que essa história seja contada na sua totalidade, que seja incluído cada pedacinho dessa história, para que ela seja analisada nas
escolas, para que o povo conheça a verdadeira história do povo brasileiro, a partir da luta de cada Estado,
a luta dos cearenses, a luta dos maranhenses, a luta
dos pernambucanos, a luta dos baianos. Enﬁm, cada
espaço, cada célula desta Nação junto é o que a gente
chama de Brasil, esta grande Nação. Não queremos
que essa história seja secundarizada, que essa história não seja contada.
Portanto, meu nobre Senador Wellington Dias,
acredito que essa seja a razão maior desta audiência:
que o Brasil conheça a História do Brasil.
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É com isso que nós gostaríamos de parabenizar
todos os piauienses, todas as piauienses, todos aqueles e aquelas que lutaram para que nós tivéssemos o
Brasil do tamanho que o temos. Que Deus abençoe a
todos e a todas. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT –
PI) – Agradeço o Deputado Federal Assis Carvalho.
E, já caminhando para o encerramento, gostaríamos de ouvir, com o maior prazer também, o nosso
Deputado Federal, ex-Senador, ex-Governador, Hugo
Napoleão.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (DEM – PI) – Muito
obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT
– PI) – Registro aqui a presença também de muitos
piauienses, alguns que atuam aqui na Caixa Econômica Federal – a Celeste, o Celson, o Nelson.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (DEM – PI) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT
– PI) – Com o maior prazer.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (DEM – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Senador Wellington Dias, com os meus
cumprimentos pela iniciativa extremamente louvável e os agradecimentos pelas homenagens que me
presta; Exmº Sr. Governador do Estado do Piauí, Dr.
Wilson Martins; eminente historiador Laurentino; Deputado Paes Landim; Deputado Assis Carvalho; Deputado Ismar Aguiar Marques; Deputado Jesus Rodrigues; Deputado Nazareno Fonteles; Deputado B.
Sá, e uma saudação póstuma ao Deputado Federal
Mussa Demes.
Eu gostaria de, neste momento, abordar três assuntos, todos relacionados com a sessão de hoje, não
sem antes dizer da imensa emoção de voltar a ocupar
esta tribuna que, por tantos e tantos anos, ocupei, graças a Deus e ao glorioso povo do Estado do Piauí.
Gostaria de signiﬁcar nesta hora, neste instante,
que quando o Deputado Assis Carvalho fez referência
a nossa capital, a nossa formosa Teresina, recordeime, e lembrei ao historiador Laurentino, de Teresa
Cristina, imperatriz, mulher de Dom Pedro II. A ela,
justamente, é a homenagem de Teresina, como Teresópolis o é também.
Eu tenho profunda admiração pelo estadista que
foi Dom Pedro II. O Ministro Marcos Vinicios Vilaça me
deu umas cópias de umas cartas que ele escrevera para
a Princesa Imperial Regente, Princesa Isabel, sobre
administração, saúde e educação, como ela devia se
comportar em cada um desses níveis. Magníﬁco! Ele
que é da Academia Brasileira de Letras.
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Agora, gostaria de dizer também, acrescentando,
que Dom Pedro II, uma vez, num congresso na Filadélﬁa, encontrou-se com Alexander Graham Bell, que
entregou a ele uma taça e ﬁcou com a outra, e havia
um ﬁo ligando as duas taças. Ele se moveu uns 20
metros e recitou os versos de Shakespeare para Dom
Pedro, que, assustado, disse: “Ué, isto fala?”. E instalou
imediatamente no Brasil, no Paço Imperial, depois em
Niterói, o telefone. Também fomos o segundo país a ter
o selo. Depois do Penny Black, da Grã-Bretanha, foram
justamente o Olho de Boi e o Olho de Cabra, do Brasil,
graças a Dom Pedro. E, em várias e várias outras situações, ele realmente revelou ser um estadista.
Ao Senador Mozarildo Cavalcanti, à Senadora
Vanessa e ao Senador Marcelo Crivella, que me brindaram, agradeço de coração. Tendo sido colega do
Senador Mozarildo nesta Casa durante muito anos, ele
fez referência à Medicina do Piauí, médico que ele é,
como nosso Governador Wilson Martins também – e
excelente neurologista, salvou já a vida de um Deputado que é Presidente da Assembléia Legislativa. Eu
gostaria de dizer que a Medicina no Piauí é tão boa
que, uma vez, quando houve a comemoração dos 500
anos de Independência do Brasil, no Município de São
Raimundo Nonato – mais precisamente em Coronel
José Dias, dele desmembrado –, houve a comemoração dos 500 anos na parte relativa aos índios, e o
Presidente Fernando Henrique Cardoso lá foi. Também
fui, acompanhando a comitiva, e me sentei ao lado do
ex-Ministro Paulo Renato, que me perguntou: “Por que
a Medicina é tão boa aqui, no Piauí? E o curso de Medicina na Universidade Federal?”. Eu disse: “Por que
essa pergunta?”. O Ministro me disse: “É tão exemplar
que é sempre uma das cinco primeiras no Provão do
Ministério da Educação”.
Então, isso foi devido a grandes médicos piauienses que, no passado, formaram, há 40 anos, a nossa
Universidade Federal do Piauí, que está completando
40 anos agora! São 40 anos de boa experiência também na área da Medicina. Lá, na época, o Dr. Zenon
Rocha, o Dr. Nathan Portella, irmão do saudoso Ministro e Senador Petrônio Portella e do valoroso exGovernador e ex-Senador Lucídio Portella e seu irmão
Elói Portela, uma família ilustre. Também o Dr. Lineu
Costa Araújo e vários outros médicos se juntaram e
ﬁzeram a nossa Medicina piauiense, com grande amor
e com garra. Hoje, nós recebemos doentes não apenas do Ceará, do Maranhão, do Tocantins, de outros
Estados, mas até de outros países, como o Suriname.
Vem gente de fora.
Eu, que sou membro da oposição na Câmara
dos Deputados, disse que sei elogiar quando se faz
necessário. O Ministro da Saúde foi a Teresina e lan-
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çou o cartão do SUS, altamente interessante sob três
aspectos: o do registro, o de evitar fraudes e o da compensação, exatamente nos casos em que os hospitais
que recebem imigrantes, doentes de outros Estados,
vão receber igualmente o pagamento por isso.
Três momentos são extremamente valiosos na
História do Brasil. O primeiro – vivam as mulheres! –, a
Guerra do Paraguai, quando o piauiense mandou contingentes de homens, tendo à frente a heroína Jovita
Feitosa. Foram combater lá longe, no Paraguai, com
seus sacos e cofos cheios de rapadura para aguentarem o rojão.
Falando em Ministro da Educação, quero saudar
ali o Ministro Cristovam Buarque, a quem tive o prazer
de, quando fui Ministro também, amizade que me orgulha e me honra muito durante todos esses anos.
Eu ia dizer que, na realidade, a heroína Jovita
Feitosa foi a grande líder. Depois, na revolução dos
Beckman, o Bequimão, no Maranhão, os piauienses
tiveram acirrada participação.
Finalmente, falo da Batalha do Jenipapo. O Deputado Assis Carvalho, o ex-Governador e Senador
Wellington Dias e todos que aqui falaram registraram
a importância dos gritos em Oeiras, em Parnaíba, de
Manuel de Sousa Martins.
O mais importante, já vou caminhando para o
ﬁnal, é que, enquanto no Sul do País a comemoração
foi “Independência ou Morte”, com festas; no Piauí,
realmente houve mortes.
O 2º Batalhão de Engenharia e Construção, 2º
BEC, de Teresina, passou a ter o nome de Batalhão
Heróis do Jenipapo, e eu tive a oportunidade de participar de solenidade lá. Todos os governadores do Estado presidem comemorações e há um monumento, à
semelhança daquele aos pracinhas no Rio de Janeiro,
que ﬁca ali perto da Glória, perto do Castelo. Os governadores presidem cerimônias cívico-militares impecáveis todos os dias 13 de março de cada ano, em
Campo Maior – na época, era Santo Antônio do Surubim o Município, ou o distrito, se fosse assim. De lá,
à noite, a batalha foi renhida, e os portugueses foram
descansar. Nesse momento, astutamente, os piauienses, os brasileiros bravos, sequestraram a bagagem.
Depois, alguns historiadores – não brasileiros, claro
– disseram que foi crime. Crime foi, disse um grande
historiador brasileiro, não ter sido sequestrada toda a
bagagem. Com isso, eles enfrentaram e venceram. E os
governadores sempre fazem a aposição de uma coroa
de ﬂores no cemitério do Soldado Desconhecido, onde
há centenas de corpos enterrados no chão.
Bem, de lá, empurraram as tropas para o Município de Livramento – hoje, José de Freitas, que tem
até o nome do meu bisavô –, e, depois, União, que se
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chamava Estanhado – terra do meu avô, que foi parlamentar durante muitos anos também –, e, de Estanhado, para Caxias, no Maranhão. E lá foi sufocada.
Junto com os maranhenses, capitularam os portugueses, comandados por João José da Cunha Fidié,
comandante-mor das forças portuguesas. E lá, então,
nesse dia, nasceu Gonçalves Dias, que, anos e anos
depois, traz um belo poema a respeito da Batalha do
Jenipapo e da capitulação em Caxias.
Sr. Presidente, nada mais me resta senão agradecer, enaltecer e dizer que é um orgulho ser descendente desse povo tão corajoso, tão ﬁrme, sofrido, mas
aguerrido, como o piauiense.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT
– PI) – Nós é que agradecemos ao Deputado Federal
Hugo Napoleão. É um prazer muito grande ouvir aqui
esse depoimento.
Caminhando para o encerramento, nós gostaríamos de ouvir aqui o nosso Governador Wilson Martins,
que, como lembrado aqui, é descendente do nosso
Visconde de Parnaíba. Hoje, foi comprovado aqui –
ouviu, Senador Humberto? –, que também é parente
do Senador Sarney. Puxaram as gerações aqui de
muitos anos.
Com o maior prazer, nosso querido Governador
Wilson Martins, que inicia lá no Piauí um belo trabalho.
O SR. WILSON NUNES MARTINS – Muito boa
tarde a todos!
Cumprimento o Sr. Presidente desta sessão,
Senador Wellington Dias, saudando os demais Senadores em nome dos Senadores que se pronunciaram
desta tribuna sobre a nossa história: Senador Mozarildo Cavalcanti, Senadora Vanessa, do PCdoB do
nosso companheiro Osmar Júnior, e também o Senador Crivella.
Muito já aprendemos aqui sobre a história, já
ouvimos tantos como o nosso companheiro Deputado Assis Carvalho, que também cumprimentamos; o
Deputado Hugo Napoleão; o Deputado Paes Landim;
o Ismar Marques, que representa aqui o Presidente
da Assembleia Legislativa do Piauí, Deputado Themístocles Filho; e também nosso escritor e jornalista
Laurentino Gomes.
Queremos saudar os demais Senadores e Senadoras, saudar os Deputados Federais do Estado do
Piauí, Nazareno Fonteles, Jesus Rodrigues, o Secretário e Ex-Deputado Federal Dr. B. Sá, demais autoridades do nosso querido Estado do Piauí, homens e
mulheres que vieram para esta solenidade.
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Mas muito já aprendemos nesta tarde, meu caro
Presidente Wellington Dias. Mas é preciso que a gente
possa reaﬁrmar aquilo que é bom e que é positivo.
Quando D. João VI resolveu voltar para Portugal,
pelas circunstâncias da vontade do povo do Brasil, na
construção da sua independência, preocupado com
o movimento nacionalista que se avolumava de forma
rápida, mandou para o Brasil um dos seus principais
comandantes, acostumado a guerras na Europa e a
combater também os franceses com Napoleão Bonaparte em vitórias que foram, ao longo dos anos, importantes para Portugal: enviou seu aﬁlhado Fidié ao
Piauí para criar o Brasil do Norte, com os Estados do
Piauí, do Maranhão e do Grão-Pará, envolvendo aí os
Estados do Pará e do Amazonas hoje.
Fidié chega ao Brasil, em Oeiras, e toma posse
como Governador das Armas no dia 16 de agosto de
1922, portanto um mês e doze dias antes do Grito do
Ipiranga, da Independência do Brasil. E a partir de
então não tem sossego, porque logo no dia 19 de outubro de 1822, a irreverência dos piauienses do Norte, lá na Parnaíba, comandados por Simplício Dias,
Presidente do Senado da Câmara de Paranaíba, por
Leonardo Castello Branco, com sua juventude e sua
impaciência, e por João Cândido de Deus, declararam
a independência do Piauí. Isto foi no dia 19 de outubro
de 1822, portanto pouco tempo depois de declarada a
Independência do Brasil, em anos, meu caro Laurentino, em que não havia absolutamente nenhuma facilidade para comunicação. Daí a grandeza que representa esse grito de independência na nossa querida
cidade de Parnaíba.
Fidié, que se dizia estrategista, cometeu um grande erro deixando a capital Oeiras para combater lá a
revolta pela independência do norte do Piauí. Foi aí
que começou a sua desgraça e foi aí que começou a
história da nossa independência. Passou por Campo
Maior, por Piracuruca, demorou quase dois meses
para chegar a Parnaíba, onde se demorou quase dois
meses também. Quando voltou, a história fala da sua
passagem por Piracuruca e por um combate que, na
realidade, em Piracuruca, na Lagoa do Jacaré, não
havia nenhum preparo e foi mais uma corrida, foi mais
uma perseguição de desmandos cometidos em Piracuruca, pois todas as casas que ﬁcaram abandonadas
tiveram seus bens subtraídos pelo grupo que andava
com Fidié.
E dali, em 13 de março, se encontram na cidade
de Campo Maior, às margens do rio Jenipapo, onde
um exército improvisado e sem nenhuma preparação
dos brasileiros, como já foi bem dito aqui, de homens
e mulheres, de agricultores familiares, usando armas
como garruchas, como as lazarinas, as bate-buchas,
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machados, foices e facões foram ao combate e perderam a guerra, comandados por Luís Rodrigues Chaves,
combatente exemplar que, mesmo perdendo a guerra
e tendo mais de duzentos mortos e de quinhentos feridos, foi fundamental para a história da nossa independência. E aquilo que o Deputado Assis Carvalho
colocou aqui, assim como o nosso Deputado Federal
Hugo Napoleão, de que houve subtração da munição,
das armas, mas também soltaram os animais depois,
no descanso pós-guerra dos portugueses. E aí enfraqueceram todos os planos do comandante Fidié, que
resolveu, de forma enfraquecida, mudar seu rumo e,
em vez de voltar para Oeiras, seguiu a atravessar em
Estanhado, hoje União, para a cidade de Caxias.
Felizmente, nosso Presidente José Sarney não
está aqui, mas, à época, Caxias tinha um decidido
apoio e uma excelente relação com a Coroa Portuguesa. Fidié foi para Caxias porque esperava receber
o apoio de Portugal, que,, durante quase três meses,
não chegou.
E aí, Luís Rodrigues Chaves, junto com Manuel
de Sousa Martins, já comandando o Exército, com cearenses, com maranhenses e com piauienses, saíram
em perseguição ao comandante Fidié.
Em 24 de janeiro, meu caro Assis, na nossa querida Oeiras, foi o dia constitucional da independência
do Piauí. Manuel de Sousa Martins foi à Câmara do
Senado de Oeiras e declarou, em sessão solene, a
independência do Estado do Piauí.
Uma semana, dez dias antes, no dia 13 de dezembro, a noite da chicotada, da chibatada, na realidade,
foi um plano bem feito, estrategicamente pensado na
casa do brigadeiro Manuel de Sousa Martins, e lá não
só prenderam os guardas, mas, sobretudo, tomaram
conta dos armamentos que estavam lá e também de
toda a pólvora e de toda a munição. Começava ali a
independência do Piauí, na cidade de Oeiras.
Mas aí, de Caxias, não teve outra saída para Fidié. Sitiado no morro do Alecrim, ele se entregou e,
graças a Deus – como disse aqui o nosso Senador
Wellington Dias –, pela experiência, pela capacidade
de articular de Manuel de Sousa Martins, porque o
sentimento da grande maioria de exército piauiense,
dos soldados que se juntaram vindos do Ceará e também do Maranhão, é para que se linchasse ali mesmo
Fidié e sua tropa.
Mas o comandante, o Brigadeiro Manuel de Sousa
Martins se conteve e disse: “Não! Não é dessa forma!
Vamos prendê-lo! Vamos torná-lo prisioneiro!” E assim
o fez. Levou-o para Oeiras, onde ﬁcou preso por algum
tempo, de onde foi para Salvador, na Bahia, depois para
o Rio de Janeiro, como frisou aqui muito bem o nosso
Senador Wellington Dias. Lá ele teve a oportunidade
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de escrever suas memórias, fundamentais para os
registros históricos, da história, da Independência do
Brasil, da nossa independência do Piauí.
Quero, para não ser repetitivo, porque existem
muito mais detalhes, Sr. Presidente, Senador Wellington Dias, dizer que há pouco tempo Laurentino Gomes
resolveu visitar o Piauí. junto com o nosso companheiro Fonseca Neto, professor da Universidade Federal
do Piauí e também historiador. Fizeram uma visita
ao monumento do Jenipapo, foram a Campo Maior,
no dia 13 de junho, Festa de Santo Antônio. Lá contemplam a beleza de nossa religiosidade, do alto do
monumento que foi feito para o Jenipapo. Viu ao vivo
o acontecido e os registros feitos pelo povo do Piauí
da história do Jenipapo. A partir de então, pela beleza
da leitura dos livros 1808 e 1822, o País todo, o Brasil todo e também o Piauí passaram a conhecer uma
história importante de sua independência e também
da independência do Brasil.
Vale registrar que piauienses como Abdias Neves,
meu caro Deputado Hugo Napoleão, como Abdias Neves, como Wilson Brandão, como Monsenhor Chaves,
como Fonseca Neto, como Paulo Nunes têm registros
irreparáveis da nossa história da independência do
Piauí e da Batalha do Jenipapo.
Mas foi Deus que fez, com o conhecimento que
tem, com a história que tem, Laurentino Gomes fazer
com que este registro pudesse ser nacionalmente reconhecido.
Portanto, meu caro Presidente Wellington Dias,
no momento em que agradecemos a V. Exª a lembrança – o que também já foi lembrado nesta Casa
por outros Senadores do Piauí –, queremos fazer os
agradecimentos ao Senado Federal, em nome do nosso Presidente José Sarney e de todos os Senadores e
Senadoras, pela oportunidade desta sessão especial
em homenagem à nossa história, à nossa gente e à
bravura do povo do Piauí.
Queremos, portanto, fazer mais um pedido. E aí
vale, agora, a necessidade que tem o Estado do Piauí,
um Estado que vem se transformando ao longo dos
anos; cada um dos seus governantes, fazendo a sua
parte, colocando o seu tijolo.
Reconhecemos o tanto que avançamos nos últimos oito anos da gestão do nosso Senador Wellington
Dias. Mas nós precisamos muito que os Pares do Senador Wellington Dias nesta Casa possam ajudar tanto
ele como o Senador Ciro Nogueira e o Senador João
Vicente Claudino para que a independência verdadeira do Piauí, a transformação de nossas riquezas, de
nossas potencialidades possam ser verdadeiramente
importantes e priorizadas por esta Casa, pelo Senado Federal no sentido de que a gente possa avançar
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a passos largos, comemorando o fato que aconteceu
recentemente, no ano de 2008: o Piauí ser um dos
Estados que teve o maior crescimento do Produto Interno Bruto.
Por isso, devemos correr a favor desta corrente
importante de desenvolvimento do nosso País, da sua
infraestrutura, que foi implementada pelo nosso querido
ex-Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva.
Portanto, meu caro Presidente Wellington Dias,
nossos agradecimentos fraternos a esta Casa, ao Senado Federal, pela lembrança e pela oportunidade de
estarmos aqui, falando e enaltecendo a bravura do
povo piauiense.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT
– PI) – Agradecemos ao Governador Wilson Martins.
Tenho certeza, posso aﬁrmar aqui a todos desta Casa,
de que contará com o apoio não só do Senado, mas,
também da Câmara Federal e com o apoio da nossa
Presidente Dilma, da sua equipe, para que possamos
prosseguir neste importante projeto em nome do qual
o povo o elegeu.
Agradecendo a todos os presentes, lembro aqui
aos nossos amigos Senadores os compromissos que
tratamos aqui. Foi dito na fala também do Presidente
Sarney, da Senadora Vanessa, do Senador Mozarildo,
do Senador Crivella, da Senador Gleisi, do Senador
Cristovam, do Senador Humberto que podemos agilizar uma audiência pública a partir da qual se permitirá
a votação de um projeto de lei que reconhece como
data comemorativa nacional o 13 de março.
Dito isso, agradecendo a todos os presentes, registro também a presença da Dona Carmen Gomes,
que esteve no Piauí, esposa do Laurentino Gomes.
Ela não subiu a escada do monumento de Jenipapo
com ele, que fez um grande exercício físico. Registro
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a presença também da nossa querida Regina Souza e
do meu querido Urbano, ex-Presidente da Fetag, que
também há pouco estava aqui.
Enﬁm, agradecendo a todos os homens e mulheres, a todos os piauienses, aos meios de comunicação,
que, por intermédio da TV Senado, acompanharam,
repito aqui, esta sessão, que foi transmitida pela TV
Assembleia Legislativa, presidida pelo nosso Presidente Themístocles Filho; ao meu querido Ismar. Também
foi transmitida pela TV Antares, que é a TV estatal do
Estado. Houve também transmissões pelas nossas TVs
privadas Cidade Verde, Meio Norte, Antena 10 e por
outros meios de comunicação do nosso Estado.
Nossos agradecimentos a todos que colaboraram
para este momento.
A Presidência agradece às personalidades que
nos honraram com o seu comparecimento, à bancada federal. Registro aqui que, além do Assis Carvalho,
também o Jesus Rodrigues participou desta iniciativa
neste momento.
Suspendo a sessão por cinco minutos para os
cumprimentos, e, em seguida, será retomado o expediente normal.
Muito obrigado.
(Suspensa às 16 horas e 16 minutos, a
Sessão é reaberta às 16 horas e 21 minutos,
sob a Presidência da Senadora Vanessa Grazziotin, Suplente de Secretário.)
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Está reaberta a sessão.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Os requerimentos que acabam de ser
lidos serão encaminhados à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
Ofício nº 002/2011 – GSMS-+
Brasília, 3 de março de 2011
Ao Presidente do Senado Federal
Senador José Sarney
Senhor Presidente,
Tendo participado hoje pela manhã da reunião
da Mesa Diretora e proferido discurso no plenário do
Senado, solicito ratiﬁcar minha presença, que por um
lapso, deixei de registrar no painel.
Atenciosamente, – Senadora Marta Suplicy,
Primeira Vice-Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – O ofício que acaba de ser lido vai
à publicação.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Iniciamos agora com a relação dos
oradores inscritos.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela
ordem, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Pois não.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Peço minha inscrição para falar como Líder do PSDB.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Como Líder do PSDB, inscrevo o
Senador Alvaro Dias.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) –
Pela ordem, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Senadora Gleisi.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu queria pedir minha inscrição para uma comunicação inadiável.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Senadora Gleisi, para uma comunicação inadiável eu já havia solicitado a minha inscrição.
Então, V. Exª ﬁca sendo a segunda Senadora inscrita
para uma comunicação inadiável. (Pausa.)
Repito: eu já havia solicitado a minha inscrição
para uma comunicação inadiável. Então, V. Exª ﬁca
inscrita como segunda oradora.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) – Segunda. Está ótimo! Muito obrigada, Srª Presidente.
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Obrigada, Senadora.
Então, reiniciando os nossos trabalhos, convido
agora para fazer uso da palavra, como primeiro orador
inscrito, o Senador Paulo Paim.
V. Exª está sendo convidado a usar a tribuna,
como primeiro orador inscrito, depois dessa bela sessão que tivemos, patrocinada pelo Senador Wellington
Dias, que tratou da Batalha do Jenipapo.
Senador Paulo Paim, V. Exª dispõe de 20 minutos
na tribuna como orador inscrito.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta Vanessa Grazziotin, venho à tribuna no dia de
hoje primeiro dizendo que encaminhei à Mesa dois votos
de pesar e solidariedade às respectivas famílias.
O primeiro voto, Srª. Presidenta Vanessa Grazziotin, refere-se ao nosso colega e amigo ex-Deputado
Eduardo Valverde, líder com certeza do nosso povo,
da nossa gente, que, infelizmente, faleceu neste ﬁm
de semana.
Srª Presidenta, a cena política brasileira, com
certeza, nesta semana está mais triste. Faleceu, na
última sexta feira, vítima de acidente automobilístico,
na BR-364, em Rondônia, o Presidente Regional do
PT e ex-Deputado Federal Eduardo Valverde, com
quem eu dialogava muito, conversava muito. Ele tinha
posições muito ﬁrmes, muito claras em defesa do Governo Lula e, consequentemente, em defesa da nossa
Presidenta Dilma.
No mesmo acidente, também morreu o radialista Ely Bezerra, Secretário de Organização do Partido
dos Trabalhadores e Secretário-Adjunto da Semdestur,
em Porto Velho.
Todos, Srª Presidenta, com certeza estamos chocados e externamos aqui as nossas condolências e
sentimento de solidariedade não somente ao PT, como
também a todos os seus familiares.
Valverde eu aprendi a respeitar. Era um defensor
dos direitos humanos e da ﬂoresta amazônica, um lutador cotidiano e incondicional em favor dos direitos e
conquistas de todos os trabalhadores e trabalhadoras
do nosso País. Aprendi a respeitá-lo, Srª Presidente,
porque, em inúmeros momentos, tive a satisfação de
dialogar e debater com ele e sempre percebi nele
muita convicção naquilo que defendia e naquilo em
que acreditava.
Recebi dos companheiros do PT lá de Rondônia,
ainda no ﬁm de semana, o comunicado. Eles não me
pediram, mas ﬁz questão de vir à tribuna encaminhar
este voto de solidariedade a esse grande líder que
nós perdemos. O voto já foi encaminhado à Mesa; V.
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Exª terá oportunidade de encaminhar e já se propõe
a assinar junto.
Srª Presidenta, é com tristeza que também registro neste momento um falecimento, lá no meu Rio
Grande, mais precisamente, em Osório, cidade do meu
litoral. No sábado, foi assassinado o jovem Tairone
Silva, de 17 anos. Tairone levou dois tiros, um deles a
queima roupa, dados por um policial.
O crime comoveu a cidade. Ele foi velado na
Câmara de Vereadores, e o Prefeito Romildo Bolzan,
do PDT, decretou luto oﬁcial de três dias, Senador
Cristovam.
Infelizmente, Srª Presidenta, fatos como esse
ocorrem diariamente no Brasil. Tairone Silva era negro.
Conforme dados do Mapa da Violência 2011, em cada
três assassinatos no Brasil, dois são de jovens negros.
Em 2008, morreram 103% mais negros do que jovens
que não são negros. Dez anos antes, essa diferença já
existia, mas era de 20%. De 2005 para 2008, as taxas
de assassinatos entre os negros subiram 12,1%.
O cenário é muito pior entre os jovens de 15 a 24
anos. Os assassinatos entre os jovens negros passaram
de 11.308 para 12.749 – um aumento de 13%.
Esse jovem era lutador de boxe, destacou-se nacionalmente, era uma referência do esporte e, no dia
anterior do seu assassinato, já falava para sua mãe
que um policial tinha colocado um revólver na sua
boca e ameaçado matá-lo. Infelizmente, foi o que veio
a acontecer no dia posterior.
Por isso, Srª Presidente, de forma muito respeitosa, peço à Casa que aprove os dois requerimentos,
o do jovem pugilista e o desse líder, não só do nosso
Partido, mas também um líder que tinha conquistado
o carinho e a credibilidade, tenho certeza, de todos os
Deputados Federais e do povo de Rondônia.
Srª Presidenta, ainda quero fazer um registro,
neste momento, do julgamento que teremos no Supremo Tribunal Federal referente ao piso nacional dos
professores.
O Supremo Tribunal Federal (STF) deverá julgar,
na próxima quinta, dia 17, a Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) nº 4.167, que contesta alguns
pontos da Lei Nacional do Piso dos Professores, sancionada em 2008 pelo Presidente Luiz Inácio Lula da
Silva. Os professores estão desejosos de que essa
ação seja votada e têm certeza de que será favorável
à categoria. Já defendi a matéria aqui várias vezes e
acompanhei também a defesa aqui feita pelo Senador
Cristovam diversas vezes.
Srª Presidente, necessitamos que o Estado brasileiro reconheça o valor e o trabalho dos nossos professores. O piso nacional foi o primeiro passo dado. Foi
aprovado por unanimidade nesta Casa – lembro-me,
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um trabalho brilhante do Senador Cristovam e também
da Senadora Ideli Salvatti.
É importante destacar que o Governador do meu
Estado, o Rio Grande do Sul, Tarso Genro, apresentou,
no dia 20 de janeiro, requerimento ao Ministro Joaquim
Barbosa demonstrando o seu desinteresse pelo objetivo dessa ação. Explico.
A Governadora anterior tinha entrado com uma
ação no Supremo, junto com outros quatro Governadores, para considerar inconstitucional o piso dos
professores. O Governador eleito, Tarso Genro, apresentou, no dia 20 agora, a sua posição, deixando claro
que ele não é contra; pelo contrário, é a favor do piso
dos professores.
A posição do Centro dos Professores do Rio
Grande do Sul – CPERGS, é a de que a implantação
do piso nacional deve acontecer rapidamente.
No meu entendimento, é fundamental que todos
os Estados reconheçam, Senador Cristovam – tenho
insistido em falar no seu nome, porque sei dessa sua
luta –, o piso nacional como vencimento básico da
carreira de professor e que tanto a União como os Estados federados criem as condições ﬁnanceiras para
seu pagamento.
O Governo Federal vem implantando, nos últimos
anos, uma série de medidas e ações públicas que colocam a educação como um dos eixos básicos para o
avanço e o desenvolvimento tanto regional como nacional – foi essa a fala, inclusive, da Presidenta Dilma
a todo o País em rede de televisão.
Se a educação é ponto de convergência para a
nação que sonhamos e buscamos, é inadmissível que
seus trabalhadores, ou seja, seus mestres, os professores, aqueles que ensinam, não sejam reconhecidos
como tais, por um piso mínimo, que, eu diria, ﬁca em
torno aí de dois salários mínimos.
A remuneração é apenas um ponto dessa questão. Sobre isso, nosso País está avançando. Não tenho
dúvida alguma de que a não aplicação da lei federal
que cria o piso nacional dos professores seria um enorme retrocesso. Reitero aqui todo o apoio ao pleito dos
professores brasileiros.
Sr. Presidente, ainda no meu tempo, aproveitando
a presença do ex-Senador Ulisses Riedel de Resende, que está aqui conosco, quero fazer um registro, de
que o nosso amigo Ulisses Riedel de Resende, diretor técnico do Diap e presidente da União Planetária,
vai lançar amanhã, dia 15 de março – para quem não
sabe, é a data do meu aniversário e todo mundo tem
de me cumprimentar amanhã; eu já avisei outro dia e
estou avisando hoje: no mínimo, um cumprimento! -,
data do meu aniversário, às 18 horas e 30 minutos, na
Biblioteca do Senado Federal, um livro muito, muito in-
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teressante que revela as suas reﬂexões sobre as causas da miséria e sua superação. Nesse livro, que eu li
porque recebi de forma antecipada – não o li todo, mas
já li partes, Ulisses; senão, quando eu descer, ele me
pergunta página por página –, ele viaja por questões
sempre atuais, resgatando o valor delas para a nossa
sociedade. São pontos cruciais, como a importância
da solidariedade.
Ele não para aí: propõe ações concretas para
resolver o problema da miséria em nosso País. Ele
sugere, por exemplo – eu encontrei Ulisses quando
entrei aqui; eu disse que ia falar aqui, ele me disse para
dar o destaque a esta parte e estou dando destaque,
estava escrito aqui -, a criação da Autoridade Pública
para a inclusão social e o estímulo à organização em
cooperativas especiais protegidas pelo Estado.
Sabemos que a superação da miséria não se dará,
segundo ele e eu também concordo, por obra de um
único governo, mas pelo produto do esforço do Estado
e de toda a sociedade. Precisamos, a exemplo do que
já vem fazendo a Presidenta Dilma, engajar-nos nessa
luta, que deve ser de todos os Poderes da República
e, naturalmente, de toda a sociedade brasileira.
Ulisses Riedel é advogado trabalhista, humanista
e militante social. Foi também Senador da República,
ainda que por um curto período, concluindo o mandato
do inesquecível, já falecido, Senador Lauro Campos.
Faço questão de estar presente, Ulisses, no lançamento do seu livro, que vai ser amanhã, dia 15, às
18 horas e 30 minutos, na Biblioteca Acadêmico Luiz
Viana Filho, aqui, no Senado Federal. Parabéns, Ulisses, pelo seu livro!
Por ﬁm, Sr. Presidente, eu só quero registrar que
a Federação das Associações da Síndrome de Down
enviou convite para participarmos dos eventos relativos ao Dia Internacional da Síndrome de Down, que
será dia 21 de março. Dia 21 de março é também o
Dia Internacional da Luta Contra os Preconceitos. Dia
21 de março foi escolhido por ser também o Dia Internacional da Síndrome de Down.
A síndrome é causada pela trissomia do cromossomo 21. Ou seja, o cromossomo 21, em vez de se
dividir em dois, divide-se em três. O Senador Mozarildo
está entendendo o que estou dizendo; eu estou lendo, mas não estou entendendo muito, porque é uma
questão mais da sua área, a área médica.
No entanto, mais do que explicar o porquê da
escolha, essa data marca o Dia Internacional da Síndrome de Down e foca naquilo que diferencia os seres humanos.
Quero neste momento focar no que nos torna
iguais: todos somos capazes de sentir, de aprender
e de desenvolver-nos. A deﬁciência, seja ela qual for,
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não traz em si a sentença do fracasso pessoal ou individual, do insucesso na vida. Sempre digo que temos
de dar oportunidade àqueles que têm algum tipo de
deﬁciência, porque eles mostrarão toda a sua capacidade nas outras áreas. No relato de muitos pais de
crianças com síndrome de Down, é comum o sentimento de que a notícia de que seu ﬁlho é uma criança
com Down é impactante. Muitas vezes, essa notícia
é passada pelos médicos e ﬁca marcada, como se a
criança não soubesse e não pudesse desenvolver-se
em outras áreas.
Quero aqui destacar que ouvi muito os pais e
familiares de pessoas com deﬁciência e repito muito
isto: as deﬁciências nessa ou naquela área ou uma
deﬁciência física não querem dizer que essa criança
– ou esse adulto – não possa desenvolver sua atividade em outra área.
Sr. Presidente, quero ainda permitir, no meu tempo, um aparte ao Senador Cristovam e pedir que V. Exª
considere, na íntegra, esta minha fala.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senador Paim, quero, em primeiro lugar, dizer que seu
discurso me ajuda a corrigir uma declaração que dei,
há algumas semanas, exatamente sobre a posição do
Governo do Rio Grande do Sul em relação ao pedido
de declaração de inconstitucionalidade do piso salarial.
Naquela época, eu ainda não sabia que o Governador
Tarso Genro tinha tirado a assinatura do Governador.
Quero aqui parabenizá-lo e dizer que isso faz com
que o Estado do Rio Grande do Sul assuma uma posição muito melhor do que aquela que via enquanto
estava ao lado de quatro Governadores que pediram
a inconstitucionalidade de uma lei tão óbvia como é o
piso salarial do professor. Se fosse pelo argumento de
que não tinha dinheiro – esse, primeiramente, não é
um argumento suﬁciente para justiﬁcar a inconstitucionalidade –, era preciso vir aqui buscar dinheiro do Governo Federal, como, aliás, a própria lei do piso salarial
já prevê. Ou, então, como eu disse, que o Governador
incapaz de pagar um piso tão pequeno entregue suas
escolas para o Governo Federal e comecemos aquilo
que acho que é a única saída para a educação brasileira: a federalização da educação de base. Fazer toda
escola do Brasil igual ao Colégio Pedro II, que é federal;
às escolas técnicas, que são federais; aos colégios de
aplicação, que são federais e que têm como média a
melhor entre todas do Brasil. As escolas federais têm
uma média melhor, pelo Ideb, do que as particulares –
não que a melhor particular seja pior do que a melhor
federal, mas, na média, as federais têm uma média
melhor. Então, quero aqui parabenizar o Governador
Tarso Genro e dizer que espero que agora os juízes
entendam que, de todos os 27 Governadores, apenas
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quatro entraram com isso – e não os mais pobres, como
o próprio Rio Grande do Sul não é dos mais pobres. E,
se o argumento da inconstitucionalidade é o fato de que
o Governo Federal não pode interferir, faz pouco tempo
que a gente decidiu qual é o salário mínimo. Nenhum
Governador disse que era inconstitucional. Aliás, 123
anos atrás, a Princesa Isabel declarou a abolição dos
escravos em todas as províncias brasileiras. Nenhuma alegou inconstitucionalidade. Ainda bem que não
foi agora que a Lei Áurea saiu, senão alguns Governadores iam dizer que era inconstitucional, porque ia
atrapalhar as ﬁnanças e a produção agrícola dos seus
Estados. Então, eu quero deixar aqui os meus cumprimentos ao Governador Tarso Genro e espero que os
outros quatro Governadores, que substituíram os que
antes estavam, façam o mesmo, que retirem as suas
assinaturas, que desfaçam esse pedido de inconstitucionalidade de uma lei tão importante quanto foi a Lei
do Piso Salarial do Professor.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito
obrigado, Senador Cristovam.
Senadora Vanessa.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM)
– V. Exª me permite? Serei muito breve.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pois
não.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM)
– Também gostaria de cumprimentá-lo não como Senadora somente, mas como professora integrante da
direção que fui da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE hoje – na minha época,
CPB, Confederação de Professores do Brasil. E dizer
que talvez essa tenha sido uma das maiores conquistas da categoria, primeiro com a criação do Fundef e
agora do Fundeb. São medidas que vão fazendo avançar a qualidade da educação brasileira e promovem
a inclusão não só de jovens, mas de adultos também
no processo educacional. Quero dizer, Senador Paulo Paim, que nós poderíamos ir lá acompanhar o julgamento da sessão no Supremo, no dia em que for
votado, porque compartilho com sua opinião, com a
opinião do Senador Cristovam Buarque, a respeito do
assunto. Não há inconstitucionalidade a ser declarada
diante dessa lei. Não há. Tantas outras regras nacionais foram aprovadas e continuam vigorando até hoje.
Portanto, parabenizo V. Exª e também transmito em
meu nome... Salvo engano, o Governador Tarso Genro
retirou o Estado do Rio Grande do Sul ...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Exatamente. Foi esse o destaque que eu...
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM)
– ... daqueles Estados proponentes da Ação Direta de
Inconstitucionalidade, da Adin. Parabéns a V. Exª que
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vem do Rio Grande do Sul, ao Governador Tarso Genro.
Era isso mesmo que os professores, que o Magistério
do Brasil inteiro esperava de um Governador comprometido com o País, comprometido com a educação.
(Interrupção do som.)
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM)
– Senador Paim, então, ﬁcam os meus cumprimentos
a V. Exª e aqui a ideia de que possamos fazer uma
comitiva, para que, no dia do julgamento, possamos
acompanhar de perto uma votação, que não é importante para o Magistério, mas para a educação, para o
Brasil como um todo. Parabéns, Senador.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente, Senador Humberto Costa, nosso Líder, eu quero
só registrar nos Anais da Casa este pronunciamento
– porque naturalmente eu não vou ler, sei que o meu
tempo terminou –, em que eu faço uma homenagem
ao grande ex-Senador Abdias do Nascimento, que
hoje completa 97 anos. Abdias dedicou a sua vida na
luta contra todo tipo de preconceito. Então, eu queria
pedir a V. Exª esse registro.
E, quanto ao outro, se V. Exª permitir, vou ler só a
introdução, são duas linhas: Nos termos do art. 222 do
Regimento Interno do Senado, requeiro voto de solidariedade aos familiares do ex-Governador e ex-Senador
Mário Covas Júnior, pelos 10 anos da sua morte.
Era isso e obrigado.
Peço que V. Exª considere na íntegra os meus
pronunciamentos.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno)
REQUERIMENTO Nº , DE 2011
Nos termos do art. 222 do Regimento Interno
do Senado Federal, requeiro voto de solidariedade
aos familiares de Mario Covas Júnior, pelos 10 anos
de sua morte.
Mario Covas Júnior nasceu em Santos, SP, em
21 de abril de 1930, ﬁlho de Mario Covas e Arminda
Carneiro Covas. Casado com Florinda Gomes Covas,
teve dois ﬁlhos, Renata e Mario, e quatro netos: Bruno, Gustavo, Mario e Sílvia. Ele faleceu no dia 6 de
março de 2001. Deputado Federal, Senador, Prefeito
do Município de São Paulo e Governador do Estado
de São Paulo.
Cursou o primeiro grau no Colégio Santista e o
segundo grau no Colégio Bandeirantes, em São Paulo, onde também se graduou em Química Industrial e
foi em seguida professor. Formou-se engenheiro civil
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pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo,
turma de 1955. Teve intensa militância na política estudantil dos anos 50 e foi vice-presidente da UNE - União
Brasileira dos Estudantes - em São Paulo. Formado,
prestou concurso público na Prefeitura de Santos, onde
trabalhou como engenheiro até 1962.
Candidatou-se a prefeito de Santos em 1961,
pelo PST, obtendo o segundo lugar na votação. No
ano seguinte, e pelo mesmo partido, elegeu-se deputado federal. Com a extinção dos partidos políticos em
1966, foi um dos fundadores do MDB, pelo qual nesse
mesmo ano se reelegeu deputado federal.
Covas foi então escolhido líder da bancada oposicionista na Câmara dos Deputados. Aos 37 anos
de idade, o jovem parlamentar liderava uma bancada composta por ﬁguras expressivas da vida política
brasileira, como Tancredo Neves, Ulysses Guimarães,
Franco Montoro, Yvete Vargas, entre outros.
Desde o primeiro mandato, iniciado em 1963, até
o ﬁnal do segundo, em 1968, Mario Covas foi todos
os anos incluído na lista dos melhores parlamentares,
organizada anualmente pelos jornalistas que cobrem
o Congresso Nacional.
Em 16 de janeiro de 1969 teve seu mandato
cassado pela ditadura militar e os direitos políticos
suspensos por dez anos. Alijado da vida política do
País, Mario Covas dedicou-se a atividade privada,
como engenheiro.
Embora proscrito, Covas nunca perdeu contato
com seus companheiros e com a política. Ao recuperar a plenitude de seus direitos políticos, em 1979, foi
nesse mesmo ano eleito presidente do MDB de São
Paulo. Com a extinção do MDB, foi o principal articulador da fundação do PMDB e seu presidente estadual
em três mandatos.
Eleito deputado federal com 300 mil votos em
1982, foi nomeado em março de 1983 secretário dos
Transportes do Governo Montoro. Indicado por Montoro e aprovado pela Assembleia Legislativa, tornou-se
prefeito da capital paulista em 10 de maio, cargo que
ocupou ate 31 de dezembro de 1985.
Após deixar a Prefeitura, Mario Covas foi eleito
senador, em 1986, com a maior votação da história
do Brasil até então: 7,7 milhões de votos. Líder do seu
partido na Assembleia Nacional Constituinte, Covas
foi o grande articulador das comissões temáticas que
garantiram a participação democrática de todos os
segmentos organizados da sociedade na elaboração
da Carta Magna.
Em junho de 1988, Mario Covas foi um dos fundadores do PSDB - Partido da Social Democracia
Brasileira - e, meses depois, seu presidente nacional.
No ano seguinte, 1989, seu partido o fez candidato a
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presidente da República, eleição em que obteve o quarto lugar. Em 1990, outra vez o PSDB o fez candidato,
desta vez a governador, ﬁcando em terceiro lugar.
Prestes a encerrar seu mandato de senador,
Mario Covas foi eleito governador do Estado de São
Paulo em 1994 com 8,6 milhões de votos e reeleito em
1998 com 9,8 milhões.
Este grande político brasileiro muitas vezes foi
incompreendido, mas eu estive com ele na Assembleia
Geral Constituinte e a cada palavra e a cada gesto de
Mario Covas todos paravam para ouvir.
Ele por diversas vezes atuou como mediador com
os setores mais conservadores para aprovarmos os
direitos sociais na Constituição.
Para tanto gostaríamos que voto fosse encaminhado para Fundação Mario Covas, no seguinte endereço: Rua 7 de Abril, 59 - 2° andar - Centro - São
Paulo, SP. CEP 01043-900.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, DISCURSOS
DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) –Sr Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a cena política brasileira está triste. Faleceu na
última sexta-feira, vítima de acidente automobilístico,
na BR 364, em Rondônia, o presidente regional do PT,
ex-deputado federal Eduardo Valverde.
No mesmo acidente também morreu o radialista
Ely Bezerra, secretário de organização do Partido dos
Trabalhadores e secretário adjunto da Semdestur, em
Porto Velho.
Todos nós estamos chocados e externamos aqui
nossas condolências e sentimentos de solidariedade
aos seus familiares. Valverde era um defensor dos direitos humanos da ﬂoresta amazônica, e um lutador
cotidiano e incondicional dos direitos e conquistas de
todos os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros.
Sr. Presidente, foi com tristeza que recebi no sábado a notícia do assassinato do jovem Tairone Silva,
de 17 anos, ocorrido na cidade litorânea de Osório,
Rio Grande do Sul.
Tairone levou dois tiros, um deles à queima-roupa.
O crime comoveu a cidade. Ele foi velado na Câmara
de Vereadores e o prefeito Romildo Bolzan decretou
luto oﬁcial de três dias.
Infelizmente, fatos como este ocorrem diariamente
no Brasil. Tairone Silva era negro.
Conforme dados do Mapa Violência 2011, no Brasil, em cada três assassinatos, dois são de negros.
Em 2008, morreram 103% mais negros que brancos. Dez anos antes, essa diferença já existia, mas
era de 20%.
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De 2005 para 2008, as taxas de assassinatos
entre os negros, subiram 12,1%. O cenário é ainda
pior entre os jovens (15 a 24 anos).
Os assassinatos entre os jovens negros passaram
de 11.308 para 12.749 – aumento de 13%.
Srªs e Srs. Senadores, peço, respeitosamente,
que esta Casa aprove requerimentos de minha autoria
com o objetivo de levar voto de pesar e solidariedade
aos familiares das vítimas que aqui citei.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, o Supremo Tribunal Federal (STF) deverá
julgar na próxima quinta-feira, dia 17, a Ação Direta
de Inconstitucionalidade (ADIN) Nº 4167 que contesta
alguns pontos da Lei Nacional do Piso dos Professores, sancionada em 2008, pelo então presidente Luiz
Inácio Lula da Silva.
Os professores estão desejosos de que essa
ação seja votada favoravelmente à categoria. O que
eu concordo.
Necessitamos que o Estado brasileiro reconheça
o valor e o trabalho dos nossos professores. O Piso
Nacional foi o primeiro passo dado.
Importante destacar que o governador do estado
do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, apresentou, no
dia 20 de janeiro, requerimento ao ministro Joaquim
Barbosa, demonstrando seu desinteresse pelo objetivo dessa ação.
A posição do Centro dos Professores do Estado
do Rio Grande do Sul – CPERS/Sindicato – é de que a
implantação do piso nacional deve acontecer independentemente do resultado do julgamento do STF.
No meu entendimento é fundamental que todos
os estados reconheçam o Piso Nacional como vencimento básico da carreira de professor. E que tanto
a União como os estado federados criem condições
ﬁnanceiras para o pagamento do mesmo.
Sr. Presidente, o governo federal vem implantando nos últimos anos uma série de medidas e ações
públicas que colocam a educação como um dos eixos
básicos para o avanço e o desenvolvimento tanto regional como nacional.
Se a Educação é ponto de convergência para
a nação que sonhamos e buscamos é inadmissível,
que os seus trabalhadores, ou seja, os mestres, os
professores, aqueles que ensinam, não sejam reconhecidos como tal.
A remuneração é apenas um ponto desta questão. E sobre isso o nosso País está avançando. Eu não
tenho dúvida alguma.
A não aplicação da Lei Federal que cria o Piso
Nacional dos Professores é um retrocesso.
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Reitero aqui o total apoio ao pleito dos professores brasileiros.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, gostaria de registrar que o meu amigo,
Ulisses Riedel de Resende, diretor Técnico do DIAP
e presidente da União Planetária, irá lançar amanhã,
dia 15 de março, às 18h30, na Biblioteca do Senado
Federal, um livro muito importante, em que revela
suas reﬂexões sobre “As Causas da Miséria e Sua
Superação”.
Nesse livro ele viaja por questões sempre atuais, resgatando o valor das mesmas para nossa sociedade. São pontos cruciais como a importância da
solidariedade, por exemplo. Mas, ele não pára por aí,
ele propõe ações concretas para resolver o problema
da Miséria em nosso País.
Ele sugere, por exemplo, a criação da Autoridade
Pública para Inclusão Social e o estímulo a organização
em cooperativas especiais protegidas pelo Estado.
Sabemos que a superação da Miséria não será
obra de um único Governo, mas produto do esforço do
Estado. Precisamos, a exemplo do que já vem fazendo
a presidente Dilma Rousseff, nos engajar nessa luta,
que deve ser de todos os poderes da República e da
sociedade Brasileira.
Ulisses Riedel é advogado trabalhista, humanista
e militante social. Foi também senador da República,
ainda que por um curto período, concluindo o mandato
do falecido senador Lauro Campos.
Faço questão de estar presente no lançamento
do seu livro e gostaria de convidar a todos para prestigiar esse evento cultural, que acontecerá amanhã,
as 18h30, na Biblioteca Acadêmico Luiz Viana Filho,
aqui no Senado Federal.
Parabéns Ulisses Riedel pela iniciativa e conte
com nosso apoio.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, a Federação das Associações Síndrome
de Down enviou convite para participar dos eventos
relativos ao Dia Internacional da Síndrome de Down,
que será dia 21 de março.
O dia 21 de março foi escolhido para ser o dia internacional da síndrome de down porque a síndrome é
causada pela trissomia do cromossomo 21, ou seja, o
cromossomo 21 ao invés de se dividir em dois, dividese em 3. No entanto, mais do que explicar o porquê da
escolha dessa data para marcar o dia internacional da
síndrome de down e focar naquilo que diferencia os
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seres humanos, quero neste momento focar no que
nos torna iguais.
Todos somos capazes de sentir, de aprender e
de desenvolver-nos. A deﬁciência, seja ela qual for,
não traz em si a sentença de fracasso pessoal, de insucesso na vida.
No relato de muitos pais de crianças com síndrome de down é comum o sentimento de que a notícia
de que seu ﬁlho é uma criança com down é algo impactante, e que muitas vezes essa notícia é passada
pelos médicos de forma a estigmatizar essa criança,
colocando-a como alguém que nunca terá uma vida
independente.
A primeira sensação é de pessimismo, de impotência diante do inesperado. Depois, através do amor
e do carinho por seu ﬁlho, os relatos, quase que unanimemente, são de que eles passaram a aprender com
seu ﬁlho, com a sensibilidade que essas crianças demonstram, com a capacidade de autonomia delas, com
a capacidade para o estudo e para o trabalho.
Sr. Presidente, nós temos, nesta Casa, exemplos
de que essas pessoas estão perfeitamente aptas a viver sua capacidade laboral. No setor de higienização
de livros da Biblioteca do Senado, por exemplo, trabalham oito jovens com deﬁciência intelectual, sendo
dois deles com síndrome de down.
Na minha visão, mais importante do que cair no
erro das visões estereotipadas, é acreditar que vale a
pena investir na educação de uma criança com síndrome de down, que vale a pena crer no seu futuro, que
ela pode ser uma criança e um adulto com autonomia,
uma pessoa feliz.
Desejo sucesso a todos que estão empenhados
nessa contínua luta em defesa da plena cidadania das
pessoas com síndrome de down!
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, gostaria de registrar junto aos Srs. E Srªs
Senadoras e a todos que nos escutam e nos vêem em
suas casas ou em seu trabalho, que no dia de hoje, o
nosso ex-Senador Abdias do Nascimento, está completando 97 anos.
Todos sabem que o nosso Senador Abdias, é
um dos maiores defensores da cultura e da igualdade
para as populações afrodescendentes no Brasil. Trata-se de um intelectual de grande importância para a
reﬂexão e atividade sobre a questão do negro na sociedade brasileira.
Abdias registra uma trajetória longa e produtiva,
indo desde o movimento integralista, passando por
atividade de poeta (com a Hermandad, grupo com
o qual viajou de forma boêmia pela América do Sul),
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até ativista do Movimento Negro, ator (criou em 1944
o Teatro Experimental do Negro) e escultor.
Após a volta do exílio (1968-1978), ele ingressou
na vida política (foi deputado federal e senador da República), além de colaborar fortemente para a criação
do Movimento Negro Uniﬁcado (1978). Em 2006, em
São Paulo, criou o dia 20 de novembro como o Dia
Oﬁcial da Consciência Negra.
Recebeu o título de Doutor Honoris Causa da
Universidade de Brasília. Escreveu vários livros, entre
eles: Sortilégio e O Negro revoltado.
Abdias foi também, professor benemérito da Universidade do estado de Nova York e Doutor Honoris
Causa pelo estado do Rio de Janeiro.
Sr. Presidente, gostaria de ﬁnalizar dizendo que
num dos aniversários de Abdias, em uma das muitas
homenagens que já ﬁzemos a ele, declamei uma poesia, de minha autoria, que diz:
Abdias, tua vida, Abdias, foi dedicada a essa causa, a nossa causa, à causa da nação negra.
Abdias, meu velho e querido Abdias, o nosso
povo há de contar em versos e prosa a tua história. A
história de um guerreiro, a história de um lutador.
Os poetas vão lembrar de Abdias, falando de
paz, rebeldia e, tenho certeza, a emoção será tão
forte como é hoje o que sentimos quando ouvimos a
batida do tambor.
Falarão de um homem negro, de cabelos brancos
e barba prateada, que, independentemente do tempo,
nunca parou.
Fez da sua guerra a nossa batalha, como ninguém. Nunca tombou. Foi dele e é nossa a bandeira
da igualdade, da justiça e da liberdade.
Abdias, tu és exemplo para todos nós.
Tu és um homem que viveu à frente do teu tempo.
Que as gotas de sofrimento arrancadas do teu
corpo se tornem pérolas, luzes a iluminar a jornada do
nosso povo, da nossa gente.
Tu nos deixas uma lição de vida.
Viverás para sempre junto de nós.
A rebeldia de tuas palavras, que somente os
guerreiros ousam, estão cravadas na história da humanidade, nos nossos corações e mentes.
Sei que não estás preocupado em agradar a todos, mas sei que a mensagem é: jamais, jamais deixem de lutar e sonhar.
Sonhem, não aquele sonho bonito que tu gostarias que acontecesse num passe de mágica, mas,
sim, o sonho que com nossa luta haveremos de tornar realidade.
Esse, sim, será o fruto da tua, da nossa vitória.
Viva a Nação Negra,
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Viva Zumbi dos Palmares,
Viva o gigante Abdias do Nascimento!
Vida longa para ti, Abdias!
Parabéns meu nobre amigo, Abdias do Nascimento, e que seu aniversário de 97 anos celebre esse
grande homem guerreiro que você sempre foi e, tenho
certeza, continua sendo!!!
Era o que tinha a dizer.
Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, a
Sra. Vanessa Grazziotin, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pelo Sr. Humberto Costa.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Costa. Bloco/PT –
PE) – Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N° 205, DE 2011
Nos termos do art. 218, inciso VII do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro voto de pesar
pelo falecimento de Tairone Silva.
O esporte nacional acordou de luto neste sábado. Na tarde de sexta-feira (11-3-2011), o boxeador
brasileiro Tairone Silva foi assassinado por um policial
quando dirigia-se à casa da mãe para uma visita, em
Osório, Rio Grande do Sul.
Tairone, 16, tornou-se, em 2010, campeão brasileiro de cadetes (15/16 anos). Mais que isso, o boxeador foi escolhido o melhor atleta daquela competição,
independentemente da categoria de peso.
Em fevereiro de 2011 teve seu talento reconhecido
internacionalmente ao ser um dos boxeadores brasileiros que representou o País no Campeonato Internacional de Boxeo Verano de Iquique 2011, realizado
em Iquique, Chile. Retornou ao Brasil com o título de
campeão daquela competição na categoria 75Kg.
O Brasil perde mais que um atleta de futuro que tinha o sonho de se tornar um grande boxeador e participar
dos Jogos Olímpicos de 2016. Deixa a saudade de um
grande companheiro dos colegas do esporte e a imagem
de correção e educação dentro e fora do boxe.
Neste momento de dor, quero transmitir meus
sentimentos a todos da sua família, parentes, amigos e
para tanto, gostaria que o presente voto fosse enviado
para Rua Farrapos, 1010 - Bairro Albatroz - Osório RS - CEP 95520-000 – Senador Paulo Paim.
REQUERIMENTO N° 206, DE 2011
Nos termos do art. 222 do Regimento Interno
do Senado Federal, requeiro voto de solidariedade
aos familiares de Mario Covas Júnior, pelos 10 anos
de sua morte.
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Mario Covas Júnior nasceu em Santos, SP, em
21 de abril de 1930, ﬁlho de Mario Covas e Arminda
Carneiro Covas. Casado com Florinda Gomes Covas
teve dois ﬁlhos, Renata e Mano, e quatro netos: Bruno, Gustavo, Mano e Sílvia. Ele faleceu no dia 6 de
março de 2001. Deputado Federal, Senador, Prefeito
do Município de São Paulo e Governador do Estado
de São Paulo.
Cursou o primeiro grau no Colégio Santista, e o
segundo grau no
Colégio Bandeirantes, em São Paulo, onde também se graduou em química industrial e foi em seguida professor. Formou-se engenheiro civil pela Escola
Politécnica da Universidade de São Paulo, turma de
1955. Teve intensa militância na política estudantil dos
anos 50 e foi vice-presidente da UNE - União Brasileira dos Estudantes - em São Paulo. Formado, prestou
concurso público na Prefeitura de Santos, onde trabalhou como engenheiro até 1962.
Candidatou-se a prefeito de Santos em 1961, pelo
PST, obtendo o segundo lugar na votação. No ano seguinte, e pelo mesmo partido, elegeu-se deputado federal. Com a extinção dos partidos políticos em 1966,
foi um dos fundadores do MDB, pelo qual nesse mesmo
ano se reelegeu deputado federal.
Covas foi então escolhido líder da bancada oposicionista na Câmara dos Deputados. Aos 37 anos
de idade, o jovem parlamentar liderava uma bancada composta por ﬁguras expressivas da vida política
brasileira, corno Tancredo Neves, Ulysses Guimarães,
Franco Montoro, Yvete Vargas, entre outros.
Desde o primeiro mandato, iniciado em 1963, até
o ﬁnal do segundo, em 1968, Mario Covas foi todos
os anos incluído na lista dos melhores parlamentares,
organizada anualmente pelos jornalistas que cobrem
o Congresso Nacional.
Em 16 de janeiro de 1969 teve seu mandato cassado pela ditadura militar e os direitos políticos suspensos por dez anos. Alijado da vida política do país,
Mario Covas dedicou-se à atividade privada, como
engenheiro.
Embora proscrito, Covas nunca perdeu contato
com seus companheiros e com a política. Ao recuperar a plenitude de seus direitos políticos, em 1979, foi
nesse mesmo ano eleito presidente do MDB de São
Paulo. Com a extinção do MDB, foi o principal articulador da fundação do PMDB e seu presidente estadual
em três mandatos.
Eleito deputado federal com 300 mil votos em
1982, foi nomeado em março de 1983 secretário dos
Transportes do governo Montoro. Indicado por Montoro e aprovado pela Assembléia Legislativa, tornou-se
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prefeito da Capital paulista em 10 de maio, cargo que
ocupou até 31 de dezembro de 1985.
Após deixar a Prefeitura, Mario Covas foi eleito
senador, em 1986, com a maior votação da história
do Brasil até então: 7,7 milhões de votos. Líder do seu
partido na Assembléia Nacional Constituinte, Covas
foi o grande articulador das comissões temáticas que
garantiram a participação democrática de todos os
segmentos organizados da sociedade na elaboração
da Carta Magna
Em junho de 1988, Mario Covas foi um dos fundadores do PSDB - Partido da Social Democracia
Brasileira - e, meses depois, seu presidente nacional.
No ano seguinte, 1989, seu partido o fez candidato a
presidente da República, eleição em que obteve o quarto lugar. Em 1990, outra vez o PSDB o fez candidato,
desta vez a governador, ﬁcando em terceiro lugar.
Prestes a encerrar seu mandato de senador,
Mario Covas foi eleito governador do Estado de São
Paulo em 1994 com 8,6 milhões de votos e reeleito em
1998 com 9,8 milhões.
Este grande político brasileiro muitas vezes foi
incompreendido, mas eu estive com ele na Assembléia
Geral Constituinte e a cada palavra e a cada gesto de
Mario Covas todos paravam para ouvir.
Ele por diversas vezes atuou como mediador com
os setores mais conservadores para aprovarmos os
direitos sociais na constituição.
Para tanto gostaríamos que voto fosse encaminhado para Fundação Mario Covas, no seguinte endereço:
Rua 7 de Abril, 59 - 2° andar - Centro - São Paulo, SP.
CEP 01043-900. – Senador Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Costa. Bloco/PT
– PE) – Os requerimentos se encontram sobre a mesa
e serão encaminhados na forma do Regimento.
A Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Costa. Bloco/PT
– PE) – Fará uso da palavra agora a Senadora Vanessa
Grazziotin, na parte de comunicação inadiável.
V. Exª terá assegurado o uso da palavra por cinco
minutos, para uma comunicação inadiável.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da
oradora.) – Muito obrigada, Senador Humberto Costa,
Líder do nosso Bloco aqui no Senado Federal.
Eu quero dizer que é com muita tristeza que ocupo a tribuna neste momento. Primeiro, porque venho
aqui para falar da partida de uma pessoa importante, o
genitor, o pai do Senador Inácio Arruda, e sou surpreendida com o pronunciamento do Senador Paulo Paim,
que nos trouxe a notícia do falecimento, neste último
ﬁnal de semana, do ex-Deputado Eduardo Valverde,
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seu amigo, meu amigo, amigo de todos nós; uma pessoa ﬁrme nas suas convicções, que não é Deputado
Federal porque se candidatou ao Governo do Estado
de Rondônia, senão, sem dúvida nenhuma, estaria de
volta à Câmara dos Deputados, e lá, na tarefa árdua,
cotidiana na defesa do Governo, daquilo que é certo,
que vem sendo encaminhado pelo Governo.
Então, ﬁca aqui o meu abraço, a minha solidariedade aos amigos, à família do Deputado Eduardo
Valverde e ao povo de Rondônia, do meu querido vizinho Estado de Rondônia. Quantas vezes participei de
atividades naquele Estado juntamente com o Deputado
Eduardo Valverde!
Quero dizer também, Sr. Presidente, que, ao cair
da tarde da última quinta-feira, dia 10 deste mês, a vida
de Francisco Lopes de Arruda, pai do Senador Inácio
Arruda, encontrou-se com a eternidade.
“Seu” Lopes, como era conhecido, faleceu aos
97 anos, deixando esposa, ﬁlhos, ﬁlhas, netos, netas,
genro, noras, amigos e muitas amigas com eternas
saudades e muitas lembranças de um honrado homem do sertão que viveu na cidade grande tudo o
que há para viver.
Orgulhoso ﬁlho da localidade de Sítio Madeiro, na
pequena e serrana cidade de Mulungu, Ceará, Chico
Camundo – apelido de infância que o acompanhou por
toda a vida – foi para Fortaleza ainda jovem. Trabalhou
no cais do porto, em um hotel do centro da cidade e em
outros empregos até se estabelecer como funcionário
civil da Base Aérea de Fortaleza. Serviu aos militares
da esquadra norte-americana sediados em Fortaleza
na II Guerra Mundial, tendo com eles aprendido frases
em inglês que deixavam escapar a dureza com que
os homens simples eram tratados naqueles tempos,
mas que sempre foram motivo de orgulho pelo vivido
e também motivo de sorrisos mangadores.
Galante e dono de um bom humor tipicamente
sertanejo, conquistou e casou-se com a jovem migrante de Mossoró, Rio Grande do Norte, Francisca Nunes
de Arruda. Fizeram morada no Bairro Dias Macedo e
juntos tiveram, criaram e educaram sete ﬁlhos, entre
eles o nosso querido companheiro, nosso colega,
Senador Líder da minha bancada, do meu Partido, o
PCdoB, Inácio Arruda.
Homem de hábitos simples, era amante da sanfona, do violão, do cordel, do repente, das cantigas
populares, do tempo bonito pra chover e da fartura conquistada com o trabalho duro na roça ou no batente.
De pouco estudo, mas de muita inteligência, nunca
deixou faltar nada em casa, sempre garantiu o suﬁciente
para alimentar a família e garantir o estudo da prole. Conservador, respeitou tanto quanto não entendeu quando
os ﬁlhos e ﬁlhas declararam sua escolha pelas lutas e
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causas populares. Mesmo assim, vigiou inúmeras reuniões, abrigou muitas e muitos lutadores em sua casa e
foi eleitor ﬁel dos “encarnados”, como são conhecidos os
vermelhos, os comunistas, no Nordeste brasileiro.
Já não estava tão lúcido quando perdeu um dos
ﬁlhos e mais recentemente uma neta, mas quase sempre lembrava seus nomes quando perguntado e lamentava suas partidas precoces. Um dos seus prazeres
nos últimos anos era passear no carro do ﬁlho.
A mão estendida em busca do aperto, o chamado pela companheira Francisca Nunes de Arruda, com
quem partilhou quase sessenta anos de vida, e um ar
sério que, de vez em quando, deixava escapar o espírito gaiato são algumas das muitas marcas do “Seu”
Lopes, o Chico Camundo, que ﬁcarão eternizadas na
lembrança de quem teve a felicidade de conhecê-lo e
principalmente com ele conviver.
Foi esse homem solar que, no último dia 10, na
última quinta-feira, se fez eterno ao pôr do sol.
Então, Sr. Presidente, eu quero encaminhar também à Mesa um requerimento em que nós solicitamos
voto de pesar pelo falecimento do Sr. Francisco Lopes
de Arruda e também externamos toda nossa solidariedade não só ao Senador Inácio Arruda, mas aos
seus familiares.
Fica aqui a expressão do nosso mais profundo
sentimento. Um homem simples, que não entendia muito da política, mas de tudo fazia para proteger aqueles
que colocavam suas vidas em risco, lutando em prol
da democracia, lutando por um País melhor.
Então, meu mais profundo abraço ao Senador Inácio
Arruda e a todos os seus familiares, amigos e amigas.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Costa. Bloco/
PT – PE) – Os requerimentos estão sobre a Mesa e
serão encaminhados para deliberação.
Convido o Senador Mozarildo Cavalcanti, na
condição de orador inscrito, para usar, durante vinte
minutos, a tribuna.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente Humberto Costa, que preside neste
momento a sessão do Senado, Srs. Senadores, Srªs
Senadoras, uma das coisas com que o Parlamentar
até se frustra é quando ele toma algumas iniciativas
– e eu fui Deputado dois mandatos – numa Casa e a
outra Casa não aprova o que foi aprovado na Casa
de origem.
Ora, apresentei aqui, Senador Humberto, um
projeto de lei autorizativo, portanto, um projeto de lei,
como se diz, inofensivo, porque, uma vez que é autorizativo, o Poder Executivo executa quando lhe aprouver,
quando tiver recursos, quando for conveniente.
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E de que tratava esse meu projeto? Da criação
de colégio militar na capital do meu Estado, Roraima,
e o Senador Tião Viana, agora Governador do Acre,
como Relator, acrescentou também lá no Estado do
Acre, na capital, Rio Branco.
E qual a importância de termos colégio militar?
Só temos colégio militar, na Amazônia, em Manaus.
Para toda a área da Amazônia, que é 61% do território
nacional, só temos em Manaus.
Então, como é que nós pensamos em formar
militares com visão de Amazônia se não temos lá colégio militar, não temos uma escola preparatória? E
esse projeto foi aprovado. Eu o apresentei em agosto
de 2002 e foi aprovado aqui depois de dois anos, em
novembro de 2004. Pois bem, no dia 16 de novembro
de 2004 foi para a Câmara – 2004! Nós estamos em
2011, e esse projeto ainda não foi votado na Câmara
dos Deputados.
Eu já ﬁz na legislatura passada alguns ofícios aos
Líderes, ao Presidente da Câmara, e hoje, de novo,
reiterei com novos ofícios para todos os Líderes, e vou
ligar, um por um, para pedir o apoio. Porque poderá
se dizer: ah, mas não é hora de se aprovar um projeto
desses, que vai implicar despesas para o País num
momento de diﬁculdade.
Mas acontece que, uma vez sancionado, não é
preciso, repito, implantar imediatamente. Foi assim com
dois outros projetos meus, quando eu era Deputado, que
autorizaram o Poder Executivo a criar a Universidade
Federal de Roraima e também a Escola Técnica Federal
de Roraima, que são hoje instituições consolidadas. A
nossa universidade federal tem cerca de 29 cursos –
inclusive Medicina e Engenharia – e tem servido muito
ao meu Estado e até a muitos lugares do Brasil, porque
jovens se deslocam para lá para fazer o vestibular.
A escola técnica deu tão certo que saiu de escola
técnica para Centro Federal de Ensino Tecnológico e
hoje já é o Instituto Federal de Educação Tecnológica.
Então, vem avançando. Eram duas leis autorizativas,
que foram não só aprovadas como também sancionadas pelo então Presidente Sarney, Presidente da
República à época.
Agora, o que eu não posso compreender é que o
próprio Parlamento não dê andamento a uma iniciativa
de um Parlamentar que defende, portanto, que o meu
Estado e o Estado do Acre, no caso, passem a contar
com mais um estabelecimento público de ensino de
qualidade, como é o ensino dos colégios militares. Então, nós precisamos realmente fazer alguma coisa.
Estou tomando essa atitude de mandar de novo os
ofícios para regulamentar, Senador Humberto Costa, um
prazo para ser aprovado aqui o projeto que vem da Câmara, e também um prazo para ser aprovado na Câmara o
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projeto já aprovado no Senado. Nós já não podemos votar
muita coisa por causa das sucessivas medidas provisórias
que trancam a pauta. Portanto, só acontece a votação daquilo que, vamos dizer, o Poder Executivo quer.
Parece que a Presidente Dilma já está sinalizando
que não vai usar esse instrumento de medida provisória
com a enxurrada que era antigamente. Sei até que ela
está propondo uma normatização da tramitação das
medidas provisórias, aqui no Senado e na Câmara.
E o Presidente Sarney anuncia – hoje o Jornal
do Senado noticia – que ele vai apresentar um projeto
justamente para criar normas de procedimentos novos
com relação às medidas provisórias, porque, além de
elas não serem, muitas vezes, nem relevantes nem
urgentes, quando chegam aqui, ou mesmo aqui, incluise, por exemplo, numa medida provisória que trata de
saúde, Senador Humberto, segurança, concurso, anistia
de dívidas. E aí sai um verdadeiro Frankenstein, como
se diz aqui, a medida provisória que deveria tratar de
um assunto especíﬁco relevante e urgente.
Então, faço este registro e peço a V. Exª que autorize a transcrição dessa cronologia que ﬁz do meu
projeto para mostrar – estou aqui até prestando um
esclarecimento à população do meu Estado – que
não é por falta de empenho meu que essa lei autorizativa, repito, não foi aprovada até hoje, não diria nem
que por um descaso, mas pela falta de prioridade e
até de certo cuidado no trato de certas matérias que,
no meu entender, deveriam ter prazo para serem tratadas, quando saem do Senado, pela Câmara, repito,
ou, quando vêm da Câmara, pelo Senado.
Então, encerro pedindo a V. Exª que autorize a
transcrição dessa cronologia que ﬁz desde a apresentação do projeto até a aprovação pelo Senado, o
encaminhamento para a Câmara e como é que ele se
encontra até hoje lá.
Muito obrigado a V. Exª.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno)
PLS Nº 211, DE 2002 – SF
PL Nº 4.428, DE 2004 – CD
(Criação de Colégios Militares)
Cronologia
s  n !PRESENTAÀâO DO 0,3 N  E
encaminhado à Comissão de Educação;
s  n !PRESENTADO REQUERIMENTO DO
Senador Mozarildo Cavalcanti solicitando a inclusão
em Ordem do Dia;
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s  n !PROVADO O REQUERIMENTO DE INclusão em Ordem do Dia, aguardando inclusão;
s  n !PRESENTADO REQUERIMENTO DE
urgência para o projeto, de autoria do Senador Mozarildo Cavalcanti;
s  n !PROVADO O REQUERIMENTO DE URgência, aguardando desobstrução da pauta para votação da matéria;
s  n !PROVADA A MAT£RIA COM A REalatoria do Senador Tião Viana que apresentou as
emendas nºs 01 e 02 de plenário, esta última incluiu a
cidade de Rio Branco, no Acre, sendo também abrangida pelo projeto;
s  n %NCAMINHADA A MAT£RIA Ü #½MARA
dos Deputados;
s  n !PRESENTAÀâO DO 0ROJETO NA #½mara dos Deputados, recebendo o nº de Projeto de
Lei nº 4.428, de 2004;
s  n %NCAMINHADO O 0ROJETO ÜS #Omissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional;
Educação e Cultura; e Constituição e Justiça e de Cidadania;
s  n !PRESENTAÀâO DE REQUERIMENTO DE
urgência para inclusão do projeto na mesma Ordem do
Dia, de autoria do Deputado Júlio Delgado;
s  n 2EQUERIMENTO NâO VOTADO POR
falta de quorum;
s  n !GUARDANDO DESOBSTRUÀâO DA
pauta para votação do requerimento;
s  #%# $ESIGNADO 2ELATOR $EP #Olombo (PT – PR);
s  #%# 0ARECER DO 2ELATOR $EP #Olombo (PT – PR), pela aprovação;
s  #%# !PROVADO POR UNANIMIDADE
o Parecer;
s  ##*# $ESIGNADO 2ELATOR $EP
André de Paula (PFL – PE);
s  ##* 0ARECER DO 2ELATOR $EP
André de Paula (PFL-PE), pela inconstitucionalidade;
s  ##*# !PROVADO POR UNANIMIDADE
o Parecer;
s  -ESA 3UJEITO A ARQUIVAMENTO NOS
termos do art. 54 combinado com o § 4º do art. 58 do
RICD. Prazo para apresentação de recurso, nos termos
do § 2º do art. 58 do RICD;
s  0LEN !PRESENTAÀâO DO 2%# N
275/2006, pelo Dep. Pastor Frankembergen, que recorre
da apreciação terminativa da Comissão de Constituição, Justiça e de Redação ao Projeto de Lei nº 4.428,
de 2004”;
s  -ESA !PRESENTAÀâO DO 2EQUErimento nº 4.088, de 2009, pelo Deputado Sandro
Mabel (PR – GO) que requer a inclusão na ordem do
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Dia do Plenário da Câmara dos Deputados, o REC nº
275/2006 do Dep. Pastor Frankembergen, “que recorre
da apreciação terminativa da CCJC e de Redação ao
PL nº 4.428/2004”.
Desde então (28/03/2006) o recurso aguarda inclusão em Ordem do Dia da Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Costa. Bloco/PT
– PE) – V. Exª será atendido na forma do Regimento.
Dando sequência, convido para usar a palavra,
na condição de Líder, por cinco minutos, para comunicado urgente de interesse partidário, o Senador Alvaro
Dias, do PSDB.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs.
Senadores, Srªs Senadoras, é lamentável, mas as chuvas fortes que castigaram o litoral do Paraná transformaram em drama a vida dos paranaenses que vivem
especialmente nas cidades de Antonina, Morretes,
Paranaguá e Guaratuba.
A situação é preocupante. O número de desabrigados e casas daniﬁcadas em Antonina, Morretes, Paranaguá e Guaratuba é crescente. Em Morretes, cidade
onde já se declarou estado de calamidade pública, oito
mil pessoas estão desabrigadas; e, na cidade de Antonina, já há, lastimavelmente, óbitos registrados.
A situação permanece complicada ainda nesta
segunda-feira. Quedas de barreiras voltaram a interditar
as BRs, a 277 e a 376, rodovias que ligam Curitiba ao
litoral paranaense e catarinense. Em Antonina e Paranaguá, falta água mineral desde ontem. Outro problema em Antonina é a falta de combustível. A cidade de
Morretes, como disse, declarou estado de calamidade
pública e há registro de pessoas desaparecidas.
O drama humano é a faceta mais amarga dessas intempéries. O rastro de desolação transcende os
balanços apresentados pela Defesa Civil.
Eu apresentei, em 2009, o Projeto de Lei nº 29,
propondo a destinação de 1% da arrecadação total de
todas as loterias administradas pela Caixa Econômica
Federal para o Fundo Especial de Calamidades Públicas – Funcap. Esse percentual seria estabelecido com
relação ao valor destinado ao prêmio bruto.
Quando apresentei o projeto, destaquei a ﬂagrante incapacidade do fundo criado. O Funcap é um
fundo que existe, mas existe sem recursos. Não há
fonte de recursos e, quando ocorre uma calamidade
como essa do Paraná, ou como a do Rio de Janeiro,
recentemente, ou ainda como a de Santa Catarina, não
há recursos para atender celeremente, especialmente
os desabrigados, que são as primeiras vítimas dessas
tragédias. O Governo edita medida provisória, há uma
burocracia, o tempo passa, e não há consequência. Até
hoje, cobram recursos em Santa Catarina. Quando da
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primeira enchente, as casas não foram construídas, as
promessas foram palavras soltas ao vento.
É preciso deﬁnir, portanto, um mecanismo permanente de apoio e de socorro nessas emergências.
O Funcap não recebe os recursos orçamentários
que foram previstos no decreto que o criou – é um fundo criado por decreto. O decreto estabelece fonte de
custeio, mas, até hoje, não houve a providência prática.
Esse fundo foi criado pelo Decreto-Lei nº 13, de outubro de 1969 – portanto, há um bom tempo –, ratiﬁcado
nos termos do art. 36 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e regulamentado pelo Decreto nº
1.080, de 1994. Deveria receber dotações orçamentárias da União, auxílios, doações, subvenções e contribuições de entidades públicas e privadas, nacionais e
internacionais, destinadas à assistência à população
de áreas em estado de calamidade pública.
Curiosamente, nos últimos anos, o fundo não
tem recebido recurso algum e, por isso, está impedido ﬁnanceiramente de cumprir o objetivo para o qual
foi criado.
Na ausência de recursos para o atendimento imediato de emergências, geralmente há uma corrida frenética dos governos municipais e estaduais no sentido
de obtê-los junto ao Governo Federal, em geral sem
muito êxito, pelo menos no prazo requerido.
Sr. Presidente, ressalto, mais uma vez, a vantagem de autorizar a destinação permanente ao Funcap
de um percentual ﬁxo da arrecadação de todas as loterias administradas pela Caixa Econômica.
A fonte de recursos proposta já geraria, no médio e longo prazo, um volume de recursos signiﬁcativos para atender as vítimas das calamidades. Pó um
cálculo feito com base no ano de 2007, por exemplo,
esse percentual representaria recursos da ordem de
R$52 milhões de reais para o fundo – isso com base
no ano de 2007.
Na recente tragédia do Rio de Janeiro, a população poderia ter sido atendida de modo mais imediato e eﬁciente pelo Governo Federal se houvesse, por
exemplo, recursos disponíveis no Funcap.
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Para
concluir – já que o Sr. Presidente me convoca à conclusão do pronunciamento –, a solidariedade irrestrita
aos paranaenses do litoral, que vivem esse momento
dramático, e o apelo ao Governo Federal para que, imediatamente, determine providências, constituindo uma
comissão, quem sabe, para, na localidade, veriﬁcar o
que o Governo Federal pode fazer nesta hora. Naturalmente, o que pedimos é celeridade. Muitas vezes,
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a lentidão dos procedimentos acaba comprometendo
o resultado ﬁnal das providências adotadas.
Esta é a manifestação que tinha a fazer, especialmente, de solidariedade, mas também de apelo
ao Governo Federal para que as providências sejam
tomadas.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Costa. Bloco/
PT – PE) – Sobre a mesa, requerimento que passo
a ler.
É lido o seguinte:

161

Março de 2011

REQUERIMENTO Nº 207, DE 2011

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 256, inciso I, do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro a retirada, em caráter deﬁnitivo, do Requerimento nº 175, de 2011.
Sala das Sessões, 11 de março de 2011 –
Senador Alvaro Dias.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Costa. Bloco/
PT – PE) – A Presidência defere o requerimento que
acaba de ser lido.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Costa. Bloco/
PT – PE) – A Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 211, DE 2011
(Do Senador Pedro Simon)
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal, Senador José Sarney,
Requeiro nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal que seja apresentado
voto de louvor a Ministra Maria do Rosário Nunes, da
Secretaria de Direitos Humanos, pelo seu pronunciamento na 16ª Sessão do Conselho de Direitos Humanos (CDH) – segmento de alto nível das Organizações
das Nações Unidas, em Genebra, na Suíça, proferido
no dia 28 de fevereiro do corrente ano.
Justiﬁcação
A Ministra Maria do Rosário proferiu discurso na
ONU, no qual além de expor a posição do Brasil de
defesa intransigente dos direitos humanos em toda a
sua extensão, como fator de civilidade e fundamento
da democracia, registrou, numa análise do ponto de
vista histórico, a interferência de interesses estratégicos de grandes potências na abordagem da questão.
De forma corajosa, nossa representante abordou ainda
os novos desaﬁos que a atualidade apresenta, entre
eles a superação necessária de atitudes dos homens e
dos países perante o racismo, a infância abandonada,
a miséria extrema, a intolerância de diversas naturezas, sempre destacando a democracia como um valor
universal. Acrescento o discurso à justiﬁcativa deste
Voto de Louvor, para que ﬁque registrado nos Anais
do Senado, para exame da posteridade
O Conselho de Direitos Humanos da Organização
das nações Unidas (ONU) foi criado em 15 de Março
de 2006, tendo por ﬁnalidade aconselhar a AssembléiaGeral em casos de violação dos Direitos Humanos.
Abaixo a íntegra do discurso feito pela ilustre
Ministra.
“Senhor presidente do Conselho de Direitos Humanos.
Senhora alta comissária dos Direitos Humanos,
Senhoras e senhores ministros de Estado,
Senhoras e senhores embaixadores,
Senhoras e senhores,
Venho a esse Conselho com a mensagem de
compromisso da Presidenta Dilma Rousseff com a
causa dos direitos humanos. Sua trajetória pessoal e
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política reﬂete uma história de vida dedicada à defesa
das garantias individuais e dos direitos coletivos.
A semente da democracia sempre esteve presente nos corações dos brasileiros,
mesmo nos momentos mais difíceis. Como aﬁrmou a Presidente Dilma em seu discurso de posse
“nossa política externa está baseada nos valores clássicos da tradição diplomática brasileira: promoção da
paz, respeito ao princípio de nãointervenção,defesa
dos Direitos Humanos e fortalecimento do multilateralismo”.
Para o Brasil não existe hierarquia entre os direitos econômicos, sociais e culturais e os direitos civis
e políticos. Todo ser humano tem direito à alimentação, ao
emprego, à moradia digna e a paz social. Da mesma forma, todo ser humano tem o direito à liberdade de
opinião, de expressão e de escolher seus governantes.
Foi na luta pelo exercício dessas liberdades que o povo
brasileiro superou a um regime autoritário e reconquistou a democracia. Essa luta se deu com o sofrimento
de milhares e com a vida de muitos, aos quais sempre
devemos nossa homenagem e reconhecimento.
O direito à memória e à verdade é aspecto integrante dos direitos humanos, e
instrumento fundamental para o fortalecimento
da democracia.
Senhoras e Senhores,
A crise que abala regimes políticos no Oriente
Médio e no Norte da África não
chega sem um alerta. Nenhum governo se sustentará pela força ou pela violência. Nenhuma liderança
perdurará em meio à exclusão social, ao desemprego
e à pobreza. Nenhum povo suportará em silêncio a
violação de seus direitos fundamentais.
Pessoas têm perecido na defesa da liberdade e
dos direitos humanos. O desperdício dessas vidas é
uma perda para a toda a humanidade. É forçoso reconhecer que, por anos a ﬁo, alianças estratégicas
alimentaram o silêncio acerca de violações de direitos humanos. Essas situações estiveram ausentes de
deliberação deste Conselho. O Brasil considera e tem
defendido que este Conselho debata as violações de
direitos humanos em todos os países, onde quer que
elas ocorram. Mas é importante que delibere sem seletividade e sem politização.
O Brasil entende que questões econômicas e
sociais e até mesmo políticas não
podem servir de pretexto para a violação dos
direitos humanos. Todavia, a proteção desses direitos
tampouco pode ser um pretexto para ações unilaterais
sem o respaldo da comunidade internacional.

166

Março de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Neste momento de mudanças, o Brasil deseja
que as aspirações dos manifestantes sejam atendidas por meio do diálogo político. A escolha do mundo
árabe não é entre extremismos. É preciso combater
estereótipos e reconhecer a capacidade de cada povo
de enfrentar suas questões mais difíceis e construir
alternativas para a paz.
Tampouco podemos nos esquecer daqueles que,
em horas de incerteza e de desespero, são levados
a deixar sua pátria. Eventuais ondas migratórias devem ser tratadas com humanidade, com respeito aos
direitos humanos, com compreensão pela diversidade
e sem xenofobia. Esse é o espírito que nos move nas
deliberações deste Conselho.
Senhoras e Senhores,
Em junho de 2009, diante deste Conselho, o então Presidente Lula reiterou o
compromisso do Estado brasileiro com os direitos humanos e denunciou os efeitos da crise ﬁnanceira global sobre os mais pobres do mundo. Diante
dessa crise, desencadeada pelo absolutismo do modelo especulativo dos mercados, o Brasil não recuou
na determinação de enfrentar a fome, a pobreza e
construir um país mais justo. De fato, hoje vivemos
um dos melhores períodos da vida nacional, com um
ciclo virtuoso e sustentável de crescimento com inclusão social. Nos últimos 8 anos, quase 27 milhões de
brasileiros superaram a pobreza; cerca de 36 milhões
de brasileiros passaram a integrar as classes A, B e C.
Ampliamos signiﬁcativamente o acesso à educação em
todos os níveis e modalidades. Foram criados milhões
de empregos formais no campo e nas cidades. Pela
via democrática, o povo brasileiro escolheu continuar
esse caminho. A
missão da Presidenta Dilma é consolidar e aprofundar esses avanços. Ela lidera um amplo e estratégico programa de desenvolvimento para o Brasil, profundamente comprometido com a justiça social e os
direitos humanos. Na suas palavras, “país rico é um
país sem pobreza”.
A decisão política é o primeiro passo no estabelecimento de um sistema de garantia dos direitos
humanos. Para tanto, são necessárias parcerias com
a sociedade civil e instituições internacionais. Há que
se destacar programas em curso no Brasil para proteger defensores de direitos humanos, coibir a violência,
combater o trabalho forçado, reconhecer a plenitude dos
direitos e necessidades das pessoas com deﬁciência,
proteger adolescentes e cidadãos coagidos pelo tráﬁco de drogas, coibir a discriminação em todas as suas
manifestações, entre muitas outras iniciativas.
O Direito da Criança está entre as prioridades do
Governo da Presidenta Dilma.
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Progredimos no cumprimento de metas como a
diminuição da mortalidade e do trabalho infantil, o acesso universal aos primeiros anos do ensino fundamental e a garantia de renda mínima para as famílias em
situação de vulnerabilidade. Mas ainda temos grandes
desaﬁos, em particular no enfrentamento ao abuso e à
exploração sexual – questão inaceitável para o nosso
país – assim como à mortalidade juvenil e à situação
dos adolescentes em conﬂito com a lei. Pretendemos
reverter essas situações com a participação direta da
juventude, reconhecida como sujeito de direitos dessa mudança.
O Brasil participou ativa e construtivamente das
negociações do Protocolo Facultativo à Convenção dos
Direito da Criança. Defende que o instrumento seja
forte e que ofereça meios efetivos para a adequada
implementação da Convenção dos Direitos da Criança
e seus Protocolos. Conclamamos a todos, sem exceção, a apoiar esse esforço.
Senhoras e Senhores,
O Brasil tem hoje uma mulher no mais alto cargo
da República. Criar oportunidades em todos os terrenos para todas as meninas e mulheres brasileiras é
compromisso inexorável do Governo brasileiro. As políticas sociais, inclusive as direcionadas ao acesso à
moradia adequada,qualiﬁcação para o acesso ao trabalho, participação nos espaços de poder, tomada de
decisão e combate à violência, estão prioritariamente
voltadas para as mulheres. É necessário enfrentar o
fenômeno da feminização da pobreza. No Ano Internacional da Pessoa de Descendência Africana, não
podemos deixar de reaﬁrmar o ﬁrme compromisso do
Estado brasileiro em combater o racismo e a discriminação em todas as suas manifestações. A aprovação,
no ano passado, do Estatuto da Igualdade Racial foi
passo decisivo na consolidação dessa luta.
Uma democracia ampla impõe responsabilidades
e requer compromisso dos
governantes em relação a todos os seus cidadãos,
sem distinções de gênero, raça, etnia, origem, crença,
religião, classe social, idade, orientação sexual ou deﬁciência. No que se refere à orientação e diversidade
sexuais, o Brasil acredita que a violência e a intolerância
são retrocessos que não podemos admitir, nem a eles
nos associar. Denunciamos a homofobia e trabalhamos
por uma sociedade livre de preconceitos.
Diante da nossa história, são grandes também
os nossos desaﬁos para assegurar os direitos às comunidades tradicionais, como os povos indígenas e os
quilombolas. O reconhecimento das terras ancestrais,
a implementação de políticas de ação aﬁrmativa, o
combate à violência, demonstram o compromisso do
Governo Federal com os direitos dessas populações.
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O direito à saúde é o direito à vida e o Brasil quer
chamar a atenção do Conselho para o tema. O acesso a medicamentos é parte integrante desse direito. O
Brasil apresentará, nesta sessão do Conselho, projeto
de resolução sobre a proteção dos direitos humanos
no contexto do HIV/AIDS.
Senhoras e senhores,
O Brasil mantém, com o Conselho de Direitos
Humanos, diálogo aberto, transparente e equilibrado.
Não tememos discussões construtivas sobre os nossos desaﬁos. O sistema prisional brasileiro foi recentemente debatido em evento paralelo organizado pela
sociedade civil, com a participação de representantes
governamentais. Esse diálogo já produziu desdobramentos positivos para assegurar os direitos humanos
da população carcerária do Brasil. Estamos determinados a implementar o Mecanismo de Prevenção e
Combate a tortura em cumprimento aos compromissos
assumidos com a ratiﬁcação do Protocolo Facultativo
à Convenção contra a Tortura.
No enfrentamento da violência urbana, colocamos em prática políticas que integram iniciativas de
policiamento comunitário e investimos na capacitação
em direitos humanos das forças de segurança, em
consonância com as necessidades dos moradores
das periferias das grandes cidades. Estamos convictos de que as soluções mais abrangentes para que
áreas ocupadas pelo crime sejam devolvidas à população exigem uma presença cada vez mais ampla do
Estado. Medidas em curso conjugam, com esse objetivo, o oferecimento de serviços públicosqualiﬁcados
nessas áreas.
Enﬁm, várias iniciativas estão em curso no Brasil
para assegurarmos a promoção e a defesa dos direitos
humanos. E mesmo que tenhamos a clareza do muito
que ainda devemos avançar, cada passo nos aproxima
da consolidação de um país mais justo.
Senhoras e Senhores,
Na defesa dos direitos humanos, a critica e a condenação podem ser necessárias, em alguns momentos
até essenciais. No entanto, sem diálogo, engajamento
e cooperação, inclusive técnica, não é possível alcançar melhoras efetivas na vida das pessoas atingidas
por violações de direitos humanos.
Ao concluir, reaﬁrmo a convicção da Presidenta
Dilma e a determinação do Brasil de continuar trabalhando neste Conselho, no plano internacional e no
plano interno, para defender os direitos humanos. O
Brasil continuará defendendo a necessidade de encontrar espaços de diálogo e de convergência nesse
Conselho.
Entendemos ser este o caminho para combater
a parcialidade, a seletividade e a
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politização no debate sobre questões que afetam
os direitos humanos.
Ao despedir-me, permitam-me manifestar a satisfação e a disposição do Governo brasileiro de sediar
no mais curto prazo possível uma reunião informal do
Conselho de Direito Humanos no Brasil
Muito obrigada.”
Nesse sentido, é altamente relevante a propositura do presente voto de louvor.
Sala das Sessões, 10 de março de 2011. – Senador Pedro Simon.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania)
O SR. PRESIDENTE (Humberto Costa. Bloco/
PT – PE) – O requerimento que acaba de ser lido será
encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 212, de 2011
Solicita ao Tribunal de Contas da União
informações sobre o cumprimento, por parte do Ministério da Educação, das recomendações constantes do Acórdão 816/2009,
que se refere a auditoria operacional realizada no Programa Universidade para Todos – ProUni.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do disposto no inciso VII
do art. 71 da Constituição Federal, e no inciso X do
art. 90 do Regimento Interno do Senado Federal,
que seja solicitada ao Tribunal de Contas da União,
informações sobre o cumprimento, por parte do Ministério da Educação, das recomendações constantes do Acórdão 816/2009, que se refere a auditoria
operacional realizada no Programa Universidade para
Todos – ProUni.
Justiﬁcação
Em 2008, o Tribunal de Contas da União-TCU
realizou uma auditoria no Programa Universidade para
Todos – ProUni, cujas conclusões estão no Acórdão
816/2009. Em relação às isenções ﬁscais concedidas
à instituição que aderir ao Programa, o TCU concluiu
que (§ 194 do Acórdão) :
“Levando-se em consideração apenas o critério
relativo ao percentual de bolsas efetivamente ocupadas
e não as ofertadas, se fosse aplicado, grosseiramente,
esse método de cálculo, a renúncia ﬁscal nos anos de
2005 e 2006 seria de R$ 76,4 milhões e R$ 191,6 mil-
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hões, ao invés de R$ 106,7 milhões e R$ 265,7 milhões,
como efetivamente ocorreram, ou seja, deveriam ser
recolhidos aos cofres públicos, pelo menos, R$ 104,4
milhões nesses dois anos do programa pela não ocupação de todas as vagas ofertadas.”
Em relação ao custo do Programa, o TCU solicitou à Receita Federal informações a respeito das
isenções ﬁscais. Em razão do sigilo ﬁscal, a Receita
encaminhou um relatório separando os beneﬁciários
por tipo (com ou sem ﬁns lucrativos) e custo anual das
bolsas do Prouni por mantenedora, sem identiﬁcá-las.
A partir destes dados o TCU chegou à seguinte conclusão (§ 206 do Acórdão):
“Portanto, a princípio, pode-se concluir que, em
média, o custo de uma bolsa do Prouni para o Estado
é maior que o valor da mensalidade dos cursos em
que há bolsistas do programa. Signiﬁca dizer que, em
média, se tem “pago” – indiretamente – um preço maior
pelas vagas nas instituições privadas de ensino superior do que o montante que elas efetivamente valem,
especialmente nas instituições sem ﬁns lucrativos. A
melhoria do acesso ao programa, com a conseqüente
diminuição do número de bolsas ociosas, é medida
que reduz o custo da bolsa, uma vez que os custos
referentes às vagas não ocupadas são incorporados
nas bolsas efetivamente ocupadas”.
Ou seja, a persistirem baixas as taxas de ocupação das vagas oferecidas pelo PROUNI, seria mais
econômico aos cofres públicos pagar diretamente os
valores que seriam devidos pelos bolsistas do que
oferecer a isenção ﬁscal.
O TCU, além de constatar que o ProUni é ineﬁciente sob o aspecto econômico, faz, no referido
Acórdão, uma série de recomendações ao Ministério
da Educação para a adoção de medidas como, por
exemplo, “instituir rotina de ﬁscalização in loco nas
instituições de ensino superior com o objetivo de veriﬁcar a aderência das informações por elas prestadas
em relação ao ProUni” e “avaliar a conveniência de
alterar o mecanismo de isenção ﬁscal ofertado às IES
participantes do ProUni, de modo a abranger critérios
como o número de cursos bem avaliados e de bolsas
efetivamente ocupadas, a ﬁm de que o benefício ofertado pelas instituições seja equivalente à contrapartida
recebida do Estado”, entre outras.
Portanto, o presente requerimento tem por objetivo veriﬁcar, junto ao Tribunal de Contas da União, se
o Ministério da Educação cumpriu as recomendações
constantes do referido Acórdão 816/2009 e que visam
o aprimoramento do Prouni.
Sala das Sessões, 10 de março de 2011. – Senador Alvaro Dias.
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Costa. Bloco/
PT – PE) – O requerimento que acaba de ser lido vai
à publicação.
Peço ao Senador Cristovam Buarque que me
substitua, para que eu possa aqui fazer meu pronunciamento.
O Senador Renan Calheiros falará depois da
Senadora Gleisi Hoffmann e do Senador Cristovam
Buarque. (Pausa.)
O Sr. Humberto Costa deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Cristovam Buarque.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/PDT – DF) – É com prazer que passo a palavra ao
Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores aqui presentes, eu queria, antes de iniciar meu pronunciamento,
apresentar aqui, da mesma forma que apresentou o
Senador Paulo Paim, um voto de pesar aos familiares
do nosso companheiro Eduardo Valverde, ex-Deputado
Federal, falecido na última sexta-feira, dia 11. Sua família tem de todos nós a solidariedade, a manifestação
do nosso companheirismo.
Eduardo Valverde era presidente do nosso partido
no Estado de Rondônia, ﬁliado ao PT desde 1985, alguém que desempenhou sua militância no movimento
sindical, posteriormente no movimento partidário, foi
Deputado Federal e aqui se destacou como um dos
Parlamentares mais inﬂuentes da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional.
Sem duvida, a morte de Eduardo Valverde é uma
grande perda para o Brasil, mais especiﬁcamente para
os rondonienses. Quero me associar aqui aos que
expressaram as suas condolências à família e a sua
solidariedade aos seus familiares.
Mas, Sr. Presidente, por uma felicidade do destino, V. Exª é também pernambucano. E hoje venho
ocupar esta tribuna, tendo sido de forma muito feliz
antecedido aqui por uma sessão do Senado Federal
que comemorou a Batalha do Jenipapo, no Piauí, que
homenageou o Estado do Piauí e aqueles que lutaram
pela independência do Piauí e do Brasil.
Venho hoje para falar de um outro grande acontecimento importante para o Brasil, que se deu antes da
independência e que fazia parte da luta pela independência do nosso próprio País. Reﬁro-me à Revolução
Pernambucana de 1817, que se comemorou no dia 6
de março, mesmo período do aniversário das cidades
irmãs de Olinda e Recife, que este ano comemorou
os seus 194 anos de ocorrência e é, sem dúvida, uma
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das manifestações libertárias mais importantes do nosso País, em que pese ser de pouco conhecimento da
nossa população, como de sorte outros tantos fatos
históricos importantes do nosso País.
Foi uma das maiores lutas libertárias que o Brasil já viveu e tinha como base as idéias iluministas de
Rousseau, Voltaire, Montesquieu, inspiração em movimentos revolucionários, como o dos Estados Unidos,
com a Constituição Americana.
A Revolução Pernambucana de 1917 não era
somente uma luta pela independência do País, mas
também a luta pela implantação da República no Brasil. Essa Revolução se estendeu por outros Estados
nordestinos, como a Paraíba, o Rio Grande do Norte, o
Ceará e a Bahia, e durante 74 dias Pernambuco viveu
essa revolução, que, como eu disse, tinha princípios
republicanos extremamente avançados para aquela
época em nosso País.
Entre as ideias imprimidas pelos revolucionários
no Brasil, estavam a liberdade de culto, ainda que o
catolicismo tivesse sido mantido como religião oﬁcial
do novo governo, a liberdade de imprensa, uma grande
novidade para o Brasil naquela época; a implantação
das liberdades individuais e a construção do nacionalismo em contraponto com a visão imperialista da Coroa, ideias que continuaram a inﬂuenciar os brasileiros
mesmo depois do ﬁm da revolução.
Não foi por acaso que um dos primeiros atos do
governo revolucionário foi decretar a igualdade nos
tratamentos. Abolimos o “vosmicê” e o “senhor”, destinados às pessoas de alta classe social do vocabulário
pernambucano, e, durante a revolução, todos passaram
a ser chamados apenas de patriotas.
Vale lembrar como viviam os pernambucanos e
brasileiros naquela época. Havia uma grande carga
de tributos imposta pela família real, o que prejudicava
a atividade comercial, especialmente dos brasileiros,
que eram tratados de forma diferenciada daquela dos
portugueses. A monarquia também restringia a liberdade política individual. No Nordeste, a situação era
ainda pior, porque, àquela época, a nossa região enfrentava os efeitos de uma recessão e da seca, que
diminuíram a produção dos setores de abastecimento
e de agroexportação.
É preciso aqui falar de alguns nomes que lideraram a revolução na época. O Padre Roma, que reuniu boa parte da comunidade eclesiástica do Estado
na defesa da República, mas que não era mais padre
e que foi morto na Bahia diante do seu próprio ﬁlho,
que foi levado a Salvador para assistir ao sacrifício
de seu pai.
O ﬁlho dele era, nada mais nada menos, do que
o grande General Abreu e Lima, que viria se tornar, ao
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lado de Simon Bolívar, um dos grandes libertadores
da América Latina.
Ao lado do Padre Roma o capitão José de Barros Lima, o conhecido Leão Coroado, encabeçou o
movimento entre os militares. É importante destacar
aqui também o papel da maçonaria, na época um importante reduto de intelectuais.
Para conter os rebeldes, a Coroa, movida por
questões muito menos idealistas, iniciou um grande
derramamento de sangue. Mais do que recuperar
Pernambuco do domínio dos revolucionários, o império queria aterrorizar, mostrar seu poder. Para isso,
foram efetuadas milhares de prisões, sequestro de
bens, açoitamentos públicos e condenações ao exílio
e à morte, muitas delas seguidas de esquartejamento. Como se não bastasse, Pernambuco perdeu com
a guerra parte do seu antigo território, que deu origem
ao belo Estado de Alagoas. E se iniciava ali também
um período durante o qual Pernambuco, exatamente
por esse espírito libertário, viria perder parte substancial do seu território, culminando em 1825, após a
Confederação do Equador de 1824, quando perdemos
toda a região do São Francisco para a Bahia e para o
Estado de Minas Gerais.
Entre os mártires da revolução, nomes como o
do Padre João Ribeiro Pessoa, o Padre Antônio Pereira, o capitão Domingos Theotônio, o Magistrado
José Luiz de Mendonça e o comerciante Domingos
José Martins.
Apesar da dura repressão, os ideais de igualdade
e liberdade já estavam plantados no solo pernambucano e espalhados em todo o Brasil. A revolta inﬂuenciou
outros movimentos, como a também pernambucana
Confederação do Equador, em 1824, sete anos depois
da Revolução Pernambucana, liderada pelo grande
herói nacional Frei Joaquim do Amor Divino Caneca,
o Frei Caneca, que ajudou a ampliar a consciência
patriótica e libertária do povo brasileiro.
Por isso, precisamos lembrar do dia 6 de março
de 1817, dia do início da Revolução Pernambucana e
data magna de Pernambuco.
E certamente esse espírito libertador dos pernambucanos se fez presente ao longo do próprio século
XIX e do século XX em torno de pessoas da maior
importância para a nossa história, de um Joaquim Nabuco, de um Miguel Arraes, de um Gregório Bezerra
e tantos e tantos outros que deram a sua contribuição
para que tivéssemos no nosso País hoje uma marca
importante da luta popular e ao mesmo tempo a conquista da democracia.
Por isso, queria terminar aqui as minhas palavras
citando um trecho da canção pernambucana de Frei
Caneca que, embora não tendo um papel tão impor-
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tante quanto teve na Confederação do Equador, teve
também desempenho importante na Revolução de
1917 e que, como eu disse, liderou a Confederação
do Equador.
Frei Caneca dizia na sua Canção Pernambucana, diz:
Cidadãos pernambucanos
Sigamos de Marte a lida;
É triste acabar no ócio,
Morrer pela Pátria é vida.
Quando a voz da Pátria chama
Tudo deve obedecer;
Por ela a morte é suave,
Por ela cumpre a morrer.
O patriota não morre
Vive além da eternidade
Sua glória, seu renome
São troféus da humanidade.
Por isso, Sr. Presidente, quero não apenas fazer o registro desse importante momento da história
do nosso País, mas registrar aqui, com toda aquela
modéstia que caracteriza o pernambucano, o nosso
orgulho de termos escrito essa importante página da
História do nosso País.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/PDT – DF) – Senador Humberto Costa, antes de
chamar a Senadora Gleisi Hoffmann, quero dizer que
lamento não estar aí embaixo para poder fazer um
aparte e dizer do meu orgulho de pernambucano. Pelo
que o senhor leu é que se justiﬁca a ideia de Leão do
Norte para o nosso Estado.
Senadora Gleisi, com muito prazer, passo-lhe a
palavra.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que me traz a esta
tribuna hoje não é um tema que me agrada. Muito pelo
contrário, me entristece muito. É a tragédia das chuvas,
das águas, que tivemos no Paraná. Aliás, essa semana,
esse ﬁnal de semana foi um ﬁnal de semana de tragédias. Assistimos ao tsunami, no Japão, ao desespero
das pessoas, uma tragédia sem precedentes.
O nosso Estado do Paraná também foi muito
atingido, Sr. Presidente. Nosso litoral do Estado é pequenininho, mas é muito bonito. E nunca tínhamos
visto uma situação como essa. Aliás, de todas as tragédias naturais acontecidas recentemente no Paraná, devo dizer que essa foi uma das mais violentas.
Desde Guaratuba, que é um Município litorâneo muito
conhecido no nosso Estado, até a região norte de Antonina, estamos com alagamentos. São cerca de 20
quilômetros de largura de alagamentos. Tivemos des-
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lizamentos de terra, deslizamentos grandes, médios e
pequenos, com inundação em todos os rios do litoral.
É o fenômeno chamado cabeça d´água, um ﬂuxo de
água que atinge grande velocidade e sai arrastando
tudo: tronco, terras, pedras.
Temos hoje cerca 10 mil pessoas desabrigadas.
Duas pessoas morreram e mais de 4 mil casas foram
destruídas. É um número muito considerável em relação à população que temos no litoral do Paraná, que é
uma população pequena. O litoral está isolado. Ainda
estamos com falta de água, combustível e alimentos.
Já estamos tomando, junto com o Governo Federal e
em parceria com o Governo do Estado, as providências para ajudar o Paraná.
Queria deixar este registro aqui, na tribuna, manifestar a minha solidariedade ao povo do litoral do meu
Estado, que sofre muito, e dizer que estamos todos
empenhados para que, de fato, consigamos levantar os
recursos necessários para ajudar aquela população.
Ontem e hoje, conversei com o Governador Beto
Richa, do meu Estado. Conversei também com o Ministro Fernando Bezerra Coelho, da Integração Nacional. Aliás, quero parabenizar o Ministro pela presteza,
pela agilidade. Já estão fazendo o levantamento de
todos os danos que tivemos no Estado. A Defesa Civil nacional já está lá, o Exército da Região Sul já foi
deslocado para o nosso litoral, além de ponte móvel
do Dnit também.
Amanhã pela manhã, teremos uma reunião – e
quero convidar a nossa bancada do Paraná, em especial o Senador Alvaro Dias, que me antecedeu nesta
tribuna, a nos acompanhar nesta audiência – com os
prefeitos do Paraná e também com representantes do
Governo do Estado, para que possamos fazer a liberação de recursos.
Temos de ter agilidade. Infelizmente, temos legislação neste País em que as coisas seguem um rito.
Nós gostaríamos que fossem mais ágeis, mas temos
que seguir o que a lei manda, até porque temos responsabilidade.
Então, respondendo ao Senador Alvaro, que esteve nesta tribuna, se nós ﬁzermos as coisas fora da
lei, ele será o primeiro a vir aqui e questionar o Governo. Mas quero dizer que o Governo Federal está
imbuído em fazer as coisas acontecerem de forma
muito rápida.
Então, eu não poderia deixar de usar esta tribuna
hoje para registrar este fato lamentável, a situação em
que se encontra a população, mas também para registrar as ações do Ministério da Integração, as iniciativas
que já vem tomando e também a reunião que teremos
amanhã com os prefeitos do litoral, a bancada do Paraná e representantes do Governo do Estado.
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Então, externando a minha solidariedade ao povo
do litoral, quero dizer que estamos aqui à inteira disposição. Tenho certeza de que esta Casa, se precisar,
também estará solidária, para que possamos minimizar a dor e a tragédia que o nosso povo está sofrendo
neste momento.
Obrigada, Sr. Presidente.
Durante o discurso da Sra. Gleisi Hoffmann, o Sr. Cristovam Buarque deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Humberto Costa.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Costa. Bloco/
PT – PE) – Convido o Senador Cristovam Buarque
para, na condição de Líder, utilizar a palavra por cinco minutos.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no ﬁnal desta semana,
o Brasil vai receber a visita de um Presidente dos
Estados Unidos. Já recebemos diversos Presidentes
dos Estados Unidos, mas esta visita se caracteriza
por duas coisas extremamente diferentes, e eu quero
propor uma terceira diferença.
As duas primeiras dizem respeito ao Presidente
Obama. A primeira é o fato de que é a primeira vez em
que um Presidente norte-americano vem ao Brasil antes
de o Presidente brasileiro ir aos Estados Unidos.
Senador Humberto Costa, havia quase que uma
espécie de beija-mão de Presidentes brasileiros em
direção aos Estados Unidos. A Presidenta Dilma não
foi aos Estados Unidos primeiro; ela será a primeira a
receber o Presidente norte-americano.
Claro que é mérito da diplomacia brasileira, da
Presidenta Dilma, mas é um mérito muito especial do
Presidente Obama. Diante do que representa a República americana, é visto até como natural que a ida de
um Presidente norte-americano seja um gesto de boa
vontade, e a ida do Presidente dos demais países seja
quase um gesto de obrigação. Desta vez, o Presidente
norte-americano vem ao Brasil antes que o Presidente
eleito no Brasil vá aos Estados Unidos.
A segunda diferença, Senador, é a característica
de cada um dos dois.
Quando se lê a biograﬁa do Presidente Obama
– e eu recomendo, não a biograﬁa dele já Presidente,
mas aquela escrita quando ele acabava de assumir o
Senado, representando o Estado de Illinois –, vê-se
que é uma autobiograﬁa que lembra os jovens revolucionários brasileiros com os quais eu convivi tanto.
As leituras que ele coloca no seu livro são as leituras
dos grandes mestres internacionais, de críticos sociais incluindo Marx e grandes líderes negros norte-
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americanos. Não é por acaso que a sua autobiograﬁa
é uma referência ao seu pai, negro. E ele assume, ao
longo de toda a sua história, até aquele momento, a
importância do pai, negro, com quem ele teve uma
convivência muito pequena ao vivo, embora uma convivência longa por cartas e por constante contato e até
mesmo orientação do ponto de vista político, do ponto
de vista existencial.
Nós vamos receber a visita de um Presidente
norte-americano diferente dos outros. Na sua autobiograﬁa, ele chega a mostrar que houve momento
em que, não por pobreza, mas até pela vida que tinha
o jovem naquele momento, chegou a dormir fora de
qualquer casa durante uma visita a Nova York, ou seja,
na rua. Ele mostra como foi a vida dele de jovem como
organizador social. Opção que fez diferente dos jovens
norte-americanos que buscam emprego e procuram
se organizar na vida. Nós vamos receber a visita não
apenas de um Presidente norte-americano que aceitou
vir ao Brasil antes que o Presidente brasileiro fosse aos
Estados Unidos, mas de um Presidente completamente
diferente dos anteriores, um Presidente que tem uma
formação, uma visão de mundo – que nós podemos
dizer –do lado da Esquerda, que muitos não querem
mais falar, mas insisto em falar. Essa é uma diferença. A outra é que, do nosso lado, nós também temos
a apresentar uma Presidenta que tem uma tradição
ideológica, que tem uma posição clara e uma visão de
mundo. Isso permite criar uma expectativa para aquilo
que quero sugerir aos serviços diplomáticos brasileiros
que procurem trabalhar.
Nós temos, pela primeira vez, o encontro de dois
líderes que, nós podemos dizer, estão à altura do seu
tempo; não estão aquém deste tempo, porque este é
um tempo muito difícil de se ter estadista. Era fácil ter
estadista na Guerra Fria porque você tinha um lado e
tinha o outro, assumia o seu lado e fazia um discurso para o mundo inteiro. Tanto os Presidentes norteamericanos como os outros Presidentes não falavam
para os seus Países apenas; falavam para o mundo
inteiro; criavam programas para o mundo inteiro, como
o Plano Marshall, como alimentos para o País, como a
criação de diversos bancos de desenvolvimento. Passada a Guerra Fria, os estadistas se apequenaram,
voltaram-se para dentro dos seus Países, eles viraram
até caixeiros-viajantes, preocupados com o comércio
e não com o Planeta inteiro.
Está na hora de surgiram líderes globais, e nós
temos a possibilidade, neste encontro de ﬁm de semana, de dois líderes assumirem posição de líderes
globais.
Para isso, eu acho que eles não podem e não
devem ﬁcar na discussão apenas do comércio entre os
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dois Países. Não devem ﬁcar nem mesmo, Senador Gim
Argello, na discussão apenas dos interesses bilaterais.
Eles devem fazer um discurso para o mundo.
Peço um minuto mais, Senador Presidente, se
não for pedir demais.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Dois minutos para V. Exª.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Obrigado.
Eu tenho o atrevimento, como Senador e VicePresidente da Comissão de Relações Exteriores, de
sugerir que eles formulem um documento em que,
além dos interesses comerciais entre os dois Países
e dos outros interesses entre os dois Países, tenhamos também assuntos de interesse do mundo inteiro.
Por exemplo, é óbvio que tem de entrar o problema do
terrorismo e o problema da disseminação de armas
nucleares, sobretudo depois do que vimos e estamos
vendo acontecer com a energia nuclear no Japão.
Entendo que há outros quatro pontos que deveriam trabalhar. Esses quatro pontos seriam, em
primeiro lugar, uma grande mensagem ao mundo de
que é preciso enfrentar o quadro de pobreza que há
no Planeta. Até o tempo dos estadistas globais, eles
podiam falar no desenvolvimento. Não precisavam falar
em pobreza, porque ela seria eliminada naturalmente
pelo crescimento.
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– Bastava falar em crescimento econômico que já se
falava em diminuição da pobreza. Não é mais suﬁciente
isso. É preciso fazer um discurso que diga: nós temos
como erradicar a pobreza. E o Brasil tem exemplo de
como fazer isso. O Brasil tem o Programa Bolsa Escola,
o Bolsa Família, ou o programa em que a gente precisa
avançar, de educação para o mundo inteiro.
O segundo item é o problema do meio ambiente.
Os estadistas globais Dilma e Obama têm de falar para
o mundo sobre a necessidade de subordinar o crescimento aos interesses do equilíbrio ecológico.
O terceiro ponto são os direitos humanos. É claro
que devemos defender a autonomia de cada povo, mas
essa autonomia tem de ser hoje considerada dentro da
visão de um planeta que seja um grande condomínio:
cada um é dono da parcela do seu apartamento, mas
não pode tocar fogo no seu apartamento, não pode
deixar a torneira aberta o tempo todo, tem de respeitar
a comunidade global...
(Interrupção do som.)
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O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Finalmente, o último item é o problema do uso
da ciência e da tecnologia a serviço dos interesses dos
povos do mundo. Não podemos continuar deixando que
milhões de pessoas morram porque não conseguem
ter acesso à ciência e à tecnologia já disponíveis, que
milhões de crianças não aprendam porque não têm
acesso às tecnologias modernas da pedagogia.
O quarto ponto, Sr. Presidente, de que espero falar nos segundos que está me dando, que eu gostaria
de ver a minha Presidenta e o Presidente do Estados
Unidos, que acho que todos temos de respeitar, abordando: o problema da subordinação do crescimento
ao meio ambiente, o problema da luta pela erradicação
da pobreza, o problema dos direitos humanos como
valores fundamentais do ser humano e, ﬁnalmente, a
ideia de que a tecnologia tem de servir a todos. Respeitemos os direitos autorais, mas a serviço dos interesses dos povos.
(Interrupção do som.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Dois estadistas globais se reúnem, mas, para
isso, eles têm de assumir a posição de globais. Eles
não podem ﬁcar prisioneiros dos interesses especíﬁcos apenas dos seus Países. Eles não podem ser
caixeiros-viajantes discutindo apenas como vender
mais um para o outro.
Este era, Sr. Presidente, o pronunciamento que
eu queria fazer, desejando muita sorte para o Presidente Obama e para a Presidenta Dilma, porque a sorte
que eles tiverem vai repercutir para todos nós e para
as gerações futuras, não só dos nossos dois Países,
mas do mundo inteiro.
Durante o discurso do Sr. Cristovam Buarque, o Sr. Humberto Costa deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Wilson
Santiago, 2º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Pela Liderança do PMDB, com a palavra
o Senador Renan Calheiros, Líder da Bancada.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, no último dia 12,
Alagoas teve a honra de receber a visita do Ministro
de Estado da Justiça, José Eduardo Cardozo. Lamentavelmente, Sr. Presidente, estive viajando nestes últimos dias e não pude, como queria muito, receber em
nosso Estado o Ministro da Justiça, por quem tenho
muito respeito e grande consideração.
É indiscutível, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
que a visita do Ministro José Eduardo Cardozo a Alagoas é mais uma demonstração da atenção que o
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Governo Federal vem tendo com o Estado de Alagoas
desde o Governo Lula, independentemente da posição
política do governo local.
Como se sabe, Alagoas ainda enfrenta severas
diﬁculdades, mas o que está amedrontando e encarcerando a sociedade alagoana é a superexplosão da
criminalidade. Os resultados da mais recente radiograﬁa
da criminalidade, divulgados no ﬁnal de fevereiro pelo
Ministério da Justiça, não poderiam, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, provocar outra reação que não
a perplexidade e o estarrecimento.
O novo Mapa da Violência mostra, novamente, que
o aumento de homicídios no Brasil nas últimas décadas
vitimou principalmente jovens. Em 2008, ano base da
pesquisa, a juventude entre 15 e 24 anos representava
18,3% da população brasileira. Já o número de jovens
assassinados, 18.321, correspondeu a 36,6% do total
de homicídios no País. Ou seja, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, quase 40% das vítimas.
Para nós nordestinos e, infelizmente, para mim,
como alagoano, outra conclusão da pesquisa foi trágica: houve uma explosão de violência na região Nordeste. E desta vez, Sr. Presidente e Srs. Senadores
– já disse aqui em outra intervenção que ﬁz e queria
repetir –, nem podemos falar exclusivamente em causas sociais. Enquanto a pobreza diminuiu na região,
os homicídios aumentaram 65%, os suicídios, 80% e
os acidentes de trânsito, 37%.
O Estado de Alagoas, que ﬁgurava na parte de
baixo do ranking da violência, agora, Sr. Presidente
e Srs. Senadores, pulou para a primeira posição. Em
uma década, Alagoas passou da décima terceira posição para o primeiro lugar no ranking da violência
nacional. Foram 60,3 de óbitos por grupo de 100 mil
habitantes. Número, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
intolerável, inaceitável. Esta é uma triste e desconfortável posição.
Só em 2010, ano não compreendido pela análise
Mapa da Violência, foram 2.266 assassinatos. Repito:
2.266 assassinatos em Alagoas. Isso equivale, Sr. Presidente, a 190 mortes por mês e 6,2 assassinatos/dia.
Os 2.266 homicídios ao ano representam a marca recorde de 73,3 mortes por grupo de cem mil habitantes,
percentual que – observem os senhores – nunca foi
alcançado por nenhum Estado da Federação. Nunca,
nunca foi alcançado esse percentual por nenhum outro Estado da Federação. Este, Sr. Presidente, é outro
recorde triste que o governo local, lamentavelmente,
tem a apresentar.
Lembro ainda que, quando Ministro da Justiça,
montei uma força tarefa para combater o crime organizado no Estado de Alagoas de forma permanente. Ela, Sr.
Presidente, apresentou resultados, muitos resultados.
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E a única maneira de enfrentar com resultados o crime
organizado é combatê-lo de forma permanente.
Em 1999 – eu pediria só dois minutos a V. Exª
para concluir –, graças à atuação dessa força tarefa,
o número de homicídios foi de apenas 552. Onze anos
depois, ele cresceu absurdos 300% e bateu, Sr. Presidente, em 2010, em 2.266 homicídios. Aquele foi o
único momento em que se veriﬁcou a redução da violência no Estado de Alagoas. De lá para cá, a violência só cresceu e todos os alagoanos exigem a rápida
reversão dessas vergonhosas estatísticas.
Outros Estados, como o Rio de Janeiro, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que tinham a violência como
problema crônico, estão enfrentando o problema de
frente e, por isso, vêm obtendo resultados muito expressivos. Os alagoanos têm o direito de esperar a
mesma reação do governo local e também do Governo Federal.
Venho defendendo, há anos, uma completa reformulação do modelo atual de segurança pública,
prevendo, Sr. Presidente, inclusive, fontes ﬁxas de ﬁnanciamento para a segurança pública e até mesmo
a vinculação orçamentária provisória para fazer face
à gravidade do problema.
Mas enquanto a reforma não vem, com a obrigatória inclusão da deﬁnição do papel do Governo
Federal, é preciso lembrar que segurança pública é
da responsabilidade dos governos estaduais, que não
podem, Sr. Presidente, de forma nenhuma, cruzar os
braços, reduzir ano a ano, os recursos que gastam com
segurança pública e lamentar as carências enquanto a
população está sendo massacrada nas ruas
Durante a reunião com o Ministro José Eduardo
Cardozo, o Governador de Alagoas pediu socorro ao
Governo Federal, admitindo que a violência está fora
do controle, está fora do seu controle. Na lista, Sr. Presidente, de reivindicações do Governo de Alagoas,
outro pedido foi o reforço da Força Nacional nas ruas,
para coibir a violência, e a instalação de 43 bases da
política comunitária em Alagoas.
Todos sabem que a segurança pública é a soma
de polícias bem equipadas, bem remuneradas, serviços de inteligência eﬁcientes e investimentos. Mas os
investimentos solicitados ao Governo Federal durante
o encontro do ﬁnal de semana em Alagoas precisam
ser precedidos de projetos, de programas, de políticas
públicas, de planos viáveis, como frisou na oportunidade o Ministro José Eduardo Cardozo.
Foi o que, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores
– já encerro –, fez, por exemplo, o Governador Sérgio
Cabral ao criar as Unidades de Polícia Paciﬁcadora
que, progressivamente, foram ocupando áreas outrora
dominadas pelo crime.
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Quando o Estado do Rio de Janeiro precisou do
socorro federal na invasão do Morro do Alemão, ele
veio exatamente porque existia uma política pública
para combater a violência.
Eu me coloco, mais uma vez, à disposição do
Governo de Alagoas para, ao lado de toda a bancada, lutar pelos recursos de que Alagoas precisa, como
sempre ﬁz, Sr. Presidente, como sempre a Bancada
de Alagoas fez, a Bancada de Alagoas aqui no Senado Federal.
Mais verba para novos presídios, concursos para
delegados, para policiais militares, para policiais civis
e modernização dos equipamentos policiais e melhores salários!
Mas do que os brasileiros reclamam neste momento é a rediscussão urgente do modelo atual de segurança pública, sabidamente dispersiva e ineﬁcaz.
As tragédias urbanas brasileiras, que em muitos
casos superam em números a quantidade de vítimas de
guerras e guerrilhas, não podem, Sr. Presidente, seguir
sendo banalizadas e só provocarem reações esporádicas diante de grandes comoções, como tem acontecido
aqui no Brasil e especialmente em Alagoas.
É preciso enfrentar o crime e rediscutir nosso atual
modelo de insegurança pública. E os Governadores, Sr.
Presidente, repito, precisam ter vontade política para
combater permanentemente o crime organizado.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Parabéns, Senador Renan, V. Exª faz
um pronunciamento muito importante em relação à
segurança pública não só para Alagoas como também
para o Nordeste, que tem sofrido muito com essa onda
de violência.
Parabéns a V. Exª.
Com a palavra, o Senador Wellington Dias. (Pausa.)
Com a palavra, o Senador Ricardo Ferraço. (Pausa.)
Com a palavra, o Senador Eduardo Suplicy.
V. Exª dispõe do tempo regimental.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, agradeço se outro
Senador porventura quiser falar à minha frente, uma
vez que falta um documento para minha fala.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Senador Humberto Costa. (Pausa.)
Com a palavra, o Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, antes de mais nada,
Senador Suplicy, muito obrigado pela sua gentileza.
Prometo que não passo de três minutos.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, peço vênia
a V. Exª e a este Plenário para trazer um assunto e um
breve pedido de informação à Casa, mais especiﬁcamente ao setor administrativo dela.
Logo que assumi este mandato de Senador, mais
exatamente no dia seguinte à posse, encaminhei a V.
Exª – que, registre-se, prontamente deu andamento
– um pedido de esclarecimentos, pelas razões então
expostas, sobre a legalidade de percepção cumulativa do salário que passaria a receber de Senador da
República com os proventos de aposentadoria que
até janeiro eu percebia, valores esses proporcionais
ao período em que eu exercera mandatos anteriores
de Senador da República. Eu indagava, também, Sr.
Presidente, sobre a forma de sustar o recebimento da
aposentadoria.
Dias depois, informado por parecer da Advocacia-Geral do Senado da impossibilidade da percepção
cumulativa em face da Lei nº 7.087, em seu art. 45,
item I, de pronto e por formulário próprio da Casa, requeri a suspensão do benefício.
Repito e ressalto: requeri a suspensão do benefício.
Para meu espanto, em 24 de fevereiro, no Boletim
Administrativo de Pessoal nº 4.669, saiu publicado o
Ato da Diretoria-Geral nº 3.219, em que aquela Diretoria, “fundamentada não no meu pedido, mas na Lei
que o havia ensejado”, resolvia suspender a aposentadoria que até janeiro eu recebera. Além de dar ares
de decisão unilateral a algo que eu havia solicitado, o
documento trazia um detalhe curioso: ele explicitava o
valor que o parlamentar passaria a não receber. Detalhe
que de curioso transformou-se em grave, pois trazia um
erro grosseiro: o valor “suspenso” era diferente, bem
superior ao que eu até então recebera.
Sr. Presidente, fui Senador por 16 anos, somados
os mandatos que Minas me concedeu. Nesse período,
recolhi mensalmente a parcela devida ao Instituto de
Previdência dos Congressistas.
Em janeiro deste ano, último mês em que ﬁz jus
ao benefício dessa aposentadoria, subtraídos os descontos regulamentares de Imposto de Renda e do Plano
de Seguridade dos Congressistas, entre outros descontos, minha aposentadoria resultava em um salário
líquido de R$6.477,81. Entretanto, segundo o que saíra
publicado, eu deixaria de receber R$13.027,53.
E isso, Sr. Presidente, deu confusão em alguns
jornalistas de má-fé neste País.
Descuido, erro, negligência, má-fé, a mim nem
importa tanto qual foi a causa. Não advogo, claro, que
se escamoteiem dados, especialmente os que apontem o destino de recursos do Erário. Importam-me,
sim, sob pena de sermos injustos, eu diria até levianos,
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a clareza, a justeza que devem pautar a divulgação
dessas informações, reduzindo biograﬁas e nivelando,
pelo piso, o nível ético que deve pautar a conduta do
homem público.
Para ﬁnalizar, Sr. Presidente, esclareço que meu
gabinete, por determinação minha, solicitou me fossem fornecidas explicações sobre o episódio. Tenhoas aqui comigo.
Contudo, por tê-las considerado incompletas, gostaria de solicitar a V. Exª a gentileza de encaminhar o
seguinte pedido de informações ao setor administrativo
do Senado Federal:
1. Por que o Ato da Diretoria-Geral nº 3.219, de
2011, não fez referência ao fato de que a suspensão
da aposentadoria se dava a meu pedido, na forma do
que prevê a lei?
É a primeira indagação que faço a V. Exª
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2. Por que o referido Ato, ao suspender a aposentadoria, divulgou um valor de R$13.027,53 que eu
jamais recebera nem viria a receber?
Eram essas duas informações, Sr. Presidente,
que eu gostaria que a Mesa me esclarecesse.
E eu quero, mais uma vez, Senador Suplicy,
agradecer a V. Exª a gentileza e espero não ter ultrapassado os três ou quatro minutos que pedi a V. Exª.
Muito obrigado, Senador.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Senador Itamar Franco, a Presidência aguarda o requerimento de V. Exª e o despacha,
em seguida, à Diretoria-Geral, baseado no art. 215,
§1º, inciso II, alínea b, do Regimento da Casa. Posteriormente, V. Exª será comunicado da decisão e da
informação.
É o seguinte o requerimento:
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O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Muito
obrigado, Sr. Presidente. É exatamente baseado neste
artigo do Regimento que eu estou fazendo as devidas
solicitações.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Por permuta, concedo a palavra ao
Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria,
antes de me reportar ao tema que trago a esta Casa,
de agradecer ao Senado pela importante sessão comemorativa da Batalha do Jenipapo, realizada durante
o dia de hoje. Aqui ainda temos a presença do nosso
Governador Wilson Martins, com uma importante comitiva do Piauí, que esteve aqui presente, com a Bancada federal, enﬁm.
Também quero registrar a solidariedade do povo
do Piauí – tenho certeza que posso falar pelo povo
do Piauí – ao povo do Paraná, por este momento que
vivencia, Senadora Gleisi, neste instante em que brasileiros lá do Paraná, da região de Morretes, de Antonina, de Guaratuba, enﬁm, sofrem com esse problema
das enchentes, onde estão desabrigadas milhares de
pessoas, assim como também nossos irmãos e irmãs
de Santa Catarina, da região baixa de Santa Catarina.
Há bem pouco tempo, nós tivemos problemas semelhantes também no Rio de Janeiro e em outras regiões
do Brasil, no Espírito Santo. E eu queria aqui manifestar, pelo povo do Piauí, não só a nossa solidariedade,
mas também todo o nosso apoio para que possamos
agilizar, junto ao Governo Federal, as condições de
atendimento.
Fui Governador e sei a dureza que é lidar, de um
lado, com a necessidade da agilidade, da urgência e,
de outro, com o cumprimento das leis, o cumprimento
das regras. Muitas vezes, quando não se faz, quando se
liberam recursos agilmente, aparecem imediatamente
aqueles e aquelas que representam ali, dizendo que
não estão cumprindo as leis, não estão cumprindo as
regras, insinuando que naquilo ali há desvios, enﬁm.
No entanto, eu sei que, em momentos como
esse, a urgência é algo fundamental. Vivi, durante o
meu Governo, muitos momentos, ora de irregularidade de chuvas, por falta de chuva, ora de enchentes,
envolvendo vários Municípios no meu Estado. Então,
queria aqui transmitir, pelo povo do Piauí, toda a nossa solidariedade.
Da mesma forma, solidarizo-me também com os
nossos irmãos do Japão. Estamos vivendo um momento
dramático naquela região do Planeta. Pensávamos que
já se havia passado essa dolorosa situação, e agora
houve um novo tremor, com tsunami, causando ainda
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mais destruição, ceifando vidas, enﬁm, e trazendo mais
dores também para o nosso povo. Então, para todas
as colônias japonesas no Brasil e a seus familiares
manifesto a nossa solidariedade.
A Presidente Dilma, eu sei, tanto em relação aos
temas internos do Brasil, como é o caso do Paraná,
estará com a sua equipe assumindo condições. O Presidente Lula, ao ﬁnal do mandato – e devo dizer que
essa ideia nasceu no Estado do Piauí –, em dado momento, visitava uma situação de enchente no Nordeste:
Piauí, Maranhão, Pernambuco, enﬁm. E, quando ele
visitou o Piauí, eu disse: Presidente Lula, eu quero dizer aqui que, se eu pudesse fazer um pedido só, seria
de mudanças no rito de convênio, no rito processual
para que possamos tratar de assuntos de urgência e
emergência.
Lembro-me ali, Senadora Gleisi e Senador Lindbergh, de que mostrei para ele que, para se fazer a
casa de uma pessoa que teve a sua casa derrubada
por uma enchente, era necessário cumprir 112 leis,
normas, resoluções, atos de instrução, instruções normativas, enﬁm, uma inﬁnidade de problemas. E isso
foi reduzido a um número bem mais baixo. Hoje são
cerca de seis os atos. É um plano de trabalho com um
projeto, mas tem de haver o plano de trabalho, tem de
haver o projeto. Sem isso, não pode haver a liberação,
porque há uma prestação de contas a ser feita. Aﬁnal,
o dinheiro não é da Presidente Dilma, não é do Ministro Guido, não é do Ministro da Integração; o dinheiro
é do povo brasileiro e precisa ter as condições dessa
prestação de contas.
Senador Lindbergh, com maior prazer.
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – Senador Wellington, é um prazer apartear V. Exª. Quero
também me associar a V. Exª na solidariedade ao povo
do Paraná e ao povo de Santa Catarina. Eu, que, aqui,
como Senador do Rio de Janeiro, assumi essa tribuna para agradecer uma imensa rede de solidariedade
construída no Brasil, em um episódio trágico que houve na região serrana do Rio de Janeiro, devo lembrar
V. Exª de que a Presidente Dilma, depois de ir ao Rio
de Janeiro e quando veio entregar a sua mensagem
a este Congresso Nacional, chamou os Parlamentares, o Senado e a Câmara Federal, à discussão de um
marco regulatório do Sistema Nacional de Defesa Civil
no nosso País. É preciso reconhecer que a nossa estrutura é muito frágil. Eu mesmo, Senador Wellington,
apresentei aqui vários projetos. Um deles cria uma Força Nacional da Defesa Civil, nos mesmos moldes da
Força Nacional de Segurança Pública, que não criaria
custos adicionais, porque, na Força Nacional de Segurança Pública, como nessa Força Nacional de Defesa
Civil, requisitaríamos os homens, os funcionários dos
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Estados. Falava também num cadastro nacional. Hoje
não é obrigatório; há um prazo de 180 dias, mas não
existe nenhuma punição no caso de prefeituras e Estados não cumprirem aquele prazo para criarmos um
cadastro nacional das áreas de risco. É preciso haver
um mapa disso. O que acho? Queria aqui aproveitar
a fala de V. Exª para dizer que o Senador Jorge Viana
apresentou à Mesa desta Casa um requerimento para
que se crie uma comissão temporária para juntarmos
todos os projetos que tramitam sobre o Sistema Nacional de Defesa Civil. Senador, não podemos chegar
novamente a novembro, dezembro do próximo ano
com um marco regulatório extremamente frágil como
esse. Amanhã, está na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos um projeto do Senador Inácio Arruda
que cria o Fundo de Calamidades Públicas. Pois bem.
Acho que essa discussão tem de ser feita em bloco,
porque, de fato, o fundo, como está hoje na lei, não
funciona, nunca funcionou desde seu início. Então, primeiro, é preciso que todos nós reconheçamos a nossa
parcela de responsabilidade em todos esses fatos e
observemos o caso do Japão. É preciso que se diga
que, se não houvesse um sistema que funcionasse,
com treinamento, com envolvimento das pessoas, sabemos que, em uma tragédia como aquela, o número
de mortes seria muito maior. E sabemos que, com as
mudanças climáticas, cada vez mais vamos enfrentar
problemas dessa ordem no nosso País. Acho que é
um dever nosso aqui, é um dever do Governo Federal.
E sabemos que há uma comissão discutindo o assunto no Governo Federal, mas esta Casa não se pode
furtar a entrar a fundo em um assunto como esse. Por
isso, apelo à Mesa para que aprovemos esse requerimento do Senador Jorge Viana para que possamos
discutir em conjunto e apresentar uma proposta deste
Senado. Peço desculpas a V. Exª por ter, já no início
de sua fala, tomado um tempo precioso, mas julguei
ser importante. Este é um tema que fala muito forte
a mim, como Senador do Rio de Janeiro, Estado que
vive esse problema e continua vivendo, porque a região
serrana do Rio de Janeiro hoje ainda tem um desaﬁo
muito grande pela frente: recuperar sua economia, apagar, na verdade, suas dores, sua tristeza. Sabemos o
trauma que aquela região está enfrentando. Na próxima sexta-feira, vamos estar presentes em Teresópolis,
onde está sendo criado um consórcio dos Municípios
de toda aquela região. Mas devo dizer que sei que o
drama da região serrana vai persistir por muito tempo,
por anos, até recuperarmos a capacidade econômica.
Há muita gente desempregada nas mais diversas áreas. Então, acho que o Senado Federal tem de assumir
seu protagonismo e tem de montar essa comissão especial para que tenhamos, de uma vez por todas, um
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marco regulatório mais eﬁciente no Sistema Nacional
de Defesa Civil. Muito obrigado, Senador.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Eu
é que agradeço. Quero dizer que nós nos sentimos
honrados com a sua participação, com toda a experiência que viveu diretamente, que acompanhou como
Senador, como Prefeito, enﬁm. Com certeza, quero aqui
manifestar também o nosso apoio a essa proposta do
Senador Jorge Viana.
Dizemos, inclusive, que nessa visita do Presidente Lula apresentamos cinco propostas: uma delas
era nesta direção que V. Exª apresentou, de ter a força
nacional. Qual a coisa fantástica da Força Nacional?
Por exemplo, no momento de diﬁculdade na área da
segurança, são policiais treinados de todos os Estados brasileiros – o meu Estado foi um dos primeiros
a assinar, aderindo à Força Nacional – que são colocados em uma região do País. Então, são médicos...
Hoje, se um Estado quer ajudar outro, não há mecanismo legal para fazer isso. Um Estado não pode, tem
a maior diﬁculdade de transferir dinheiro para outro
Estado, para o Município de um outro Estado e de
oferecer um trabalho de médico. Fazemos isso muito
mais na linha da espontaneidade. Há uma burocracia
muito grande a ser cumprida. Eu acho que esse regulamento ajudaria.
Em relação ao fundo, ele tem que ser permanente por conta das mudanças climáticas. Todos os
anos temos situações de calamidade. Já se sabe qual
a média de custo, às vezes um pouco mais, um pouco
menos, mas já temos uma noção: são mais ou menos
R$3 milhões, R$3,5 milhões por ano que se colocam
para atender a situações como essa.
Como é que vou tratar de uma questão emergencial, uma questão previsível como emergencial? Dou
um exemplo: no Estado do Piauí – e o Governador
Wilson Martins, que está aqui presente, e o Prefeito
Bessa, de uma das cidades contempladas –, tínhamos, a cada ano, seca naquela região. Faz o mapa
aqui aonde é que vai o carro-pipa. Então, tenho que
ter um plano permanente para fazer ali um sistema
de água, uma alternativa, uma adutora, alguma coisa
para dar a solução.
Se eu tenho uma defesa civil municipal ou estadual, eu sei onde estão os riscos de uma ponte cair,
de um morro desabar. Enﬁm, se você tem uma fonte
permanente, você atua melhor, inclusive de forma preventiva. Por isso, creio ser da maior importância.
Senadora Gleisi, com o maior prazer, ouço V.
Exª.
A Srª Gleisi Hoffmann (Bloco/PT – PR) – Obrigada, Senador Wellington. Eu queria agradecer a solidariedade manifestada por V. Exª, também pelo Senador
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Lindbergh, ao povo do Paraná, do nosso litoral, que
está sofrendo muito com as chuvas desde quinta-feira.
A situação está bastante dramática. E também dizer
que tivemos uma pronta disposição do Governo Federal, do Ministro da Integração Nacional, Fernando
Bezerra Coelho, que já esteve em contato com o nosso Governador do Estado, já deslocou a força civil, a
Defesa Civil nacional, o Exército. Amanhã nós temos
reunião com o Ministério para sabermos o montante
de recursos que serão necessários. E como bem lembrou V. Exª, nós temos, sim, determinações legais a
serem seguidas que nos colocam a responsabilidade
com o dinheiro público. Mas, indo na linha do que o
Presidente Lula fez ano passado para simpliﬁcar esse
processo, o Executivo mandou um projeto de lei que
tramita hoje na Câmara dos Deputados, o qual tem o
objetivo de facilitar ainda mais...
(Interrupção do som.)
A Srª Gleisi Hoffmann (Bloco/PT - PR) – ...estabelecendo uma mesa de negociação com os Estados
e os Municípios atingidos, inclusive prevendo doação
de recursos para facilitar e agilizar. Então, esse é um
dos projetos que também penso devemos trazer a
essa comissão a que se referiu o Senador Lindbergh,
que, com certeza, contará com o meu apoio. Muito
obrigada, Senador.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT - PI) – Eu
é que agradeço.
Para ﬁnalizar, Sr. Presidente, o tema que eu gostaria de trazer é também importante para o Brasil.
Dialogamos com a Agência Nacional de Petróleo.
O próprio Governador do Piauí esteve com o Presidente
da Agência Nacional do Petróleo, Haroldo Lima, que foi
Deputado Federal, um companheiro baiano da melhor
estirpe. Ele ali assegurou uma coisa importante para
o Brasil, que é a continuidade das pesquisas de gás e
petróleo na Bacia do Parnaíba.
(Interrupção do som.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT– PI) – Os
dados já existentes dão conta de uma grande reserva de gás e possibilidade de petróleo no Estado do
Maranhão, no Estado do Piauí. Agora a ideia é de se
aprofundarem as pesquisas na região do Araguaia, do
Tocantins, nos Estados do Maranhão, Pará e Tocantins,
onde nós temos condições de ter uma reserva capaz
de garantir a autossuﬁciência do Brasil nesse ponto.
Hoje, nós vivemos dramas muito fortes, nos últimos anos, nessa área. E essa pesquisa é de fundamental importância. De um lado, para o desenvolvimento de uma região ainda pouco desenvolvida do Brasil
– Maranhão, Piauí, Pará, Tocantins, enﬁm, com uma
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riqueza natural espetacular –, e de outro, a garantia de
que nós possamos dar sustentação ao Brasil.
Daqui a pouco, nós iremos a uma audiência com o
Ministro das Minas e Energia, o Ministro Edison Lobão...
(Interrupção do som.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – E,
com ele, nós trataremos, com a presença novamente do Governador Wilson Martins e da Bancada do
Piauí, da realização de uma reunião de um conselho
que aprove as novas áreas para leilões, nessa área
de gás e petróleo, para que possamos ter ainda neste
semestre – eu espero – os lotes, tanto do lado do Maranhão, como do Piauí. Que nós tenhamos condições
de incentivar empresas públicas, como a Petrobras, e
também abrir para que empresas privadas possam ali
participar desse leilão e garantir as condições de prosseguir, nesse caso, na perfuração de poços.
Eu tenho a certeza e a convicção de garantir esse
fato para o Piauí e para o Brasil.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Com a palavra o Senador Eduardo
Suplicy, do PT de São Paulo.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Prezado Senador Wilson Santiago, Srªs e Srs.
Senadores, a iniciativa popular dos projetos de lei,
uma das modalidades da democracia direta, tal como
previsto no inciso III, do art. 14, e no §2º, do art. 61,
ambos dispositivos da Constituição Federal, foi saudada, desde a promulgação da Constituição Federal,
como uma das grandes conquistas dos cidadãos brasileiros, no que concerne à possibilidade de efetiva e
direta participação no processo político.
Cerca de dez anos após a promulgação da Lei
Maior, a matéria foi regulamentada por intermédio da
Lei nº 9.709, de 18 de novembro de 1998.
Imaginou-se que, com a publicação da norma regulamentadora, estaria assegurado, de forma plena, o
exercício de tão relevante direito fundamental.
No entanto, não foi isso o que se constatou na
prática, na devida medida. Em face dos rigorosos requisitos ﬁxados pelo §2º do art. 61 da Constituição Federal e pelo caput do art. 13, da Lei nº 9.709, de 1998,
poucos foram os projetos de lei de iniciativa popular
apresentados pelos eleitores brasileiros. E, de todos os
projetos apresentados, apenas quatro foram, ao ﬁnal
do processo legislativo, transformados em leis – entre os quais, o mais recente, o projeto relativo à Ficha
Limpa, que teve, na verdade, como autor, tendo em
conta toda a mobilização da sociedade civil, o próprio
Presidente da Câmara de então, o Deputado Michel
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Temer. É um número muito acanhado, que demonstra
que a concepção originária do Constituinte de 1987 e
1988 não foi concretizada em sua plenitude.
Da engenhosa conformação de um regime democrático com tonalidades de democracia semidireta,
que combina os clássicos institutos da democracia representativa com modalidades da arrojada democracia
participativa, percebe-se que o seu potencial encontrase, ainda, não devidamente explorado.
Essa análise é circunscrita à iniciativa popular
de projeto de lei e deixa de abordar a subutilização do
plebiscito e do referendo, eis que o escopo do projeto, como dito, é o aprimoramento da apresentação de
projetos de lei pelos eleitores brasileiros.
No que concerne à iniciativa popular do processo
legislativo, há que se destacar, basicamente, duas ordens de críticas feitas às balizas normativas hoje existentes e disciplinadas tanto no §2º do art. 61 da Constituição, quanto no art. 13 da Lei nº 9.709, de 1998.
A primeira refere-se aos requisitos quantitativos
para que tal projeto possa ser admitido a tramitar no
Congresso Nacional, inicialmente pela Câmara dos
Deputados.
Um por cento do eleitorado nacional, algo como
um 1,3 milhão de eleitores, dos 130 milhões de eleitores
hoje existentes no Brasil, distribuídos por pelo menos
cinco Estados, com não menos do que três décimos
por cento de eleitores de cada um deles, é, sem dúvida,
requisito quantitativo de difícil cumprimento.
Qualquer tentativa de alteração desse requisito
para torná-lo mais razoável teria como objeto o dispositivo constitucional que estabelece os quantitativos
reproduzidos depois, no texto da lei. Seria necessária, então, a aprovação de emenda constitucional com
esse desiderato.
Não é esse o foco do presente projeto de lei.
A segunda ordem de críticas diz respeito à forma
como são colhidas as assinaturas dos eleitores que
aderem a uma proposta de lei de iniciativa popular.
Hoje, o modelo é absolutamente artesanal. Listas
são distribuídas em locais estratégicos, como aglomerados urbanos, portas de fábrica, escolas, universidades, centros comerciais, enﬁm, locais onde haja grande
aﬂuxo de pessoas que, em tese, poderiam ter interesse
em apoiar iniciativas legislativas populares.
Há um hercúleo esforço de coleta de assinaturas,
conferência de dados e veriﬁcação de eventuais duplicidades e incorreções que acabam por transformar
esse direito fundamental em “letra quase morta”.
Gargalos operacionais e logísticos não podem
solapar o princípio democrático, que se constitui em
um dos principais reitores de todo o ordenamento jurídico-constitucional, especialmente numa conjuntura
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em que os recursos tecnológicos, disponíveis a grandes segmentos da população, permitem uma intensa
exploração da comunicação eletrônica.
E mais: as circunstâncias atuais de exigência de
transparência e efetividade da ação do Poder Público
impõem um diálogo cada vez mais intenso e cooperativo com os eleitores, e o consequente dever do Estado,
em suas múltiplas manifestações, de direcionar seus
recursos materiais, humanos e tecnológicos à efetivação dos direitos fundamentais dos cidadãos.
Gostaria de agradecer ao Sr. Ivens Irati de Pontes Vieira, da cidade de Bauru, que originalmente me
apontou a necessidade da referida mudança legislativa. Antes de aqui transformá-la em projeto de lei, tive
a oportunidade de interagir sobre o tema com o professor Fábio Konder Comparato – um dos principais
defensores da iniciativa popular no aperfeiçoamento
do nosso processo democrático – que louvou a oportuna apresentação deste projeto.
Nesse sentido, submeto à consideração das Srªs
e Srs. Senadores, o presente projeto de lei que prevê
as assinaturas eletrônicas e, dessa forma, possibilita
que os requisitos constitucionais e legais de admissibilidade dos projetos de iniciativa popular possam ser
alcançados com mais facilidade.
Aponto, em seguida, as principais características do projeto:
– As assinaturas dos eleitores poderão
ser manuais ou eletrônicas;
– A Câmara dos Deputados e o Senado Federal deverão disponibilizar, em suas
páginas na rede mundial de computadores,
conexões para os anteprojetos de iniciativa
popular que lhes tenham sido encaminhados
por número de eleitores que represente quatro
centésimos por cento do eleitorado nacional,
com o objetivo de permitir a subscrição eletrônica por outros eleitores;
– A mensagem eletrônica que encaminhar o anteprojeto de iniciativa popular deverá conter também elementos que permitam a
identiﬁcação dos eleitores-autores;
– Os eleitores que desejarem subscrever
anteprojeto de iniciativa popular disponível na
página da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal deverão acessar as respectivas
páginas da rede mundial de computadores,
informando o seu nome, data de nascimento
e o número do seu título de eleitor;
– Cada eleitor que enviar mensagem
eletrônica encaminhando anteprojeto de lei
de iniciativa popular ou indicando interesse
em subscrever anteprojeto de lei de iniciativa
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popular receberá como resposta uma senha
que será atrelada ao número do seu título e
que admitirá apenas o cômputo de uma manifestação de apoio por anteprojeto;
– O sistema recusará automaticamente a
apresentação do anteprojeto ou a manifestação
de apoio caso os proponentes do anteprojeto
ou aqueles que o desejem apoiar não estejam
regularizados perante a Justiça Eleitoral.
Destaco a preocupação do presente projeto de
lei tanto com a banalização do uso de tão poderoso
instrumento de participação popular quanto com a
possível inviabilização operacional do modelo causada
pelo travamento dos sistemas eletrônicos da Câmara
e do Senado, caso fosse admitido o encaminhamento
de anteprojetos de lei por um único eleitor.
Nesse sentido, criam-se ﬁltros à remessa dos
anteprojetos de lei.
A proposta concreta é que somente possam ser
encaminhados anteprojetos de lei por eleitores em
número que correspondam a quatro centésimos por
centro do eleitorado nacional.
Esse número, que equivale, hoje, a cerca de 55
mil eleitores, foi obtido não a partir de elocubrações
teóricas, mas, sim, a partir de relevante experiência
vivida no Parlamento brasileiro.
Na época da Assembléia Nacional Constituinte de 1987/1988, o art. 24 de seu Regimento Interno
admitia a apresentação de emenda popular ao Projeto de Constituição, desde que subscrita por trinta mil
eleitores, que correspondiam a quatro centésimos por
cento do eleitorado brasileiro que, naquele momento,
era da ordem de 80 milhões de eleitores.
Assim, parece oportuno adotar esse paradigma
histórico de participação do eleitorado no processo
legislativo brasileiro como medida de corte para o
encaminhamento dos anteprojetos de iniciativa popular que aguardarão a subscrição eletrônica de outros
eleitores.
É importante, por ﬁm, tecer algumas considerações preventivas a eventuais críticas que sugiram de
que a matéria tratada no presente projeto de lei é da
competência privativa tanto do Senado Federal, consoante o disposto no art. 52, inciso XIII, quanto da Câmara dos Deputados, ex vi do contido no inciso IV do
art. 51, ambos da Constituição Federal, por ser tratar
de matéria afeta a sua organização e ao seu funcionamento interno.
Na verdade, o que se pretende com o projeto
em análise é tornar mais razoável o exercício de um
direito fundamental dos eleitores, mediante a expressa e formal admissão das subscrições eletrônicas em
apoio às iniciativas legislativas populares.
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A partir desse ideia-força, o projeto delineia a
participação do Senado Federal e da Câmara dos Deputados na execução do direito subjetivo previsto, mediante a disponibilização de espaços em suas páginas
eletrônicas na Internet, tendo em vista tratar-se de matéria absolutamente consentânea com as competências
ﬁnalísticas precípuas desses órgãos legislativos.
Essa, por sinal, é a razão essencial da escolha
das Casas do Congresso Nacional como hospedeiras
dos anteprojetos de lei que aguardam a subscrição eletrônica necessária a torná-los aptos a se converterem
em projetos de lei de iniciativa popular.
Esses órgãos detêm a competência constitucional e legal, além de ampla expertise, para cuidar do
processo legislativo, seja nas matérias de iniciativa
dos próprios Parlamentares, seja naquelas cujo início
é externo ao Parlamento, como é o caso dos projetos
de competência privativa do Presidente da República,
dos Presidentes dos Tribunais Superiores, do Chefe do
Ministério Público Federal e, também, quando se trata
de hipótese de iniciativa popular.
Os Tribunais Eleitorais, especialmente o Tribunal
Superior Eleitoral, detêm os dados sobre os eleitores no
Brasil, porém não consta do rol de suas competências
institucionais cuidar de atos, ainda que preliminares,
do processo legislativo iniciado pelos eleitores.
O presente projeto propõe, então, a cooperação
entre o Congresso Nacional, que cuida do processo
legislativo, e o Tribunal Superior Eleitoral, que detém
os dados dos eleitores, que permita a migração ou a
disponibilização dos dados essenciais à veriﬁcação da
regularidade da situação do eleitor.
É um caso típico de combinação de interesses
envolvendo órgãos públicos com vistas a um objetivo
comum, qual seja, maximizar a participação popular
direta.
Há detalhamentos tecnológicos a serem elaborados e normatizados, matéria, contudo, que escapa
ao âmbito de abrangência do presente projeto e que
deve ser tratada em normas internas da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal.
De outro lado, o projeto lida com riscos, ainda
que potenciais, de desvio na utilização dos dados dos
eleitores, caracterizando essas condutas como atos e
improbidade administrativas e submetendo-as, consequentemente, à regência pela Lei nº 8.429, de 1992,
sem prejuízo de outras sanções legais.
São essas as propostas que pretendo submeter
ao elevado escrutínio das Srªs e dos Srs. Senadores,
esperando merecer a atenção necessária ao aprimoramento e à aprovação do presente Projeto de Lei.
Há aqui, em anexo, como Legislação citada a Lei
nº 9.709, de 18 de novembro de 1998, a Lei nº 8.429,

MARÇO 2011

06758 Terça-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

de 2 de novembro junho de 1992, e o projeto de lei que
altera a Lei nº 9.709, de 18 de novembro de 1998, para
admitir e disciplinar a subscrição eletrônica de projeto
de lei de iniciativa popular.
Diz o seguinte, Sr. Presidente:
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. O art. 13. da Lei 9.709, de 18 de novembro de 1998, passa a vigorar acrescidos dos seguintes §§ 3º a 16:
“Art.13. .................................................
.......................................................................
§ 3º As assinaturas dos eleitores de que
trata o caput poderão ser manuais ou eletrônicas.
§ 4º Na hipótese de as assinaturas serem
eletrônicas, a subscrição obedecerá ao estabelecido nesta Lei e em Resoluções na Câmara
dos Deputados e do Senado Federal.
§ 5º A Câmara dos Deputados e o Senado Federal deverão disponibilizar, em suas
páginas na rede mundial de computadores,
conexões com os anteprojetos de iniciativa
popular que lhes tenham sido encaminhados
com o objetivo de permitir a subscrição eletrônica por outros eleitores.
§ 6º O anteprojeto, de iniciativa popular,
será encaminhado, por via eletrônica, à Câmara dos Deputados ou ao Senado Federal,
por número de eleitores que represente quatro
centésimos por cento do eleitorado nacional.
§ 7º A mensagem eletrônica que encaminhar o anteprojeto de iniciativa popular deverá conter, além do texto do anteprojeto, sua
justiﬁcativa, o nome, a data de nascimento e
o número do título de eleitor dos autores que
o subscrevem.
§ 8º Os eleitores que desejarem subscrever anteprojeto de iniciativa popular disponível
na página da Câmara dos Deputados ou na do
Senado Federal deverão acessar as respectivas páginas na rede mundial de computadores
informando seu nome, data de nascimento e
o número de seu título de eleitor.
§ 9º Cada eleitor que enviar mensagem
eletrônica encaminhando anteprojeto de lei
iniciativa popular, observado o disposto no §6º
deste artigo, ou indicando interesse em subscrever anteprojeto de lei de iniciativa popular,
receberá como resposta uma senha que será
atrelada ao número de seu título e que admitirá apenas o cômputo de uma manifestação
de apoio por anteprojeto.
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Sr. Presidente, peço que sejam considerados
os demais itens do projeto de lei que encaminho a
V. Exª.
E, abraçando a solidariedade e pesar que o Senador Paulo Paim e o Senador Humberto Costa, hoje,
manifestaram pelo falecimento de nosso ex-Deputado
Eduardo Valverde, de Rondônia, gostaria de dizer que
também...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
...subscrevo os respectivos requerimentos e também
homenageio a extraordinária qualidade de nosso exdirigente e companheiro Eduardo Valverde, que inclusive foi candidato ao Governo do Estado de Rondônia
nas últimas eleições. Também seu companheiro, um
radialista – se puder me citar o nome dele – que faleceu no mesmo desastre automobilístico e que também era companheiro do Partido dos Trabalhadores.
Agradeço apenas se puder informar o nome, por favor.
(Pausa.)
Pode dizer, Paulo, por favor. (Pausa.)
Eu vou buscar ali embaixo e o transmito à Mesa
imediatamente, porque tenho um documento comigo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Agradeço a atenção.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Senador Eduardo Suplicy, V. Exª registra
o ocorrido no dia de ontem: o falecimento do ex-Deputado Eduardo Valverde, Deputado Federal por várias
legislaturas e integrante do PT nacional, que deixa um
prejuízo muito grande ao PT e também à política brasileira pelas suas defesas em favor do seu povo.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que passo a ler.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
No 84, DE 2011
Altera a Lei no 9.709, de 18 de novembro de 1998, para admitir e disciplinar a
subscrição eletrônica de projeto de lei de
iniciativa popular.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o O art. 13 da Lei no 9.709, de 18 de novembro de 1998, passa a vigorar acrescido dos seguintes
§§ 3o a 16:
“Art. 13. ................................................
..............................................................
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§ 3o As assinaturas dos eleitores de que
trata o caput poderão ser manuais ou eletrônicas.
§ 4o Na hipótese de as assinaturas serem
eletrônicas, a subscrição obedecerá ao estabelecido nesta Lei e em Resoluções da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal.
§ 5o A Câmara dos Deputados e o Senado Federal deverão disponibilizar, em suas
páginas na rede mundial de computadores,
conexões para os anteprojetos de iniciativa
popular que lhes tenham sido encaminhados
com o objetivo de permitir a subscrição eletrônica por outros eleitores.
§ 6o O anteprojeto de iniciativa popular
será encaminhado, por via eletrônica, à Câmara dos Deputados ou ao Senado Federal,
por número de eleitores que represente quatro
centésimos por cento do eleitorado nacional.
§ 7o A mensagem eletrônica que encaminhar o anteprojeto de iniciativa popular deverá conter, além do texto do anteprojeto, sua
justiﬁcativa, o nome, a data de nascimento e
o número do título de eleitor dos autores que
o subscrevem.
§ 8o Os eleitores que desejarem subscrever anteprojeto de iniciativa popular disponível
na página da Câmara dos Deputados ou na do
Senado Federal deverão acessar as respectivas páginas na rede mundial de computadores
informando seu nome, data de nascimento e
o número do seu título de eleitor.
§ 9o Cada eleitor que enviar mensagem
eletrônica encaminhando anteprojeto de lei de
iniciativa popular, observado o disposto no § 6o
deste artigo, ou indicando interesse em subscrever anteprojeto de lei de iniciativa popular
receberá como resposta uma senha que será
atrelada ao número de seu título e que admitirá apenas o cômputo de uma manifestação
de apoio por anteprojeto.
§ 10. Haverá informações, acessíveis a
qualquer tempo e a qualquer pessoa, sobre o
número de subscritores de cada anteprojeto
de lei de iniciativa popular existente nas páginas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal na rede mundial de computadores.
§ 11. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal poderão ﬁrmar termo de cooperação, convênio, ou qualquer outra modalidade de ajuste com o Tribunal Superior Eleitoral
para que seja encaminhada base de dados,
atualizada periodicamente, contendo relação
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com o nome de todos os eleitores em situação regular perante a Justiça Eleitoral e os
respectivos números dos títulos de eleitor, ou
forma de acesso a esses dados diretamente
nas bases de dados do Tribunal.
§ 12. Os dados referentes aos eleitores encaminhados ou disponibilizados pelo
Tribunal Superior Eleitoral, na forma do § 11,
somente serão utilizados para os ﬁns de que
trata a presente Lei.
§ 13. Serão considerados atos de improbidade administrativa, previstos no art. 11, incisos I e III, da Lei no 8.429, de 02 de junho de
1992, punidos sob sua égide, os procedimentos
daqueles que derem aos dados encaminhados
ou disponibilizados pela Justiça Eleitoral, na
forma do § 11, destinação diversa da prevista
nesta Lei, sem prejuízo das sanções administrativas, civis ou penais aos seus autores,
previstas em legislação especíﬁca.
§ 14. O sistema recusará automaticamente a apresentação do anteprojeto ou a manifestação de apoio, caso os proponentes do
anteprojeto ou aqueles que o desejem apoiar
não estejam com sua situação regularizada
perante a Justiça Eleitoral.
§ 15. O anteprojeto que tenha sido remetido originariamente ao Senado Federal para
a subscrição eletrônica por outros eleitores
será encaminhado à Câmara dos Deputados
após o adimplemento dos requisitos previstos
no caput deste artigo, sob a forma de projeto
de lei de iniciativa popular.
§ 16. O anteprojeto que tenha sido remetido originariamente à Câmara dos Deputados para a subscrição eletrônica por outros
eleitores tramitará sob a forma de projeto de
lei de iniciativa popular após o adimplemento
dos requisitos previstos no caput deste artigo.” (NR)
Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
A iniciativa popular dos projetos de lei, uma das
modalidades da democracia direta, tal como prevista
no inciso III do art. 14 e no § 2o do art. 61, ambos dispositivos da Constituição Federal, foi saudada, desde
a promulgação da Constituição Federal, como uma
das grandes conquistas dos cidadãos brasileiros, no
que concerne à possibilidade de efetiva e direta participação no processo político.
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Cerca de dez anos após a promulgação da Lei
Maior, a matéria foi regulamentada por intermédio da
Lei no 9.709, de 18 de novembro de 1998.
Imaginou-se que com a publicação da norma regulamentadora estaria assegurado, de forma plena, o
exercício de tão relevante direito fundamental.
No entanto, não foi isso o que se constatou na
prática.
Em face dos rigorosos requisitos ﬁxados pelo § 2o
do art. 61 da Constituição Federal e pelo caput do art.
13 da Lei no 9.709, de 1998, poucos foram os projetos
de lei de iniciativa popular apresentados pelos eleitores brasileiros, e, de todos os projetos apresentados,
apenas quatro foram, ao ﬁnal do processo legislativo,
transformados em leis.
É um número muito acanhado, que demonstra que
a concepção originária do constituinte de 1987/1988
não foi concretizada em sua plenitude.
Da engenhosa conformação de um regime democrático com tonalidades de democracia semidireta,
que combina os clássicos institutos da democracia representativa com modalidades da arrojada democracia
participativa, percebe-se que seu potencial encontrase, ainda, não devidamente explorado.
Essa análise é circunscrita à iniciativa popular
de projeto de lei e deixa de abordar a subutilização do
plebiscito e do referendo, eis que o escopo do projeto, como dito, é o aprimoramento da apresentação de
projetos de lei pelos eleitores brasileiros.
No que concerne à iniciativa popular do processo legislativo, há que se destacar, basicamente,
duas ordens de crítica feitas às balizas normativas
hoje existentes e disciplinadas tanto no § 2o do art. 61
da Constituição Federal, quanto no art. 13 da Lei no
9.709, de 1998.
A primeira refere-se aos requisitos quantitativos para
que tal projeto possa ser admitido a tramitar no Congresso
Nacional, inicialmente pela Câmara dos Deputados.
Um por cento do eleitorado nacional, algo como
um milhão e trezentos mil eleitores, distribuídos por pelo
menos cinco Estados, com não menos do que três décimos por cento de eleitores de cada um deles é, sem
dúvida, requisito quantitativo de difícil cumprimento.
Qualquer tentativa de alteração desse requisito
para torná-lo mais razoável teria como objeto o dispositivo constitucional que estabelece os quantitativos
reproduzidos, depois, no texto da lei. Seria necessária, então, a aprovação de emenda constitucional com
esse desiderato.
Não é esse o foco do presente projeto de lei.
A segunda ordem de críticas diz respeito à forma
como são colhidas as assinaturas dos eleitores que
aderem a uma proposta de lei de iniciativa popular.

183

Março de 2011

Hoje, o modelo é absolutamente artesanal.
Listas são distribuídas em locais estratégicos
como aglomerados urbanos, portas de fábrica, escolas, universidades, centros comerciais, enﬁm, locais
onde haja grande aﬂuxo de pessoas que, em tese,
poderiam ter interesse em apoiar iniciativas legislativas populares.
Há um hercúleo esforço de coleta de assinaturas,
conferência de dados e veriﬁcação de eventuais duplicidades e incorreções que acabam por transformar
esse direito fundamental em “letra quase morta”.
Gargalos operacionais e logísticos não podem
solapar o princípio democrático, que se constitui em
um dos princípios reitores de todo o ordenamento jurídico-constitucional, especialmente numa conjuntura
em que os recursos tecnológicos, disponíveis a grandes segmentos da população, permitem uma intensa
exploração da comunicação eletrônica.
E mais. As circunstâncias atuais de exigência de
transparência e efetividade da ação do Poder Público
impõem um diálogo cada vez mais intenso e cooperativo com os eleitores, e o consequente dever do Estado,
em suas múltiplas manifestações, de direcionar seus
recursos materiais, humanos e tecnológicos à efetivação dos direitos fundamentais dos cidadãos.
Gostaria de agradecer ao Senhor Ivens Irati de
Pontes Vieira, da cidade de Bauru, que originalmente
me apontou a necessidade da referida mudança legislativa. Antes de aqui transformá-la em projeto de lei,
tive a oportunidade de interagir sobre o tema com o
professor Fábio Konder Comparato – um dos principais
defensores da iniciativa popular no aperfeiçoamento do
nosso processo democrático – que louvou a oportuna
apresentação deste projeto.
Nesse sentido, submeto à consideração das Srªs.
e Srs. Senadores, o presente projeto de lei que prevê
as assinaturas eletrônicas e, dessa forma, possibilita
que os requisitos constitucionais e legais de admissibilidade dos projetos de iniciativa popular possam ser
alcançados com mais facilidade.
Aponto, em seguida, as principais características do projeto:
As assinaturas dos eleitores poderão ser manuais ou eletrônicas;
A Câmara dos Deputados e o Senado Federal deverão disponibilizar, em suas páginas na rede mundial
de computadores, conexões para os anteprojetos de
iniciativa popular que lhes tenham sido encaminhados
por número de eleitores que represente quatro centésimos por cento do eleitorado nacional, com o objetivo de
permitir a subscrição eletrônica por outros eleitores;
A mensagem eletrônica que encaminhar o anteprojeto de iniciativa popular deverá conter, também,
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elementos que permitam a identiﬁcação dos eleitores/
autores;
Os eleitores que desejarem subscrever anteprojeto de iniciativa popular disponível na página da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal deverão
acessar as respectivas páginas na rede mundial de
computadores informando seu nome, data de nascimento e o número de seu título de eleitor;
Cada eleitor que enviar mensagem eletrônica
encaminhando anteprojeto de lei de iniciativa popular
ou indicando interesse em subscrever anteprojeto de
lei de iniciativa popular receberá como resposta uma
senha que será atrelada ao número de seu título e que
admitirá apenas o cômputo de uma manifestação de
apoio por anteprojeto;
O sistema recusará automaticamente a apresentação do anteprojeto ou a manifestação de apoio,
caso os proponentes do anteprojeto ou aqueles que
o desejem apoiar não estejam regularizados perante
a Justiça Eleitoral.
Destaco a preocupação do presente projeto de
lei, tanto com a banalização do uso de tão poderoso
instrumento de participação popular, quanto com a
possível inviabilização operacional do modelo causada
pelo travamento dos sistemas eletrônicos da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal, caso fosse admitido o encaminhamento de anteprojetos de lei por
um único eleitor.
Nesse sentido, criam-se ﬁltros à remessa dos
anteprojetos de lei.
A proposta concreta é que somente possam ser
encaminhados os anteprojetos de lei por eleitores em
número que corresponda a quatro centésimos por cento do eleitorado nacional.
Esse número, que equivale, hoje, a cerca de
55.000 (cinquenta e cinco mil) eleitores, foi obtido não a
partir de elocubrações teoréticas, mas, sim, a partir de
relevante experiência vivida no Parlamento brasileiro.
Na época da Assembléia Nacional Constituinte
de 1987/1988, o art. 24 de seu Regimento Interno admitia a apresentação de emenda popular ao Projeto de
Constituição, desde que subscrita por trinta mil eleitores,
que correspondiam a 0,04 % (quatro centésimos por
cento) do eleitorado brasileiro que, naquele momento,
era da ordem de oitenta milhões de eleitores.
Assim, parece oportuno adotar esse paradigma
histórico de participação do eleitorado no processo legislativo brasileiro como medida de corte para o encaminhamento dos anteprojetos de iniciativa popular que aguardarão a subscrição eletrônica de outros eleitores.
É importante, por ﬁm, tecer algumas considerações preventivas a eventuais críticas que sugiram
que a matéria tratada no presente projeto de lei é da
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competência privativa tanto do Senado Federal, consoante o disposto no art. 52, inciso XIII, quanto da Câmara dos Deputados, ex vi do contido no inciso IV do
art. 51, ambos da Constituição Federal, por se tratar
de matéria afeta à sua organização e ao seu funcionamento interno.
Na verdade, Srªs. e Srs. Senadores, o que se pretende com o projeto em análise é tornar mais razoável
o exercício de um direito fundamental dos eleitores,
mediante a expressa e formal admissão das subscrições eletrônicas em apoio às iniciativas legislativas
populares.
A partir dessa idéia-força, o projeto delineia a
participação do Senado Federal e da Câmara dos Deputados na execução do direito subjetivo previsto, mediante a disponibilização de espaços em suas páginas
eletrônicas na internet, tendo em vista tratar-se de matéria absolutamente consentânea com as competências
ﬁnalísticas precípuas desses órgãos legislativos.
Essa, por sinal, é a razão essencial da escolha
das Casas do Congresso Nacional como “hospedeiras”
dos anteprojetos de lei que aguardam a subscrição eletrônica necessária a torná-los aptos a se converterem
em projetos de lei de iniciativa popular.
Esses órgãos detêm a competência constitucional e legal, além de ampla expertise, para cuidar do
processo legislativo, seja nas matérias de iniciativa
dos próprios parlamentares, seja naquelas cujo início
é externo ao Parlamento, como é o caso dos projetos
de competência privativa do Presidente da República,
dos Presidentes dos Tribunais Superiores, do Chefe do
Ministério Público Federal e, também, quando se trata
de hipótese de iniciativa popular.
Os Tribunais Eleitorais, especialmente o Tribunal
Superior Eleitoral, detêm os dados sobre os eleitores do
Brasil, porém, não consta do rol de suas competências
institucionais cuidar de atos, ainda que preliminares,
do processo legislativo iniciado pelos eleitores.
O presente projeto propõe, então, a cooperação
entre o Congresso Nacional, que cuida do processo
legislativo, e o Tribunal Superior Eleitoral, que detém
os dados dos eleitores, que permita a migração ou a
disponibilização dos dados essenciais à veriﬁcação da
regularidade da situação do eleitor.
É um caso típico de combinação de interesses envolvendo órgãos públicos com vistas a um objetivo comum,
qual seja, maximizar a participação popular direta.
Há detalhamentos tecnológicos a serem elaborados e normatizados, matéria, contudo, que escapa
ao âmbito de abrangência do presente projeto e que
deve ser tratada em normas internas da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal.
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De outro lado, o projeto lida com riscos, ainda
que potenciais, de desvio na utilização dos dados dos
eleitores, caracterizando essas condutas como atos de
improbidade administrativa e submetendo-as, consequentemente, à regência pela Lei no 8.429, de 1992,
sem prejuízo de outras sanções legais.
São essas as propostas que pretendo submeter
ao elevado escrutínio das Srªs e Srs. Senadores, esperando merecer a atenção necessária ao aprimoramento
e à aprovação do presente projeto de lei. – Senador
Eduardo Suplicy.
LEGISLAÇÃO CITADA
(PLS que admite e disciplina a subscrição eletrônica
de projeto de lei de iniciativa popular)
LEI Nº 9.709, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1998.
Regulamenta a execução do disposto
nos incisos I, II e III do art. 14 da Constituição
Federal.
O Presidente Da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................
Art. 13. A iniciativa popular consiste na apresentação de projeto de lei à Câmara dos Deputados,
subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado
nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados,
com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.
§ 1o O projeto de lei de iniciativa popular deverá
circunscrever-se a um só assunto.
§ 2o O projeto de lei de iniciativa popular não
poderá ser rejeitado por vício de forma, cabendo à
Câmara dos Deputados, por seu órgão competente,
providenciar a correção de eventuais impropriedades
de técnica legislativa ou de redação.
....................................................................................
Brasília, 18 de novembro de 1998; 177o da Independência e 110o da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
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LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992.
Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos
agentes públicos nos casos de enriquecimento
ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego
ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências.
O Presidente Da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração
pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres
de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade
às instituições, e notadamente:
I - praticar ato visando ﬁm proibido em lei ou
regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de
competência;
....................................................................................
III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo;
....................................................................................
Rio de Janeiro, 2 de junho de 1992; 171° da Independência e 104° da República.
FERNANDO COLLOR
Célio Borja
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, em decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – O projeto que acaba de ser lido será
publicado e despachado à Comissão competente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – A Presidência recebeu, da Senhora
Presidente da República, as seguintes Mensagens:
São lidas as seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – As matérias vão à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Senador Paulo Paim, V. Exª tem a palavra pela ordem.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vou fazer a
leitura hoje deste Ofício, que na verdade foi encaminhado ao meu gabinete ainda no dia 10 de março de
2011 e diz o seguinte:
Excelentíssimo Sr. Senador Paulo
Paim,
Em resposta ao Ofício nº 004/11 – CDH,
datado de 10 de março de 2011, gostaríamos
de informá-lo que todos os esforços foram feitos
junto ao Governo da Grande Jamahiriya para
a liberação do Jornalista Andrei Netto.
Informamos ainda que o mesmo foi detido pelo Governo líbio por ter entrado no País
ilegalmente pela fronteira com a Tunísia. Sua
detenção ocorreu pelo motivo de proteção ao
repórter, visto a grande preocupação do Governo com a segurança da mídia estrangeira.
Depois de vários contatos com as autoridades competentes, tivemos a informação de
que o mesmo já foi liberado e que embarcará
hoje de volta ao Brasil.
Fizemos, por iniciativa do Senador Suplicy, no dia
10, este encaminhamento ao Embaixador da Líbia no
Brasil. No dia 11 pela manhã, ele já nos remetia este
documento em que o Embaixador, Dr. Salem Ezubedi,
informa, como foi conﬁrmado pela própria imprensa,
que o jornalista havia sido solto naquele ﬁm de tarde
do mesmo dia 10.
Faço apenas o registro, para que ﬁque nos Anais
da Casa, à Comissão de Direitos Humanos, Senador
Suplicy, que todos cumprimos nossa parte. Naturalmente, foi importante o fato de que o Embaixador da
Líbia, de imediato, deu retorno a esta Casa.
Era isso. Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Sr.
Presidente, queria cumprimentar o Senador...
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – V. Exª, Senador Eduardo Suplicy, tem
a palavra, pela ordem.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Primeiro, queria informar que o outro militante do Partido dos Trabalhadores,
Secretário de Organização do Diretório Regional do
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PT, que faleceu foi Ely Bezerra, no mesmo acidente em
que faleceu Eduardo Valverde, por acidente rodoviário
ocorrido em Rondônia, perto de Ji-Paraná, na última
sexta-feira. Infelizmente, ambos perderam a vida. A
nossa homenagem a eles.
E quero cumprimentar o Senador Paulo Paim,
inclusive pelo convite feito ao Andrei Netto, para que
possa vir à Comissão de Direitos Humanos para relatar
tudo que aconteceu com ele na Líbia.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – V. Exª tem a palavra, pela ordem, Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Meu querido
Presidente, eu queria, inicialmente, apresentar minha
solidariedade e a solidariedade também da Bancada do Partido Socialismo e Liberdade ao Partido dos
Trabalhadores pela trágica perda dos companheiros
militantes do Partido dos Trabalhadores de Rondônia,
neste último ﬁnal de semana, em especial do companheiro Eduardo Valverde, que foi candidato a Governador daquele Estado. Cheguei a comungar com
ele de momentos de militância comum no Partido dos
Trabalhadores.
Então, queria aqui apresentar a solidariedade do
Partido Socialismo e Liberdade à Bancada do Partido
dos Trabalhadores, ao Senador Eduardo Suplicy, ao
Senador Paulo Paim, ao Líder Humberto Costa, e lamentar a triste perda.
Outro registro, Sr. Presidente, que eu não poderia
deixar de fazê-lo antes de V. Exª concluir a sessão não
deliberativa desta tarde/noite de segunda-feira, é em
relação ao dia de hoje, o Dia Nacional da Poesia.
Lá do meu Estado vem um dos mais belos poetas amazônidas, que é o poeta Alcy Araújo Cavalcante, que vai ser futuramente objeto de uma publicação
nossa, aqui do Senado Federal.
Eu queria só fazer o registro da data de hoje, do
Dia Nacional da Poesia, de uma data que referencia,
Senador Suplicy, tantos belos poetas brasileiros – Drummond, Cecília Meirelles, o nosso querido Moacyr Scliar,
que perdemos recentemente, e tantos outros. Mas não
poderia deixar de fazer esse registro, citando um poema de um poeta amapaense, amazônida, Alcy Araújo,
do livro Poemas do Homem do Cais, em que diz:
Estou convosco.
Participo dos vossos anseios coletivos.
Vim unir meu grito de protesto
Ao suor dos que suaram nos campos e nas fábricas.
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Aqui estou
para juntar minha boca
às vossas bocas no clamor pelo pão
sancionar com este rumor que vai crescendo
a petição de liberdade.
Estou convosco.
Para unir meu sangue ao sangue
dos que tombaram
na luta contra a fome e a injustiça
foram vilipendiados em sua glória
de mártires
de heróis.
Vim de longe
percorrendo desesperos.
Das docas agitadas de Hamburgo
das plantações de banana da Guatemala
dos seringais quentes do Haiti.
Vim do cais angustiado de Belém
dos poços de petróleo do Kuwait
das minas de salitre do Chile.
Passei fome nos arrozais da China
nos canaviais de Cuba
entre as vacas sagradas da Índia
ouvindo música de jazz no Harlem.
Afundei nas geladas estepes russas.
Morri ontem no Canal da Mancha
e hoje no de Suez.
Tombei nas margens do Reno
E nas areias do Saara
lutando pela vossa liberdade
pelo vosso direito de dizer
e de amar.
Por ﬁm, termina este belo poema Alcyr Araújo:
[...]
Meu ﬁlho
e o ﬁlho do meu ﬁlho
saberão que o meu poema não se omitiu
quando vossas vozes fenderem o silêncio
e ecoarem inutilmente nos ouvidos de Deus.
É um poema que fala muito do dever nosso de
Senadores, Senador Suplicy, e é um poema que aqui,
fazendo registro do Dia da Poesia, eu dedico ao nosso
companheiro comum Eduardo Valverde, de Rondônia.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Senador Randolfe Rodrigues, V. Exª
registra uma data muito importante, o dia da poesia, o
dia do poeta. Parabenizamos V. Exª e todos os poetas
brasileiros por um dia tão signiﬁcativo para a história
e para a poesia brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – A Presidência designa, nos termos do
Ofício 32,de 2011, da Liderança do PT, os Senadores
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Anibal Diniz e Jorge Viana como membros representantes do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão
Temporária Externa criada pelo Requerimento nº 153,
de 2011.
É o seguinte o Ofício:
Ofício no 32/2011 – GLDBAG
Brasília, 14 de março de 2011
Senhor Presidente,
Em atenção ao Of. no 313/2011-SF e nos termos
regimentais, indico os Senadores Aníbal Diniz e Jorge Viana como membros representantes do Bloco de
Apoio ao Governo, na Comissão Temporária Externa
criada pelo Requerimento no 153, de 2011, que tem
por ﬁnalidade a averiguação, in loco, da situação de
cidadãos haitianos que se encontram no Acre e em
diversos estados da Amazônia brasileira, visando medidas a serem tomadas para sua proteção e regularização migratória.
Atenciosamente, – Senador Humberto Costa,
Líder do PT.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – A Presidência designa, nos termos do
Ofício 86, de 2011, da Liderança do PRB, o Senador
Marcelo Crivella, para integrar o Conselho do Diploma
José Ermírio de Moraes.
É o seguinte o Ofício:
Ofício no 86/2011-GSMC
Brasília, 2 de março de 2011
Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício no 112/2011, indico o meu
nome para integrar o Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes.
Atenciosamente, – Senador Marcelo Crivella,
Líder do PRB.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – A Presidência designa, nos termos do
Ofício 87, de 2011, da Liderança do PRB, o Senador
Marcelo Crivella para integrar o Conselho da Comenda
de Direitos Humanos Dom Hélder Câmara.
É o seguinte o Ofício:
Ofício no 87/2011-GSMC
Brasília, 2 de março de 2011
Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício no 113/2011, indico o meu
nome para integrar o Conselho da Comenda de Direitos Humanos Dom Hélder Câmara.
Atenciosamente, – Senador Marcelo Crivella,
Líder do PRB.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – A Presidência designa, nos termos do
Ofício 88, de 2011, da Liderança do PRB, o Senador
Marcelo Crivella para compor o Programa Senado Jovem Brasileiro.
É o seguinte o Ofício:
Oﬁcio no 88/2011-GSMC
Brasília, 2 de março de 2011
Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício no 114/2011, indico o meu
nome para composição do Programa Senado Jovem
Brasileiro.
Atenciosamente, – Senador Marcelo Crivella,
Líder do PRB.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Por último, no dia de hoje, esta Casa realizou uma sessão especial para celebrar, solenemente,
a passagem dos 180 anos da Batalha do Jenipapo.
Solicito à Mesa publicar um posicionamento nosso em relação a esta Batalha e a este dia.
É o seguinte o pronunciamento:
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/ PMDB –
PB. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, ao celebrar solenemente,
como convém, a passagem dos 188 anos da Batalha
de Jenipapo, o Senado da República presta homenagem, antes de tudo, à verdade histórica. Explico-me.
Uma perversa tradição historiográﬁca em nosso País
tentou, ao longo do tempo, forjar uma História Nacional que jamais existiu. Uma História que conferia à
minoria absoluta da população o protagonismo de todos os acontecimentos, deixando à margem de tudo,
como meros coadjuvantes ou massa de bestializados,
os brasileiros em sua imensa maioria.
Foi sob essa perspectiva que se construíram
verdadeiros mitos em torno de momentos cruciais de
nossa História. Movimentos tipicamente populares,
comprometidos tão-somente com a causa patriótica
da emancipação da antiga colônia portuguesa, sem
que quaisquer outros interesses estivessem em jogo,
como foi o caso da Conjuração Baiana de 1798, praticamente desapareciam dos livros didáticos. Assim,
aos brasileiros comuns, homens e mulheres do povo,
era sonegada a possibilidade de compartilhar parte
signiﬁcativa da memória nacional, justamente aquela
em que poderiam se identiﬁcar e se reconhecer como
agentes de sua própria História.
Não foi diferente, Sr. Presidente, a construção de
uma versão oﬁcial para a nossa Independência. Durante muito tempo, meninos e meninas aprenderam
nos bancos escolares que a Independência do Brasil
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deveu-se quase que exclusivamente ao destemido
heroísmo de um príncipe. O rompante do gesto “às
margens plácidas do Ipiranga” desvelava a suprema
coragem de quem ousava enfrentar o poder da metrópole, ancorado no apoio de algumas poucas lideranças
espalhadas por algumas poucas Províncias. Assim, a
liberdade chegava até nós como dádiva de um jovem
e magnânimo nobre, nunca pela ação das camadas
mais humildes da população.
Esta Sessão do Senado Federal transforma-se
numa espécie de desagravo e de repulsa à visão distorcida e apequenada de nossa História. Digo isso,
Senhor Presidente, porque Jenipapo foi possivelmente
a batalha mais emblemática ocorrida no processo de
consolidação do Sete de Setembro de 1822. É preciso que todos os brasileiros saibam que o gesto de
Dom Pedro, por mais importante que tenha sido e por
mais meritória sua intenção, por si só não assegurava a concretização da Independência. Reação militar
portuguesa de grande envergadura manifestava-se,
ao Sul, na Província Cisplatina, e, no Norte e no Nordeste, em Províncias como o Grão-Pará, o Ceará, a
Bahia e o Piauí.
Pois foi na Província do Piauí que se deu o mais
desproporcional confronto entre colonizadores e colonizados. De um lado, a bem preparada e municiada tropa lusitana, comandada por quem trazia a experiência
de ter combatido as tropas invasoras de Napoleão. De
outro, ao lado de poucas lideranças de destaque social
e político, homens simples e rudes, calejados apenas
na luta diária pela sofrida sobrevivência, se apresentavam como voluntários para garantir a Independência
de uma terra que já identiﬁcavam como Pátria.
Pouco importa que a Batalha de Jenipapo tenha
resultado em verdadeiro massacre. Paus, pedras, facões e velhas espingardas eram as armas de que
dispunham esses valentes patriotas. Morta, na grande maioria, em combate absurdamente desigual, essa
gente fez do sangue derramado a invencível chama
libertária. Depois de Jenipapo, uma após outra, as
ações de resistência militar portuguesa foram sendo
neutralizadas e, por ﬁm, eliminadas do território brasileiro. Daí, a justeza desta homenagem.
Aos que tombaram em Jenipapo, ﬁca a imorredoura gratidão das gerações de brasileiros que os sucederam. Gerações que, ora representadas pelo Senado da República, levaram e levam adiante o sonho de
consolidação de um Brasil soberano, livre e justo!
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Sobre a mesa, pareceres que passo
a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Os pareceres que acabam de ser lidos
vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – A Presidência recebeu o Ofício nº 304,
de 2010, do Presidente da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que comunica a apreciação, em
caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado nº
734, de 2007.
É o seguinte o Ofício:
Ofício no 304/10-Presidência/CCJ
Brasília, 10 de novembro de 2010
Assunto: decisão terminativa.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2o,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
pela aprovação, com a Emenda no 1-CCJ, do Projeto
de Lei do Senado no 734, de 2007, que “Altera a Lei
no 10.883, de 16 de junho de 2004, para acrescentar
atribuição Cargo de Fiscal Federal Agropecuário”, de
autoria do Senador Arthur Virgílio.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Demóstenes Torres,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Com referência ao Ofício nº 304, de 2010,
ﬁca aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição
de recurso, por um décimo da composição da Casa, para
que a matéria seja apreciada pelo Plenário, nos termos
do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – A Presidência lembra ao Plenário que
o tempo destinado aos oradores do Período do Expediente da sessão de amanhã, será destinado a comemorar o lançamento da Campanha da Fraternidade
Ecumênica de 2011, cujo tema será Fraternidade e a
Vida no Planeta, nos termos do Requerimento nº 51,
de 2011, da Senadora Ana Rita e outros Senadores.
Esclarece, ainda, que continuam abertas as inscrições para a referida comemoração.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Encerrou-se na sexta-feira o prazo
para apresentação de emendas ao Projeto de Resolução nº 6, de 2011, da Senadora Gleisi Hoffmann,
que acrescenta Capítulo à Resolução do Senado nº
20, de 1993 (Código de Ética e Decoro Parlamentar).
Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
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A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, seguindo posteriormente à Comissão Diretora.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – A Presidência recebeu o Aviso nº
212, de 2011, na origem, do Tribunal de Contas da
União, encaminhando cópia do Acórdão nº 472, de
2011, bem como dos respectivos relatório e voto que
o fundamentam, com informações complementares
resultantes da auditoria realizada na Diretoria de Serviços Gerais do Ministério das Relações Exteriores
e na Fundação Alexandre de Gusmão determinada
pelo Acórdão 997/2009, proferidos nos autos do TC
012.093/2009-6, referente ao Requerimento nº 1.300,
de 2007, do Senador Alvaro Dias.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
ao Requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – A Presidência recebeu da Senhora Presidente da República as seguintes Mensagens:
– nº 52, de 2011, na origem, que restitui os autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 36, de 2009
(nº 2.191/2007, na Casa de origem, do Deputado Narcio Rodrigues), que institui o dia 6 de
dezembro como Dia Nacional do Extensionista Rural, sancionado e transformado na Lei nº
12.386, de 2011;
– nº 53, de 2011, na origem, que restitui os autógrafos
do Projeto de Lei da Câmara nº 109, de 2010 (nº
4.640/2009, na Casa de origem, do Deputado
Arnaldo Faria de Sá), que institui o Dia Nacional
do Empresário Contábil, sancionado e transformado na Lei nº 12.387, de 2011;
– nº 54, de 2011, na origem, que restitui os autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 164, de 2010
(nº 5.255/2009, na Casa de origem, do Deputado Roberto Alves), que confere ao Município de
Taubaté, no Estado de São Paulo, o título de Capital Nacional da Literatura Infantil, sancionado e
transformado na Lei nº 12.388, de 2011;
– nº 55, de 2011, na origem, que restitui os autógrafos
do Projeto de Lei da Câmara nº 271, de 2009 (nº
3.593/2008, na Casa de origem, do Deputado Luiz
Carlos Heinze), que dispõe sobre a instituição do
Dia Nacional do Calcário Agrícola, sancionado e
transformado na Lei nº 12.389, de 2011;
– nº 56, de 2011, na origem, que restitui os autógrafos
do Projeto de Lei da Câmara nº 250, de 2009 (nº
2.207/2007, na Casa de origem, da Deputada
Nilmar Ruiz), que institui o dia 27 de junho como
o Dia Nacional do Quadrilheiro Junino, a ser comemorado em âmbito nacional, sancionado e
transformado na Lei nº 12.390, de 2011;
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– nº 59, de 2011, na origem, que restitui os autógrafos
do Projeto de Lei da Câmara nº 36, de 2010 (nº
5.819/2009, na Casa de origem, do Deputado Luiz
Alberto), que inscreve no Livro dos Heróis da Pátria os nomes dos heróis da “Revolta dos Búzios”
João de Deus do Nascimento, Lucas Dantas de
Amorim Torres, Manuel Faustino Santos Lira e
Luís Gonzaga das Virgens e Veiga, sancionado
e transformado na Lei nº 12.391, de 2011;
– nº 60, de 2011, na origem, que restitui os autógrafos
do Projeto de Lei da Câmara nº 180, de 2010 (nº
6.498/2009, na Casa de origem, do Deputado
Luiz Carlos Hauly e outros Srs. Deputados), que
institui o ano de 2011 como o Ano da Holanda
no Brasil, sancionado e transformado na Lei nº
12.392, de 2011;
– nº 61, de 2011, na origem, que restitui os autógrafos
do Projeto de Lei da Câmara nº 108, de 2010 (nº
4.628/2009, na Casa de origem, do Deputado
Roberto Alves), que institui a Semana da Mobilização Nacional para Busca e Defesa da Criança
Desaparecida, sancionado e transformado na Lei
nº 12.393, de 2011; e
– nº 62, de 2011, na origem, que restitui os autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 215, de 2009
(nº 7.022/2006, na Casa de origem, do Deputado Beto Albuquerque), que confere ao Município de São Leopoldo, no Estado do Rio Grande
do Sul, o título de Berço da Colonização Alemã
no Brasil, sancionado e transformado na Lei nº
12.394, de 2011.
Encaminhem-se à Câmara dos Deputados cópias dos autógrafos.
Arquivem-se os processados.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Não havendo mais oradores inscritos,
declaro encerrada a sessão de hoje, convocando outra
para amanhã, no horário regimental, com a seguinte

ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 4, DE 2011
(Proveniente da Medida Provisória Nº 507, de 2010)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei de Conversão nº 4, de 2011, que institui hipóteses especíﬁcas de sanção disciplinar para a violação de sigilo ﬁscal e dáoutras
providências.
(Lida no Senado Federal no dia
02.03.2011)Relator revisor: Senador João Vicente Claudino(Sobrestando a pauta a par-
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tir de: 20.11.2010)Prazo ﬁnal prorrogado:
15.03.2011
2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 104, de 2008 (nº1.309/2007,
na Casa de origem, do Deputado Eliene Lima),
que acresce o § 3º ao art. 974da Lei nº 10.406,
de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código
Civil. (Dispõe sobre oregistro de contratos e
alterações contratuais de sociedade que seja
integrada por sócioincapaz).
Parecer favorável, sob nº 1.481, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça eCidadania, Relator ad hoc: Senador Efraim Morais.
3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 166, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara no 166, de 2008 (no696/2003,
na Casa de origem, do Deputado Zezéu Ribeiro), que dispõe sobre o acessoà informação
de valor didático por alunos e professores nas
áreas de engenharia earquitetura e dá outras
providências.
Pareceres sob nºs 1.599 e 1.600, de
2010, das Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador César Borges, favorável; e
– de Educação, Cultura e Esporte, Relatora ad hoc: Senadora Marisa Serrano,favorável,
nos termos da Emenda no 1-CE (Substitutivo),
que oferece.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a Sessão às 18 horas e 40
minutos.)
Agenda Cumprda pelo Presidente José Sarney
14/03/2011
Segunda-feira
11h – Sessão Especial destinada a comemorar
o nonagésimo aniversário de fundação do jornal Folha de S. Paulo.
Plenário do Senado.
14h – Sessão destinada a comemorar a Batalha
do Jenipapo
Plenário do Senado.
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Ata da 27ª Sessão, Deliberativa Ordinária
em 15 de março de 2011
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. José Sarney, da Sra. Marta Suplicy e dos Srs. João Pedro e Paulo Davim.
(Inicia-se a Sessão às 14 horas e 11 minutos e encerra-se às 20 horas e 20 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:

218

06800

Quarta-feira 16

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Há número regimental.
Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O tempo dos oradores da primeira hora da presente sessão será destinado a comemorar o lançamento
da Campanha da Fraternidade Ecumênica de 2011,
cujo tema será “Fraternidade e a vida no planeta”, nos
termos do Requerimento nº 51, de 2011, da Senadora
Ana Rita e outros Srs. Senadores.
Convido para compor a Mesa o Bispo de São Luís
do Maranhão e representante da Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil, V. Exª Revmo Dom José Belisário
da Silva; o Diretor-Executivo da Campanha da Fraternidade, V. Revmo Padre Luiz Carlos Dias; a Senadora
Ana Rita, primeira signatária do requerimento; V. Revmo
Padre Ernani Pinheiro, Assessor Político da CNBB.
Convido a todos para, de pé, acompanharmos
o Hino da Campanha da Fraternidade Ecumênica de
2011.
(Execução do Hino da Campanha da
Fraternidade 2011).
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Eu pediria a todos para permanecerem em pé
e que façamos um minuto de silêncio pelos irmãos do
Japão, em solidariedade a essa dor. (Pausa.)
Srªs e Srs. Senadores, Ilma Mesa, a quem saúdo
saudando o Bispo de São Luís do Maranhão, Revmo
Dom José Belisário da Silva e a Senadora Ana Rita.
Como tradicionalmente acontece desde 1964,
o período da quaresma traz mais uma Campanha da
Fraternidade, momento muito oportuno para que todos
nós, independentemente de credo religioso, possamos
reﬂetir e agir sobre determinada questão que é relevante para toda a sociedade brasileira.
Promovida pela CNBB (Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil), neste ano de 2011 a campanha traz
como tema central “Fraternidade e a vida no planeta”. É
oportunidade preciosa para que possamos pensar com
mais calma e atenção a respeito do meio ambiente.
No passado, a natureza foi tratada apenas como
mais um recurso a ser consumido pelo homem. Não
existiam ﬂorestas, animais, rios, mares, montanhas,
mas tão somente madeira, água, areia, peles, ossos,
carne que pudessem ser utilizados para satisfazer os
nossos interesses.
Essa maneira de ver as coisas cobra agora seu
alto preço. As águas de nossos rios transformaram-se
em esgotos, nossas terras estão contaminadas, muitas de nossas ﬂorestas foram derrubadas e o planeta
passa por inequívoco processo de aquecimento.
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A natureza não é apenas matéria-prima para que
saciemos nossos desejos. Não estamos acima de tudo.
Não pairamos além do bem e do mal, sem que haja
cobrança de nossos atos.
Somos parte do mundo natural. É correto aﬁrmar
que a natureza poderia sobreviver sem os homens, mas
nós não podemos sobreviver sem a natureza. É este
o grande desaﬁo que temos a enfrentar neste século
XXI: saber conciliar as nossas necessidades com as
do planeta. Não é mais aceitável o tratamento que a
natureza vem recebendo do homem. É hora de dizer
“chega”. É hora de terminar com os abusos sofridos
pelo meio ambiente.
De tal maneira, a Campanha da Fraternidade
ocorre no momento extremamente oportuno. São incontestáveis as provas a respeito do aquecimento global. São evidentes os sinais de que cruzamos determinadas linhas na maneira como tratamos o planeta.
São corretas as aﬁrmações de que devemos mudar
nossas atitudes.
Eis, pois, o que a Campanha pode fazer por nós.
Ser, em primeiro lugar, momento para que possamos
examinar as nossas atitudes: o que estamos fazendo,
o que é correto, o que é errado, o que pode ser aperfeiçoado, o que deve ser evitado e o que pode ser feito,
principalmente.
Mas não basta apenas a reﬂexão. Não basta que
saibamos o que é certo ou errado. Não é suﬁciente
que saibamos o que deve ser feito e como deve ser
feito. Isso de nada vai servir se não for dado o passo
de mudar atitudes, hábitos e comportamentos. Todo
autoexame necessita de uma segunda etapa que é
a ação. Esse segundo passo também é o objetivo da
Campanha. São diversas as propostas apresentadas
pela CNBB.
Além daquelas grandes ideias e propostas, há
também algumas que às vezes parecem pequenas,
mas que, se adotadas por todos, produzirão resultados gigantescos. Um exemplo é a adoção de sacolas
recicláveis em lugar de plásticas. É um exemplo tão
pequenininho, mas é um exemplo do que cada um
pode fazer na sua casa.
A Campanha da Fraternidade 2011 se constitui,
portanto, em um daqueles raros momentos em que temos a chance de mudar o mundo para melhor e abraçar
uma causa que trará benefícios para todos nós.
Eu gostaria de parabenizar a CNBB por essa
iniciativa das Campanhas, que têm sido sempre tão
oportunas e que tanto bem têm trazido para nossa
população. Esse tema mostrou, como nunca, a oportunidade de ter sido levantado.
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Passo a palavra à nossa primeira oradora inscrita, a Senadora Ana Rita, primeira subscritora do
requerimento.
A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Muito
obrigada, Srª Presidenta, nossa grande amiga e companheira, Senadora Marta Suplicy. Quero cumprimentála nesta tarde de hoje.
Quero cumprimentar também o Bispo de São Luís
do Maranhão e representante da Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB), o Revmo Sr. Dom José
Belisário da Silva, que está aqui, ao meu lado. É com
alegria que nós o recebemos!
Quero também cumprimentar o Diretor-Executivo
da Campanha da Fraternidade, o Revmo Sr. Padre Luís
Carlos Dias, e também cumprimentar o Assessor Político da Conferência Nacional dos Bispos, o Revmo Sr.
Padre Ernani Pinheiro.
Aqui, quero saudar todos os Senadores, todas as
Senadoras presentes, a nossa querida ex-Senadora
Serys Slhessarenko, que hoje está aqui prestigiando
esta sessão. Quero saudar todas as pessoas que estão participando deste momento tão importante, que
é o lançamento da Campanha da Fraternidade neste
espaço do Senado!
Como acontece todo ano, a CNBB lançou oﬁcialmente, na última Quarta-Feira de Cinzas, no início da
Quaresma, a nova edição, a quadragésima sétima, da
sua tradicional Campanha da Fraternidade, a Campanha da Fraternidade deste ano de 2011.
Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, a Campanha focará um dos problemas mais prementes da
nossa época, que é a questão ambiental.
O tema da Campanha da Fraternidade deste
ano de 2011 é “Fraternidade e a vida no planeta”, e o
lema, um versículo da epístola aos Romanos que diz:
“A criação geme em dores de parto”. O tema, não é
preciso insistir, é de uma atualidade óbvia. E a imagem evocada pelo lema é forte e signiﬁcativa: à nossa
volta, o planeta geme, seja por causa das agressões
que causamos, seja porque, apesar de tudo, a vida
ainda resiste e luta para se renovar, como em um parto
permanente – e luta tanto mais violentamente, quanto
mais aumentam nossas agressões.
A Campanha porá a ênfase na questão das mudanças climáticas. Efetivamente, Srªs Senadoras e Srs.
Senadores, a violência com que a natureza responde a
nossas agressões tem se manifestado cada vez mais
fortemente no clima. Exemplo eloquente disso foram
as chuvas torrenciais que, em escala sem precedentes,
causaram um desastre na região serrana do Estado do
Rio de Janeiro recentemente, um dos maiores desastres
naturais que já se veriﬁcaram no País, além de afetar
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outras regiões, inclusive o Espírito Santo, durante esta
semana. No dia de hoje, alguns Prefeitos do Estado do
Espírito Santo – aqui, estamos recebendo o Prefeito
de Conceição da Barra – estão solicitando ao Governo
Federal recursos e apoio para aqueles Municípios que
foram afetados pelas chuvas.
Todos temos consciência de que é complexo o
debate em torno dessas questões. É certo que a atividade humana tem um impacto considerável no meio
ambiente. Reavaliar e redirecionar esse impacto, portanto, implica reavaliar e redirecionar nossas atividades,
ou seja, nossos modos de produção, a forma como
usamos os recursos naturais, enﬁm, toda a maneira
como produzimos nossa riqueza, como produzimos e
reproduzimos as condições que nos permitem viver
da forma como queremos. Redirecionar o impacto que
causamos no meio ambiente implica, portanto, rever
nosso modo de vida. E é isto, Srª Presidente, que V.
Exª acabou de dizer: é preciso uma mudança de comportamento, uma mudança de postura, uma mudança
de atitude das pessoas. A Campanha da Fraternidade
deste ano chama justamente a atenção para isso.
Ao pôr a questão ambiental na perspectiva da
fraternidade, a Campanha da CNBB chama nossa
atenção para o fato de que estamos aqui diante de
uma das questões de justiça mais importantes do
nosso tempo. Há, obviamente, um sentido em que os
problemas ambientais nos afetam a todos igualmente.
Estamos, aﬁnal de contas, todos como que embarcados no mesmo planeta. É o mesmo meio ambiente que
compartilhamos todos. Estamos todos envolvidos pela
mesma biosfera. Mas os efeitos da ação humana sobre
esse meio são desigualmente sentidos. É importante
percebermos isso. De fato, Srªs e Srs. Senadores, são
os mais pobres que, geralmente, sentem de maneira
mais aguda os efeitos da degradação ambiental. O
empobrecimento da biodiversidade, o efeito das mudanças climáticas na agricultura e no regime de águas,
tudo isso afeta mais aqueles que já estão em posição
social frágil.
É nesse sentido, Srª Presidente, que a questão
ambiental apresenta-se como questão de justiça social. Precisamos rever nossa maneira de viver neste
planeta. Precisamos reformular nossos paradigmas de
exploração dos recursos naturais, não apenas porque
disso depende nossa sobrevivência, mas também e,
sobretudo, em nome da fraternidade, da igualdade, da
superação das desigualdades injustas que acabam
distribuindo desequilibradamente, em detrimento dos
mais fragilizados, os ônus da vida em sociedade.
Senhoras e senhores, a Campanha da Fraternidade deste ano clama a todos nós, sem distinção
alguma, homens e mulheres, jovens e crianças, inte-
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lectuais, trabalhadores de modo geral, no sentido de
rediscutirmos esses paradigmas, em busca de um caminho que equilibre mais eﬁcazmente nossa necessidade de usar os recursos naturais e a capacidade do
planeta de fornecê-los. Para isso, temos de repensar
modelos de produção e de consumo, rejeitando o modelo predatório que, ainda hoje, prevalece. Como eu
disse antes, isso não é simples. Nunca é fácil mudar
paradigmas, transformar hábitos e rever expectativas.
Mas temos no horizonte – a que distância é difícil de
dizer – um limiar incontornável, que é o da própria sobrevivência da espécie. Em algum momento, estaremos diante da opção entre mudar nossa maneira de
estar no planeta ou, muito simplesmente, desaparecer.
Comecemos, portanto, a olhar seriamente para essa
necessidade de mudança desde já – é o que pede, em
nome da fraternidade, a Campanha deste ano que a
CNBB está lançando.
Para terminar, Srª Presidente, quero aqui congratular-me com a CNBB, nas pessoas que aqui estão,
pela felicidade da escolha do tema deste ano, fazendo votos de que a Campanha que se iniciou com a
Quaresma sirva como ponto de partida não apenas
para uma reﬂexão mais aprofundada sobre a questão,
mas também para ações mais efetivas, que visem à
real transformação de nossa relação com o mundo
natural, do qual fazemos parte e do qual, mesmo com
todo o artifício com que nos cercamos, sempre seremos dependentes.
Queremos aqui parabenizar a CNBB na pessoa
do seu Presidente, Dom Geraldo Lyrio Rocha, que,
hoje, não pôde estar aqui, porque está pregando em
um retiro, e na pessoa do Revmo Sr. Dom José Belisário da Silva, que aqui está representando a CNBB;
do Revmo Sr. Padre Ernani e do Revmo Sr. Padre Luiz.
Parabenizamos toda a CNBB, pela iniciativa de propor
esse tema da Campanha da Fraternidade neste momento tão importante, o que nos honra muito. Como
capixaba e em nome do povo capixaba, quero agradecer este momento. A escolha do tema foi um acerto
e colocará na pauta de discussão, inclusive religiosa,
a necessidade de se proteger o planeta.
Quero aproveitar a oportunidade para dizer que,
ontem, à tarde, participamos também de um momento semelhante a este, na Câmara Municipal de Vereadores da cidade de Vitória, capital do Espírito Santo,
onde reﬂetimos sobre o tema. Dizíamos, naquele momento, que, independentemente de onde estejamos,
em qualquer espaço que ocupemos, podemos, sim,
fazer alguma coisa.
O Bispo da Arquidiocese de Vitória, Dom Luiz,
fez a seguinte indagação a todos nós: “O que posso
fazer? Como posso fazer? De que maneira posso fa-
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zer?”. Essas três perguntas são feitas a todos nós que
estamos aqui participando deste momento. O que cada
um pode fazer para, de fato, dar sua contribuição, para
que haja um ambiente mais equilibrado, para que possamos ter uma vida com maior qualidade, para que as
pessoas possam viver com mais segurança, com mais
fraternidade, com mais tranquilidade e com mais alegria e possam, enﬁm, ter uma vida digna?
Então, com essa fala, Srª Presidente, parabenizo
novamente a CNBB e todas as Senadoras e Senadores
aqui presentes, por participarem deste momento tão
importante da vida do nosso povo religioso, do povo
brasileiro e da população do mundo como um todo!
Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senadora Ana Rita.
Gostaria de chamar para compor a Mesa a Ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira.
Concedo a palavra, pela ordem de inscrição, à
Senadora Marisa Serrano.
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Quero cumprimentar aqui, com carinho especialíssimo, nossa Presidente, que preside hoje esta Mesa,
a Exmª Srª Senadora Marta Suplicy; a Senadora Ana
Rita, que propôs esta sessão; a Exmª Ministra do Meio
Ambiente, Srª Izabella Teixeira – seja muito bem-vinda
à nossa Casa –; o Bispo de São Luís do Maranhão, que
representa aqui a Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil, o Revmo Sr. Dom José Belisário da Silva; e o Sr.
Padre Luiz Carlos Dias e o Sr. Padre Ernani Pinheiro,
que estão aqui conosco nesta tarde. Agradeço muito
a presença de todos os senhores aqui conosco.
Qual foi o objetivo da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil, a CNBB, em lançar o tema “Fraternidade e a Vida no Planeta – A Criação Geme em
Dores de Parto”?
Preservação da natureza e do meio ambiente
foi discutido em 1979, com o tema “Preserve o que
é de Todos”; em 2004, “Água, Fonte de Vida”; e, em
2007, “Vida e Missão Neste Chão”, falando da Amazônia. Foram temas que a CNBB trabalhou e discutiu
em todo o País.
A Campanha da Fraternidade movimenta milhões
de pessoas em todo o País. Os católicos, nas igrejas,
e a população em geral, por meio dos comentários da
mídia, de conferências e debates.
O que representa hoje a Campanha da Fraternidade?
Além da evangelização, desenvolvida sempre neste período, o período da Quaresma, tem o propósito de
mobilizar toda a sociedade a praticar a fraternidade, a
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garantir não só a dignidade do homem como também
seus direitos sociais, políticos e individuais.
É discutir, denunciar, propor ações concretas
para melhorar a vida da comunidade, diminuir a injustiça e garantir o equilíbrio entre o ser humano e a
natureza.
Em outras palavras é: educar para a vida em
fraternidade, com base na justiça e no amor, que é o
preceito central do Evangelho; e renovar a consciência da responsabilidade de todos pela ação da Igreja
Católica, na evangelização e na promoção humana,
com o objetivo de superar as injustiças sociais, garantir
a cidadania e fortalecer a solidariedade.
Estou convencida de que a Campanha da Fraternidade cria uma agenda positiva para o País, à medida que educa e conscientiza parcela representativa
da nossa população. Os debates dos temas propostos
levantam questões fundamentais para que possamos
humanizar problemas que precisam urgentemente ser
colocados na pauta do dia a dia do nosso País.
Em 2011, a CNBB propõe uma avaliação dos
impactos ambientais que estão acontecendo em várias partes do mundo e no Brasil, provocados pelo
desmatamento incontrolável das reservas ﬂorestais,
pelas queimadas ilegais e pelo lançamento constante
de gases tóxicos na atmosfera, cujas emissões mais
importantes são, sobretudo, originárias das nações
mais industrializadas. Em consequência, as condições
de vida em muitos países estão-se tornando cada vez
mais difíceis. Temos assistido ao aumento do aquecimento global, a alterações climáticas que são responsáveis por longos períodos de secas e estiagens
e a enchentes, chuvas torrenciais e deslizamentos de
terra, que têm causado grandes catástrofes humanas
e materiais.
Quando acompanho os crescentes problemas do
excesso de chuvas no País e as estranhas alterações
que, ano a ano, vêm ocorrendo no nosso clima, percebo
que estamos passando por um processo de mudanças altamente danoso, com resultados muitas vezes
trágicos. Não há quem não tenha ﬁcado sensibilizado
com a tragédia das enchentes que estão ocorrendo
em escala cada vez pior, nos últimos anos.
Estamos impactados com a tragédia no Japão,
na última sexta-feira. Aqui no Brasil, a natureza também se tem revoltado.
Os acontecimentos no Nordeste, nas regiões serranas do Rio de Janeiro, como disse aqui a Senadora
Ana Rita, nos Estados do Sul e no Centro-Oeste dão
o que pensar. Está claro e evidente que as alterações
climáticas que vem ocorrendo em escala planetária
estão alterando signiﬁcativamente o regime de chuvas
em todo o mundo.
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Em Mato Grosso do Sul, meu Estado, depois de
mais de 20 anos, estamos assistindo a enchentes catastróﬁcas em dezenas de municípios, inclusive na capital, Campo Grande. Pessoas estão desabrigadas, as
cidades estão esburacadas, as estradas vicinais estão
intransitáveis, as perdas na agricultura vão ultrapassar 40% da colheita de soja, os pequenos municípios
estão desabastecidos, há escassez de alimentos básicos, começa-se a sentir o peso da carestia, enﬁm,
os problemas são muitos, e os recursos sempre são
poucos.
Coloco ainda que, diante de tudo isso, acredito
que a Campanha da Fraternidade deste ano será importante, porque ajudará a levantar, de maneira ampla, os temas ambientais, fazendo um apelo, para que
todos se preocupem com o que estamos fazendo com
nosso planeta.
Medidas urgentes e graduais devem ser adotadas. Uma nova mentalidade deve ser discutida, como
disse a Senadora Ana Rita. Uma nova educação deve
ser pensada. Uma nova ética deve ser elaborada, no
sentido de dar um basta aos valores do consumismo.
Temos de relativizar, cada vez mais, nosso modelo de
desenvolvimento. Não podemos aceitar que o critério
econômico se sobreponha aos valores espirituais.
O nosso tempo nos coloca este dilema: como valorizar a vida e recuperar o meio ambiente, para que
possamos viver com qualidade, de maneira equilibrada e em harmonia com a natureza? Essa é a grande
utopia do século XXI. E a campanha da fraternidade
preserva essa agenda.
Dessa maneira, a Igreja Católica procura mostrar
que está totalmente engajada na luta por um mundo
melhor. Ela prega o desenvolvimento sustentável, o
crescimento econômico com solidariedade e justiça e
defende o cuidado com a criação e com a valorização da
vida, que representa, para ela, o bem mais valioso.
A Campanha da Fraternidade é uma iniciativa que
tem como objetivo fortalecer os laços de solidariedade
de todos os ﬁeis católicos e de todas as classes sociais,
criar uma maior consciência entre os indivíduos para
os problemas da atualidade e ganhar mais força na luta
pela superação de determinadas situações que afetam
a vida de grande parte da nossa sociedade.
Não podemos pensar em progredir em desarmonia com a natureza. A ideia de progresso humano deve,
acima de tudo, estar em consonância com a idéia de
evolução espiritual. O nosso maior bem é a revelação
do amor cristão em todas as suas dimensões: a generosidade, a tolerância, a fraternidade, a dedicação
e o amor ao próximo.
Assim sendo, quero cumprimentar todos aqueles
que estão trabalhando pela Campanha da Fraternidade
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em todo o País, em todas as Dioceses e, principalmente, o nosso Bispo, da minha Região, do meu Estado. D.
Vitório Pavanello, que deixa, agora, este mês, de ser
Bispo da nossa Diocese. Tenho certeza de que ele vai
com a sensação do dever cumprido, de ter, durante todos os anos em que passou em Mato Grosso do Sul,
colocado seu rebanho sempre no melhor caminho, na
melhor senda.
Ficamos todos sensibilizados com a sua partida,
mas ele termina o seu tempo conosco, lançando esta
Campanha da Fraternidade, que, tenho certeza, vai
mobilizar todos aqueles que habitam em Mato Grosso do Sul.
Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senadora Marisa Serrano, por tão
belo discurso.
Gostaria de saudar, aqui presente, a Embaixadora
do Clima para o Rio + 20, a Exmª Srª Senadora Serys
Slhessarenko; o Presidente da Federação Espírita Brasileira, Sr. Nestor João Masotti; o Bispo de Roraima,
Revmº Sr. Dom Roque Paloschi; o Diretor Executivo da
Escola Salesiana, Sr. Antônio de Pádua Fury.
Com a palavra, a Senadora Marinor Brito. (Pausa.)
Com a palavra, o Senador Vital do Rego. (Pausa.)
Com a palavra, o Senador Roberto Requião.
(Pausa.)
Com a palavra, o Senador Walter Pinheiro. (Pausa.)
Com a palavra, o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Exmª Srª Presidenta, Senadora Marta Suplicy;
Exmª Srª Izabella Teixeira, Ministra do Meio Ambiente;
Exmª Srª Senadora Ana Rita, que propôs esta homenagem à Campanha da Fraternidade; Revmº Sr. Dom
José Belisário da Silva, representante da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, representante da
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Bispo de
São Luís do Maranhão; Revmº Sr. Padre Luiz Carlos
Dias, Diretor Executivo da Campanha da Fraternidade;
Revmº Sr. Padre Ernani Pinheiro, assessor da CNBB;
Srª Embaixadora do Clima do Rio+20, Senadora Serys
Slhessarenko; Srs. Senadores, Srªs Senadoras, todos
os anos, a Campanha da Fraternidade, por iniciativa
da Igreja Católica, coordenada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, cujo atual Presidente é
Dom Geraldo Lyrio Rocha, procura despertar o sentimento de solidariedade das pessoas em relação aos
mais graves problemas vividos pela sociedade. Essa
iniciativa missionária, a Campanha da Fraternidade,
tem ido ao encontro dos melhores ensinamentos da
Bíblia, orientando-nos na trilogia do ver, julgar e agir,
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sendo um excelente auxílio para bem viver o período
quaresmal.
A cada ano, há a escolha de um tema cada vez
mais relevante. Neste ano de 2011, a Campanha da
Fraternidade tem como lema “Fraternidade e a vida
no planeta” e também “A criação geme em dores de
parto”.
Ora, neste momento, queremos aqui expressar
a nossa solidariedade a todos aqueles que, no Japão,
estão sofrendo os efeitos do mais grave tsunami e
terremoto havidos naquele país e que têm levado à
perda de mais de milhares de vidas, pessoas por toda
parte, sobretudo na região nordeste do Japão, que
perderam as suas residências, as suas habitações,
muito embora seja o Japão um dos países que mais
tem se aprimorado na defesa preventiva dos males,
seja dos terremotos, seja dos tsunamis. Não fosse a
qualidade extraordinária de suas construções, inclusive de edifícios, de arranha-céus, o desastre poderia
ter sido muito maior. Mas é até impressionante e de
admirar como o Japão tem conseguido, rapidamente,
aliviar o sofrimento de seu povo.
Ainda hoje de manhã eu estava ouvindo no rádio
o testemunho de um brasileiro, ali na região atingida
pelo tsunami, pelo terremoto, de como as autoridades
japonesas têm realizado um esforço excepcional para
fazer com que haja pelo menos comunicação e serviço de eletricidade para todo o Japão, em que pese,
por exemplo, ter sido interrompido todo o transporte
ferroviário, através do formidável trem-bala, que cruza
o Japão por inúmeras regiões.
Esse tema põe em questão, como explica Dom
Irani João Tempesta, Arcebispo Metropolitano do Rio de
Janeiro, nossa vida e nossas opções quando veriﬁcamos que “a criação geme em dores de parto”, supondo
a coragem de acolhermos o chamado à conversão para
uma vida mais equilibrada, sóbria e humana.
Para os católicos, e eu me incluo dentre esses,
o tema irá inspirar todos os demais, principalmente os
dias e meses temáticos deste ano, ajudando a continuar
a aprofundar o assunto através de diversos matizes.
As reﬂexões que a Campanha da Fraternidade
propõe nos levam a conclusões que implicam não só
mudança de mentalidade, mas, principalmente, mudança de atitudes e comportamentos. E, com relação
ao tema deste ano, é muito importante que isso aconteça com rapidez, pois as mudanças que ora ocorrem
na natureza estão levando nosso planeta a “gemer”
e fazem com que também os seus habitantes sofram
como consequência de seus próprios atos.
Se no Japão nos impressionam os desastres climáticos e a forma como a população e as autoridades
japonesas se organizam para prevenir maiores proble-
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mas, aqui também no Brasil – a Senadora Ana Rita e
outros que me precederam já ressaltaram –, seja ali
nas regiões serranas do Rio de Janeiro, seja na minha
própria cidade de São Paulo, no começo do ano, e mais
recentemente, nos últimos dias, no Paraná, em Santa
Catarina, há uma ou duas semanas, no Mato Grosso
do Sul e também no Nordeste, em inúmeras regiões,
as chuvas tão fortes causaram desastres de extraordinária monta tanto para aquelas pessoas que, muitas
vezes, não tiveram outras alternativas senão colocar
suas habitações em regiões de risco, mas também
para pessoas que tinham suas residências em lugares
considerados razoavelmente seguros, como foi o caso
em Teresópolis e demais cidades serranas do Rio de
Janeiro, onde até mesmo uma casa histórica de Tom
Jobim acabou sendo objeto de danos importantes.
Como diz Dom Irani, “o pecado do homem, ensina-nos a Sagrada Escritura, destruiu a harmonia da
criação. E o pecado, presente nos dias de hoje com
recursos incomensuráveis da ciência, da técnica, tem
um poder de destruição ainda maior”.
Na abertura desta Quaresma, o Papa Bento XVI
nos diz:
No nosso caminho encontramo-nos perante a tentação do ter, da avidez do dinheiro,
que insidia a primazia de Deus na nossa vida.
A cupidez da posse provoca violência, prevaricação e morte... A idolatria dos bens, ao contrário, não só afasta do outro, mas despoja o
homem, torna-o infeliz, engana-o, ilude-o sem
realizar aquilo que promete, porque coloca
as coisas materiais no lugar de Deus, única
fonte da vida. Como compreender a bondade
paterna de Deus se o coração está cheio de
si e dos próprios projetos, com os quais nos
iludimos de poder garantir o futuro?
Para o ano de 2011, a Igreja Católica do Brasil
escolheu um tema em que o pecado social se manifesta com presença forte em nosso tempo, numa avidez
do lucro, do enriquecimento sem controle, violentando
a natureza.
Assim, o objetivo da campanha deste ano é “contribuir para a conscientização das comunidades cristãs e pessoas de boa vontade sobre a gravidade do
aquecimento global e das mudanças climáticas, e
motivá-las a participar dos debates e ações que visam
a enfrentar o problema e preservar as condições de
vida no planeta”.
A poluição das águas, os lixões situados próximos de nascentes, o desmatamento das ﬂorestas, o
saneamento básico precário, a diﬁculdade de possuir
moradias em locais dignos, a ausência de educação
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para uma coleta seletiva do lixo nos questionam sobre
os desastres ambientais: a morte de tantas pessoas,
o aquecimento global, a diminuição das geleiras dos
polos, o aumento do nível dos oceanos e as doenças
antigas que retornam com força.
Sobre o problema, todos devemos meditar com
atenção. Esse planeta é o nosso habitat. Não existe
outro local, até agora conhecido, possível de habitarmos. Assim, a Campanha da Fraternidade nos direciona para a conscientização sobre a sustentabilidade
com o reduzir, reutilizar, recuperar, reciclar, repensar.
O que poderemos fazer pessoalmente e em nossas
famílias com relação a essa realidade? O que e como
poderemos cobrar leis e atitudes de nossos municípios,
estados e nação?
A Campanha da Fraternidade, ao longo dos anos,
tem sido um meio de aproximação dos homens e, neste
2011, de todos nós com a natureza que nos cerca. Por
tudo, faço votos de que a campanha deste ano seja
coroada de êxito, cumprimentando Dom Dimas Lara
Barbosa, Secretário-Geral da CNBB, pela escolha de
tema tão importante e atual.
Pensando, justamente, na questão do que poderemos fazer com relação a essa realidade, tenho reﬂetido
na possibilidade de reunir instrumento que contribua
para justamente levar adiante o propósito maior da nossa Presidenta Dilma Rousseff de erradicar a pobreza
absoluta e promover maior justiça e igualdade. E assim,
querida Ministra Izabella Teixeira; querida Presidenta
Marta Suplicy, quem sabe possamos pensar em alguma maneira – e isso está sendo objeto da reﬂexão de
inúmeros economistas que têm pensado sobre esse
tema –, quem sabe possamos criar uma sistemática
tal pela qual se possa cobrar daqueles que emitem o
carbono e tudo aquilo que possa ser prejudicial à saúde
do ser humano? Que se possam cobrar taxas que, de
alguma maneira, contribuam para inibir, diminuir todas
aquelas emissões que são prejudiciais à vida de nosso
planeta e, com esses recursos, formar um fundo que
venha justamente contribuir para assegurar o direito à
vida com dignidade para todas as pessoas.
Eu queria transmitir que comecei a reﬂetir sobre
este assunto, pois ainda no último congresso norteamericano da renda básica ali vi economistas que
estão propondo isso e até disse ao professor Howard
Sherman, que foi um dos que apresentou proposta
nesse sentido, da Universidade de Maine: “Puxa, é
uma ideia muito interessante que, quem sabe, pudesse levar para o Brasil?”. E ele me respondeu: “Olha,
eu estou à disposição para ajudar na formulação de
projeto nesse sentido”.
Então, meus cumprimentos à CNBB e ao Governo
da Presidenta Dilma, que tem na senhora, Ministra Iza-
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bella Teixeira, a pessoa que tem procurado nos mostrar
o bom caminho e iluminado os caminhos alternativos
para termos maior consciência e prevenir os problemas
decorrentes da destruição do meio ambiente.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Muito obrigada, Senador Eduardo Suplicy.
Quero saudar a presença dos Deputados Federais Alessandro Molon e Gabriel Chalita, aqui conosco
no Senado.
E com a palavra o Senador Marcelo Crivella.
(Pausa.)
Com a palavra o Senador Wilson Santiago.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB.
Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.)
– Srª Presidenta, Senadora Marta Suplicy; Srª primeira
signatária do requerimento e da propositura, Senadora
Ana Rita, parabenizo-a pela importância da iniciativa e
também a todos os demais pares que a acompanharam; nossa Embaixadora, Senadora Serys; Bispo de
Roraima, Reverendíssimo Sr. Dom Roque Paloschi;
Bispo de São Luiz do Maranhão e representante da
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Reverendíssimo Senhor Dom José; Diretor Executivo da Campanha da Fraternidade, Reverendíssimo Senhor Padre
Luiz Carlos Dias; Assessor Político da Conferência
Nacional dos Bispos, Reverendíssimo Senhor Padre
Ernani Pinheiro; Vereador do Município de Fortaleza
dos Vales, no Rio Grande do Sul, Orlando Batu; Presidente da Federação Espírita Brasileira, Nestor João;
Diretor Executivo da Escola Salesiana, Sr. Antonio de
Pádua; Srs. Senadores, Srªs Senadoras, proﬁssionais
da imprensa, público presente.
Srª Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a Senadora Ana Rita e os demais Senadores que ﬁrmaram
o Requerimento para que o Período do Expediente
desta Sessão seja destinado a celebrar o lançamento
da Campanha da Fraternidade de 2011.
Nascida no Nordeste, Srª Presidente – lá em
Natal, em 1962 –, e tendo adquirido âmbito nacional
já no ano seguinte, a Campanha da Fraternidade logo
se ﬁrmou como uma das mais importantes ações conduzidas em nosso País.
Aﬁnal, desde seus primórdios, além de se caracterizar como um enorme movimento de evangelização
da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ela também se revelou um instrumento que permite à sociedade brasileira, independentemente das convicções
religiosas de cada cidadão, reﬂetir sobre os grandes
temas de seu interesse.
Ao longo do tempo, Srªs e Srs. Senadores, questões cruciais para a nossa população – como a fome,
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a violência, o desemprego, o consumo de drogas, a
situação desfavorecida das mulheres, dos negros, dos
indígenas, dos idosos e das pessoas com deﬁciência –
vêm sendo objeto das Campanhas da Fraternidade.
Ademais, desde o ano 2000, de cinco em cinco anos esse movimento vem assumindo um caráter
ecumênico, com o decisivo engajamento das denominações religiosas reunidas no CONIC, o Conselho
Nacional de Igrejas Cristãs.
De modo, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
que a homenagem que aqui prestamos à Campanha da
Fraternidade – no caso, mais especiﬁcamente, à Campanha da Fraternidade de 2011 – é plena de justiça.
Ainda mais porque o tema da Campanha – Fraternidade e a vida no Planeta –, bem como o seu lema
– A criação geme em dores de parto –, são extremamente atuais, e oportunos.
Com esse tema e com esse lema, Srª Presidenta – e com todas as ações que programou para 2011
–, a CNBB pode estar certa de que atingirá o objetivo
geral estabelecido para a Campanha deste ano. Ou
seja: contribuirá, e muito, para a conscientização das
comunidades cristãs e das pessoas de boa vontade
sobre a gravidade do aquecimento global e das mudanças climáticas, motivando-as a participar dos debates
e ações que visam enfrentar o problema e preservar
as condições de vida na Terra.
Vai ﬁcando cada vez mais evidente, Srªs e Srs.
Senadores, que a situação do Planeta é delicada. Alertas nesse sentido temos tido muitos, especialmente
na última década.
A Europa sofreu, em 2003, uma onda de calor
de dimensão inédita, que provocou a morte de 70 mil
pessoas. Nova Orleans, em 2005, foi arrasada pelo
furacão Katrina, com a perda de milhares de vidas
humanas. Na Rússia, no ano passado, temperaturas
elevadíssimas também ocasionaram a morte de milhares de nossos semelhantes.
Ora, todos sabemos que existe um elo de ligação – uma causa comum – entre essas e muitas outras tragédias que vêm ocorrendo nos mais diversos
países: as mudanças climáticas provocadas pela ação
do homem; o aquecimento global decorrente de nossas
constantes agressões à natureza.
Não podemos deixar de destacar os recentes
acontecimentos ocorridos com o povo irmão do Japão,
onde os efeitos provocados pelos terremotos e tsunamis, lamentavelmente podem provocar uma contaminação radioativa em virtude da explosão dos reatores
da usina de Fukujima.
No Brasil, infelizmente, também temos sentido
os efeitos de tanta insensatez. Ano após ano, os deslizamentos de terra se sucedem, com resultados cada
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vez mais trágicos. Enxurradas e enchentes se revezam,
irônica e dramaticamente, com angustiantes períodos
de estiagem.
Diz o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
que nos últimos cem anos – um período irrisório em
termos geológicos – a temperatura média de nosso País
se elevou em 0,75 graus centígrados. Embora pareça
desprezível, esse pequeno aumento da temperatura
média é suﬁciente para causar grandes catástrofes.
Menos mal, Srª Presidente, que de uns tempos
para cá o Brasil tem adotado medidas mais efetivas
no enfrentamento da questão.
Há de se destacar, por exemplo, a Lei nº 12.187,
de 29 de dezembro de 2009, que instituiu a Política
Nacional sobre Mudança do Clima. Entre outras disposições, ela determina em seu artigo 12 que o País
adotará como compromisso nacional voluntário, ações
de mitigação das emissões de gases do efeito estufa,
para reduzir entre 36,1% e 38,9% os níveis projetados até 2020.
Também merece elogios, Srªs e Srs. Senadores,
a posição assumida pelo governo brasileiro na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas,
a COP-15, realizada em Copenhague naquele mesmo
mês de dezembro de 2009.
Naquela oportunidade, vale lembrar, não só reaﬁrmamos o compromisso com a meta de redução de
poluentes estabelecida na Lei nº 12.187, como colocamos, para nós mesmos, a obrigação de reduzir em
80% o desmatamento da Amazônia e em 40% o do
Cerrado, até 2020.
De qualquer forma, Srª Presidente, todos sabemos que o sucesso de uma missão dessa magnitude
não depende exclusivamente do Governo Federal. É
preciso que a sociedade como um todo se comprometa
entusiasticamente com a causa. É preciso que cada
cidadã e cada cidadão trate de fazer a sua parte.
É nesse esforço conjunto – nessa cruzada que,
repito, diz respeito a toda a sociedade – que se insere a iniciativa da Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil, de trazer para a Campanha da Fraternidade de
2011 um tema e um lema tão atuais, tão urgentes, tão
decisivos para a vida em nosso Planeta.
De minha parte, ﬁco bastante gratiﬁcado ao constatar que a Campanha dá grande ênfase às propostas de redução do consumo pessoal. Ao conclamar o
brasileiro comum a (abro aspas) “fazer de conta que
as sacolas plásticas não existem”, “consumir produtos
locais”, “utilizar melhor os eletrodomésticos” e “usar
lâmpadas econômicas”, entre muitas outras recomendações, a Campanha da Fraternidade de 2011 investe maciçamente em educação, seguramente a maior
prioridade de nosso País.

Quarta-feira 16

225

06807

Não por coincidência, Srªs e Srs. Senadores, a
educação é o tema mais recorrente nos pronunciamentos que ﬁz até agora nesta Casa. Ela está presente em todos os aspectos, em todas as instâncias de
nossas vidas, e estou absolutamente convencido de
que qualquer esforço que se faça nessa área – qualquer ação, qualquer investimento – sempre trará os
melhores dividendos.
Nesse sentido, ao conscientizar a população
brasileira sobre “a fraternidade e a vida no Planeta”,
ao alertar-nos de que “a criação geme em dores de
parto”, a Campanha da Fraternidade de 2011 presta
um relevante serviço ao País.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Wilson Santiago, 2º VicePresidente desta Casa.
Concedo a palavra ao Senador Valdir Raupp.
(Pausa.)
Concedo a palavra à Senadora Vanessa Grazziotin. (Pausa.)
Gostaria de, agora, conceder a palavra à Ministra
de Estado do Meio Ambiente, Srª Izabella Teixeira.
A SRA. IZABELLA TEIXEIRA – Boa tarde a todos!
Eu gostaria de cumprimentar a Srª Senadora
Marta Suplicy e a Srª Senadora Ana Rita, por intermédio das quais cumprimento os Srs. Parlamentares
aqui presentes.
Cumprimento a Senadora Serys Slhessarenko,
Srª Embaixadora da Conferência Rio+20, em que se
tratará de mudanças climáticas; o Bispo de Roraima;
o Bispo de São Luís do Maranhão; o Diretor-Executivo
da Campanha da Fraternidade; o Assessor Político da
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB),
Padre Ernani Pinheiro, que tem sido um parceiro do
Ministério do Meio Ambiente nas discussões relativas
às questões ambientais e à Agenda Desenvolvimento; as senhoras e os senhores presentes; os senhores
representantes das demais religiões.
Em primeiro lugar, gostaria de saudar a iniciativa
do Congresso Nacional, por intermédio do Senado Federal, de fazer esta sessão e também a oportunidade
do tema escolhido pela CNBB – a questão da fraternidade e a vida do planeta –, num ano tão especial para
o Brasil no que diz respeito à questão ambiental: é o
ano que precede a reunião da Rio+20.
Vinte anos depois da Conferência Rio 92, aquela
conferência das Nações Unidas que mudou o paradigma de desenvolvimento do planeta, o Brasil recepcionará, em junho do ano que vem, no Rio de Janeiro,
uma conferência, uma cúpula para discutir os novos
rumos do planeta a partir dos grandes resultados po-
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sitivos e de outros aquém do desejado em relação aos
compromissos assumidos na Rio+20. E, na centralidade do processo, estão as questões de clima e de biodiversidade, o novo modelo de economia do planeta,
a questão de como lidar com os limites dos recursos
naturais e com os limites da vida no planeta. Isso está
na centralidade da discussão político-estratégica internacional, está na centralidade da discussão econômica e social do País, no desaﬁo da erradicação
da pobreza, e está na centralidade da mudança do
comportamento de todos nós, em particular do povo
brasileiro, em torno de conceitos que são muito próprios do ser humano: a solidariedade, a compaixão, a
fraternidade. São conceitos que estão implícitos naquilo que foi formalizado no desenvolvimento sustentável, que é a solidariedade com as futuras gerações
e a compreensão de que o planeta tem limites. O que
está sendo dito e mostrado, desde a questão climática até os chamados acidentes ou incidentes naturais,
é que há limites e que estamos passando dos limites.
As discussões, no planeta e no Brasil, sobre aquecimento global e mudanças climáticas remetem a uma
reﬂexão de natureza estratégica: estamos passando
dos limites do planeta para acolher a vida.
A única espécie no planeta que ameaça a oferta
de recursos naturais e a oferta de biodiversidade no
planeta é exatamente a espécie humana. Por outro
lado, é a única espécie que tem as habilidades, os
atributos e os sentimentos para mudar esse quadro.
A oportunidade de discutir esse tema na Campanha
da Fraternidade da CNBB neste ano com a sociedade
brasileira, de mobilizar o debate e de introduzir novos
valores a respeito dos limites e dos desaﬁos do desenvolvimento sustentável é única para uma sociedade
que experimenta um processo inovador de desenvolvimento, de inclusão social e de inclusão ambiental – os
chamados valores de cidadania –, que caminha para
uma economia de sustentabilidade.
Então, é com muita propriedade que nós, do Ministério do Meio Ambiente, estamos nos engajando
nessa campanha com a CNBB. Queremos mostrar
à sociedade brasileira que existe ligação em todos
os temas. O clima nos mostra as vulnerabilidades e
os riscos a que estamos expostos. Os fenômenos de
inundação que sofreu o Rio de Janeiro e que o Paraná
está vivendo agora, os fenômenos que o Rio Grande
do Sul e São Paulo estão vivendo e que Santa Catarina
viveu há três anos são fenômenos que estão interligados ao excesso, ao uso não adequado dos recursos
naturais e ao incremento da vulnerabilidade a que os
seres humanos estão expostos.
Desastres naturais são fenômenos sobre os quais
não temos controle, mas sobre a vulnerabilidade maior
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ou menor nós temos controle. Isso tem a ver com os
limites do uso dos recursos naturais e com os limites
do uso dos recursos ambientais. O clima nos mostra a
vulnerabilidade, a biodiversidade – e o Brasil é o País
mais rico em biodiversidade no planeta –, mostra-nos
a base de oferta à vida. A oferta da vida está na base
dos recursos naturais e na base da biodiversidade. E
os dois temas são acolhidos pela Conferência Desenvolvimento Sustentável da Rio 92 e estarão colocados
à prova na discussão sobre o planeta no ano que vem
no Brasil.
Então, temos uma grande oportunidade de fazer
com que a sociedade brasileira, que, com êxito, está
conseguindo promover desenvolvimento e inclusão
social – e temos o desaﬁo de conseguir a erradicação da pobreza –, traga para os seus valores, para os
valores da cidadania e dos direitos humanos, o valor
à vida e o valor ambiental. Esse é um valor. Isso não
é traduzido em consumo não sustentável, isso não é
traduzido em questões em que se pode tratar somente
dos direitos. Temos de tratar dos deveres do cidadão. O
cidadão também tem deveres com a natureza, e esse
ensinamento somente acontece na base da solidariedade, na base da fraternidade, na base da compaixão,
na responsabilidade que temos com essas gerações
e com as futuras gerações.
O conceito que vem na agenda ambiental é o
de que temos de mudar e de trabalhar com todos na
sociedade. A questão ambiental não é uma questão
da elite, é uma questão da vida. É um tema que tem
de estar no dia a dia de todos, que tem de estar em
todos os valores, naquilo que chamamos de cidadania,
naquilo que o Brasil pauta em suas políticas públicas,
na sua interlocução com a sociedade. Esse é o gancho que nós, no Governo, estamos buscando construir,
num diálogo mais amplo com toda a sociedade, com
a CNBB, com o Congresso. Por isso é que, com muito
prazer, venho a esta Casa.
Quero sinalizar que questões importantes estão
nos debates, desde aspectos relacionados às mudanças climáticas, ao consumo sustentável, à visão
da sustentabilidade no meio empresarial e à lógica
ﬁnanceira que se constrói em torno do mercado de
carbono até aspectos sobre o Código Florestal, sobre
a ocupação humana, sobre a vulnerabilidade urbana,
sobre riscos, sobre avaliação de risco. São discussões
que traduzem, no ﬁnal, o direito à vida e o direito aos
valores mais sustentáveis de uma cidadania mais sólida em torno da democracia que este País, de maneira
ímpar, consolidou nos últimos trinta anos.
É com muita alegria que estamos nos engajando nessa Campanha. O Ministério do Meio Ambiente
é parte dessa construção da CNBB. Temos certeza
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de que será uma década marcada pela Rio+20, pela
Copa do Mundo, pelas Olimpíadas, uma década que
mostra que as questões ambientais estão no seio do
desenvolvimento e da melhoria da qualidade de vida.
Senadora Marta Suplicy, Senadora Ana Rita, Sr.
Bispo, contem com todos do Ministério do Meio Ambiente! Penso que esta sessão é o primeiro passo para
que, ao longo deste ano, possa haver outras discussões em torno das questões ambientais, das questões
urbanas, porque estamos falando essencialmente de
qualidade de vida e de direito à cidadania. É isso que
estamos dizendo de maneira mais simpática, mais
objetiva, mais direta. A solidariedade nos une a todos
como espécie humana e também com relação à vida
de todas as espécies.
Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui
com os senhores. Não pude cantar o Hino, mas prometo cantá-lo da próxima vez.
Contem conosco no Ministério! Coloco-me – aliás,
não somente eu mesma, mas toda a minha equipe –
à disposição dos senhores, para fazer a interlocução
com o Senado, com esta Casa, em torno dos temas
que julgarem pertinentes.
Agradeço a todos.
Boa tarde! (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Parabéns, Ministra Izabella Teixeira. Muito
obrigada pela presença que muito nos honra. Com as
palavras de grande esperança nesta comunhão entre
a CNBB e o Ministério do Meio Ambiente, acredito que
poderemos ter um avanço realmente muito grande.
Essas tragédias que estamos vivendo são realmente
terríveis, mas podemos e temos que encará-las como
um alerta. Daí a excelente oportunidade de darmos
hoje esse passo tão importante.
Com a palavra o Senador Itamar Franco. (Pausa.)
Com a palavra o Senador Cícero Lucena. (Pausa.)
Com a palavra a Senadora Gleisi Hoffmann.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Exmª Srª Presidente Marta Suplicy; Exmª Srª
Senadora Ana Rita, autora deste requerimento, meus
parabéns; Ministra de Estado do Meio Ambiente, Exmª
Srª Izabella Teixeira, que teve que se retirar; Bispo de
São Luís do Maranhão e representante da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil, Revmº Sr. Dom José
Belisário da Silva; Diretor-Executivo da Campanha da
Fraternidade, Revmº Sr. Padre Luiz Carlos Dias; Assessor Político da Conferência Nacional dos Bispos,
Revmº Sr. Padre Ernani Pinheiro; boa-tarde. Saúdo especialmente nosso Secretário-Geral da CNBB Regional Sul do Paraná, Revmº Sr. Padre Carlos Chiquinho,
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que é muito nosso amigo. É um prazer muito grande
participar desta cerimônia.
Nesta semana, o Estado do Paraná, meu Estado,
está passando por uma grande provação. Uma chuva
devastadora colocou em situação de calamidade as
cidades do nosso litoral, matando pessoas, destruindo casas, propriedades agrícolas, em uma extensão
considerável, atingindo também de forma considerável
a nossa Mata Atlântica, que é a maior faixa contínua
de mata preservada no Brasil.
Uma situação muito triste que nos causa muita
dor. É uma situação que nos preocupa muito.
Mas hoje, aqui, há um fato a comemorar. Como
acontece todos os anos, a Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil, CNBB, lançou, na Quarta-Feira de
Cinzas, também na semana passada, a sua Campanha da Fraternidade sob o tema: “Fraternidade e a
Vida no Planeta”.
Ela tem como objetivo “contribuir para a conscientização das comunidades cristãs e das pessoas de
boa vontade sobre a gravidade do aquecimento global
e das mudanças climáticas, e motivá-las a participar
dos debates e ações que visam enfrentar o problema
e preservar as condições de vida no Planeta”, como
aqui já foi dito.
Essa não é, aliás, a primeira vez que a CNBB adota a preservação da natureza como tema das suas tão
importantes campanhas da fraternidade, como já disse
aqui a Senadora Marisa Serrano e outros Senadores
que me antecederam. Em 1979, o tema escolhido foi
“Preserve o que é de Todos”; em 2004, “Água, Fonte de Vida”; e em 2007, “Vida e Missão neste Chão”.
Desse modo, a Conferência dos Bispos do Brasil tem
dado uma valiosa contribuição à compreensão da importância da questão ambiental aos católicos e a todos
os brasileiros e brasileiras.
O tema, como se vê, é extremamente oportuno e
a abordagem adotada na Campanha é a mais ampla
possível. Desde ações simples, como evitar o banho
demorado, que desperdiça água, até propostas como
pressionar os governos para que invistam em saneamento básico e na geração limpa de energia, um vasto
arsenal de medidas está sendo sugerido pela Campanha da Fraternidade.
Inspiração na fé e na tradição católica também
não faltam a esta Campanha, é claro, a 48ª da série
iniciada em 1964.
Na Bíblia já se encontra clara a ideia de que, na
Criação, Deus colocou o homem e a mulher no centro
do que havia criado, com a missão de cuidar da sua
obra e de contribuir com o crescimento e a evolução
da natureza em todas as suas dimensões.
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Não é menos eloquente o exemplo de São Francisco de Assis, de quem eu sou devota. Para a Campanha da Fraternidade de 2011, ele signiﬁca o amor no
sentido amplo. O seu voto de pobreza é um libelo contra
o consumismo desenfreado e o seu amor aos animais,
a representação clara da relação harmônica que o ser
humano precisa desenvolver com a natureza.
Outro aspecto importante a destacar sobre a
Campanha da Fraternidade de 2011 é o seu caráter
ecumênico, dada a abrangência e a relevância do tema
escolhido, que não deve encontrar barreiras junto aos
mais diversos credos religiosos. Tanto é assim que
outras conﬁssões que não a católica apoiam a iniciativa da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil.
É o caso do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do
Brasil, do qual participam, além da Igreja Católica, a
Igreja Anglicana, a Igreja Evangélica de Conﬁssão Luterana, a Igreja Sirian Ortodoxa de Antioquia e a Igreja
Presbiteriana Unida.
A participação da CNBB na discussão do tema
ambiental reﬂete “uma preocupação social da Igreja,
que quer despertar as pessoas para a educação ambiental porque, a partir do nosso dia a dia, precisamos
diminuir o consumo e tomar algumas medidas que impliquem menos gasto e mais educação para a vida do
nosso planeta”, aﬁrmou o Padre Luiz Carlos Dias, que
está aqui, Secretário Executivo da Campanha.
Trata-se, portanto, da proposição de uma reﬂexão
madura sobre a relação entre o homem, a mulher e a
natureza, longe de posições radicais e equivocadas,
que em nada contribuem para a preservação da vida
no Planeta.
Não há dúvidas de que o ser humano precisa
dos recursos naturais para sobreviver e melhorar suas
condições de vida.
O avanço cientíﬁco e tecnológico tem proporcionado, a cada dia, melhorias extraordinárias ao bemestar e ao conforto da população do Planeta, além de
permitir o uso cada vez mais racional dos recursos
naturais.
Exemplo claro disso é a possibilidade de reciclar o
alumínio. Há algumas décadas apenas, havia previsão
de esgotamento da bauxita, uma profecia que não se
cumpriu graças a inovação tecnológica que permite o
reaproveitamento do alumínio.
Contudo, é fundamental saber fazer uso equilibrado desses recursos, adequando-os às reais necessidades humanas. O consumismo desenfreado,
por exemplo, atenta contra esse bom uso na medida
em que faz do desperdício o seu pior efeito colateral.
Saber contê-lo é fundamental, tanto mais se pensarmos que seremos 9 bilhões de habitantes no Planeta
em 2050.
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Da mesma forma, a ganância pelo lucro fácil faz
com que empresas negligenciem nas suas obrigações
de preservação da natureza. Argumenta-se, por exemplo, que medidas destinadas a evitar o lançamento de
resíduos no meio ambiente têm custo elevado. Não
seria talvez o caso de colocar o custo nos produtos e
eles terem seus preços elevados como forma de evitar
o consumismo perdulário?
Vamos ter aqui nesta Casa – a matéria já está na
Câmara dos Deputados – a discussão do Código Florestal. Também precisamos do equilíbrio na utilização
dos recursos naturais para nossa produção agrícola.
E nessa discussão, nesse debate, não há mocinhos
e bandidos; estamos todos na mesma casa que o Pai
nos ofereceu, o Planeta Terra. Precisamos harmonizar
essa discussão, precisamos mediar as relações; os ambientalistas não estão em contrário com os agricultores,
assim como os agricultores não podem estar em contrário com os ambientalistas. Aﬁnal, todos precisamos
dos recursos naturais para poder sobreviver.
Portanto, essa campanha da CNBB vem em muito
boa hora para que possamos mediar essa conversação e possamos tirar desse debate a melhor posição
possível para o nosso Planeta, para os seres humanos;
enﬁm, para o conjunto dos recursos naturais.
Portanto, há nesse assunto um longo caminho a
percorrer para a construção do tão necessário desenvolvimento sustentável. Nessa jornada, o bom senso, a
educação, as ações individuais de contensão do desperdício, as políticas públicas adequadas e o entendimento internacional tecem uma vasta teia que pode
construir uma relação saudável e adequada entre o
homem e a natureza.
Muito se falou aqui das catástrofes que estão
nos atingindo, tanto no Brasil como em outros países.
E nós temos que lamentar, e por isso a importância
do tema.
Mas eu quero falar aqui da esperança, daquilo que
nos move para o futuro. E eu acredito no ser humano,
porque como criatura, como criatura de Deus nós havemos de ter condições de superar a nós mesmos e
poder cuidar da casa que Ele tão bem nos legou.
Portanto, é muito importante essa campanha que
faz a CNBB e à qual eu quero saudar do fundo do meu
coração. A fé constitui uma abertura importante através da qual a ideia da necessidade da preservação
dos recursos naturais para a sobrevivência humana
no Planeta pode entrar com mais facilidade.
Parabéns à CNBB pela iniciativa.
Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senadora Gleisi Hoffmann.
Com a palavra o Senador Ricardo Ferraço.
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O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Saúdo a Exmª Srª Vice-Presidente desta Casa e Presidente desta sessão, Senadora Marta Suplicy.
Cumprimento a primeira signatária da presente sessão, a Senadora Ana Rita, minha conterrânea.
Juntos, dividimos com o Senador Magno Malta a representação do Espírito Santo nesta Casa.
Cumprimento ainda, na sua ausência, a Ministra
de Estado do Meio Ambiente, Izabella Teixeira.
Cumprimento o Bispo de São Luís do Maranhão
e representante, nesta sessão, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), o Reverendíssimo
Senhor Dom José Belisário da Silva.
Também cumprimento o Diretor-Executivo da
Campanha da Fraternidade, o Reverendíssimo Senhor
Padre Luiz Carlos Dias, e, de igual forma, o Reverendíssimo Senhor Padre Ernani Pinheiro.
Srª Presidente, Marta Suplicy, Srªs Senadoras
e Srs. Senadores, associo-me a tantos Senadores e
Senadoras que ocuparam a tribuna para também fazer
uma manifestação de júbilo à nossa CNBB pela oportunidade, pela propriedade, pela tempestividade de um
tema tão relevante à civilização humana, como esse
que a Campanha da Fraternidade traz em 2011.
Não apenas a Igreja Católica, mas também as
demais igrejas cristãs se associam a esse esforço,
que não apenas é um esforço pastoral ou um esforço
de evangelização, mas que também é um esforço de
expansão da consciência cidadã para uma tomada de
decisão com relação ao que tem a ver com a sobrevivência das próximas gerações. Esse deve ser, a meu
juízo, um princípio ético com as demais gerações.
Este é o ano que antecede a Rio+20, em que
nos estamos organizando para a construção de uma
agenda que possa reﬂetir, pensar e debater sobre
esse tema e que possa criar caminhos com melhores
e maiores resultados, vinte anos após a Rio 92. Após
a COP 15, em Copenhague, e a COP 16, em Cancun,
vem aí a Rio+20.
O Senado Federal e a Câmara dos Deputados
constituirão, nos próximos dias, a Comissão Mista, a
chamada Comissão do Clima, a Comissão que apresentará não somente a visão do Congresso Nacional,
a formulação do Congresso Nacional, mas também o
acompanhamento e o monitoramento das metas voluntárias que nosso País assumiu na última reunião de
Copenhague, para que, muito mais do que apresentar
diagnósticos e avaliações, possamos dar um passo
adiante e mostrar resultados mais cheios de êxito.
Seguramente a CNBB e a Igreja Católica, com
suas mais de cinco mil paróquias em nosso País, com
sua capilaridade, estão fazendo com que a população
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cristã e as comunidades possam avaliar aquilo que
podemos e devemos fazer no dia a dia, sem aguardar
que outros façam por nós não apenas em nível pessoal, mas em nível de Nação e de Estado.
Desse modo, eu me congratulo com a Senadora
Ana Rita e com a CNBB pela oportunidade, pela tempestividade de trazer mais esse tema de relevância e
estratégia, que é importante não apenas para o País,
mas para a civilização humana.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Muito obrigada, Senador Ricardo Ferraço.
Com a palavra, o Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pronuncia o seguinte discurso.) – Srª Presidente, Senadora Marta Suplicy, ilustres representantes da CNBB,
senhoras e senhores, tenho dito, reiteradas vezes, que
teremos campanhas da fraternidade enquanto houver
tanta necessidade de campanhas pela fraternidade,
enquanto a fraternidade tiver que ser tratada como súplica, mais do que como louvor. Essa é para mim uma
contradição do ser humano: se somos todos irmãos, a
fraternidade deveria ser a essência da nossa própria
existência. Mas o que se vê é o contrário. No conjunto
da sociedade, somos cada vez menos fraternos e cada
vez mais concorrentes.
A concorrência se transformou em condição de
sobrevivência. Para sobreviver, o ser humano tem cada
vez mais de se sobrepor ao seu semelhante, na vaga
pelo emprego, na universidade, nos hospitais, no estacionamento, no transporte público; na vida, enﬁm.
Então, para sobreviver, o ser humano tem relegado a
um segundo plano a fraternidade.
Há uma publicação, organizada por Antonio Maria Baggio, professor de Filosoﬁa Política no Instituto
Universitário Sophia, na Itália, que discute o quanto a
fraternidade tem sido relegada a um segundo plano,
principalmente no campo da política. A publicação traz
como título, bem a propósito, O Princípio Esquecido.
Está na última capa:
Liberdade, Igualdade, Fraternidade foram
princípios interpretados pela Revolução Francesa politicamente, marcando toda a história
do Ocidente a seguir. Enquanto a liberdade e
a igualdade foram assumidas como categorias
políticas, a fraternidade teve outro destino. Foi
silenciada e relegada a campos fora da política
– quando muito [no máximo] a iniciativas de
solidariedade. Mas as recentes pesquisas das
ciências políticas redescobrem a fraternidade
como valor presente nas vicissitudes humanas
e nela identiﬁcam uma possível chave para a
superação das contradições que impediram,
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histórica e politicamente, a liberdade e a igualdade de realizarem-se efetivamente.
É bem verdade que a fraternidade tem sido tratada, principalmente nos últimos tempos, como uma outra
perna da solidariedade. Cada uma a seu passo, andam
juntas, ainda assim quando não sofrem da paraplegia
da concorrência que nos é imposta pelo mercado, pelo
culto ao ter, antes e em substituição ao ser.
Pela liberdade, fomos às ruas, enfrentamos os
cães das ditaduras. A igualdade ocupou espaço nas
mais acaloradas discussões políticas. Quanto à fraternidade, restou a benevolência das consciências ainda
imunes à concorrência. Mas, como no livro organizado
pelo professor Baggio, se nós tivéssemos dado a devida atenção ao princípio da solidariedade, certamente
teriam sido menos árduos os caminhos de busca da
liberdade e da igualdade.
Eu também tenho reiterado que os documentos
base de todas as Campanhas da Fraternidade, neste
quase meio século de existência, deveriam ser lidos
em todos os gabinetes, em todos os níveis de governo.
Eles são, sem dúvida, a melhor de todas as formulações
de um legítimo plano de um governo verdadeiramente
interessado no povo.
Eu acho até que esses documentos são lidos.
Claro, são lidos! Até porque muitas das informações
utilizadas nos documentos das Campanhas da Fraternidade são colhidas exatamente em documentos oﬁciais, de organismos dos próprios governos. Aﬁnal, em
qual plano não se defende a segurança, a educação,
a saúde, o menor, a mulher, a juventude, a moradia,
os povos indígenas, os desempregados, as pessoas
idosas e tantos outros temas que já povoaram as Campanhas da Fraternidade?
O discurso é o mesmo. Mas por que, então, apesar de tantos planos de governo, ainda persiste a necessidade de campanhas pela fraternidade? É exatamente porque, nos planos de governo, ainda é enorme
a distância entre o discurso e a prática. Mais do que
isso: se analisarmos o discurso dos planos de governo,
veremos também ali a essência da fraternidade. Mas,
se nos debruçarmos sobre a prática de cada governo, nos deparamos, ao contrário, com a essência da
concorrência. É que o Estado, não importa o governo,
tem se transformado cada vez mais em instrumento
do mercado.
As políticas que se realizam e que têm a ver com
os princípios da fraternidade, da solidariedade e da humanidade são, na prática, meramente compensatórias.
Não nego a necessidade delas. Como haveríamos de
deixar de reconhecer a importância de programas excepcionais como o Fome Zero e o Bolsa Família, por
exemplo? Mas somente esses programas não mudam
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a estrutura da distribuição da renda, que no nosso País
ainda ocupa o rodapé das estatísticas mundiais.
É por isso que, como já são tantas as merecidas
sessões especiais em homenagem às Campanhas da
Fraternidade, como esta, é difícil não ser repetitivo. É
possível juntar todos os temas e lemas de todas elas
em dois grupos. Um deles, que poderia ser intitulado
como “conseqüências” e que se resumiria na Campanha de 1995: “A Fraternidade e os Excluídos”. O outro,
na junção dos temas das Campanhas de 1996 e 2010:
“Fraternidade e Política” e “Economia e Vida”. Portanto,
“política” e “economia” como causas, “excluídos” como
consequência.
Quem são, aﬁnal, os “excluídos”? São, no verdadeiro sentido da palavra, os excluídos pela economia
e pela política. E de que necessitam e o que buscam
os excluídos? Será que necessitam tão somente do
“ter” ou da essência do “ser”? Se a resposta majoritária
é o “ser”, para não ser tão otimista e imaginar que a
resposta é unânime, estamos falando, na verdade, de
vida humana. Ora, quando falo em “excluídos” e penso
em “ser”, eu me reﬁro, concretamente, à “vida”.
Essa é, com certeza, a ideia da CNBB ao imaginar o tema da Campanha da Fraternidade deste ano:
a vida na sua plenitude; o ser humano no conjunto do
ambiente em que ele habita; a vida e uma volta aos
traços originais do projeto do Criador.
É evidente que se considera, nessa mesma ideia,
uma degradação que teria sua evolução natural. O problema é que, infelizmente, essa mesma criação sofre
os impactos negativos, em escala geométrica, de uma
degradação que vem da falta de pudor do “ter”.
A necessidade de se tratar do tema deste ano,
detectada e tão bem fundamentada pela CNBB e pelas tantas instituições que estudam o que vem a ser
chamado “o aquecimento global”, é a prova mais ﬁel
de que o homem cada vez mais se distancia do projeto do Criador.
O Brasil, por exemplo, é uma espécie de síntese
da criação. Tem recebido da natureza, principalmente
nos últimos tempos, uma resposta a tantas e tamanhas
agressões. Nunca se viram tantas catástrofes chamadas “naturais” como agora. Obviamente que de naturais não têm nada. São, na verdade, provocadas pela
sanha da economia e pela falta da política.
Talvez eu possa, agora, criar um novo grupo de
temas capitaneado por este: Fraternidade e Vida no
Planeta, de 2011. Um grupo que se situa entre o das
causas, que se formou com os já citados “Fraternidade
e Política” e “Economia e Vida”, e o da conseqüência, o
“Fraternidade e os Excluídos”. Sim, Fraternidade e os
Excluídos, um grupo que, ao mesmo tempo, é causa
e conseqüência. Isso mesmo. A degradação do meio
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ambiente como consequência de uma economia sem
pudor, de uma falta de política de preservação efetiva
do meio ambiente e como causa de tantos excluídos
em todo o planeta.
Se a economia fosse mais distributiva e se houvesse uma eﬁcácia política de preservação, não haveria necessidade de uma campanha da fraternidade
para se discutir o meio ambiente com informações tão
ameaçadoras. Nem as já citadas, de 1995, de 1996 e
de 2010; nem a de 1983, “Fraternidade e Violência”;
nem a de 1985, Fraternidade e Fome”; nem a de 1999,
“Fraternidade e Desempregados”; nem a de 2004, “Fraternidade e Água”, entre outras. Aliás, já houve uma
campanha, a de 1984, cujo tema foi “Fraternidade e
Vida”, lema para que todos tenham vida.
Talvez tenhamos que voltar a repetir temas e lemas a partir da comemoração dos 50 anos da campanha, daqui a dois anos. Ou, já a partir deste ano, se,
de fato, as formulações desta campanha ﬁzeram eco
nos gabinetes. Não só pelo tema, mas principalmente
pelo lema: “A Criação geme em dores de parto”.
É que é evidente que seus formuladores, através do signiﬁcado desse lema, quiseram dar ao tema
a merecida contundência. Mas esse lema também
pode ter outra leitura. Esse lema pode ter uma leitura
mais otimista. Se é um parto, apesar das naturais dores, algo novo e mais verdadeiro e mais fraterno pode
estar acontecendo, iniciando neste País.
Obrigado. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Pedro Simon.
Com a palavra o Senador Crivella.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Exmª Srª Presidenta do Senado Federal, Exmª Srª
Senadora Marta Suplicy, primeira signatária da presente sessão; nossa colega Ana Rita; quero saudar aqui o
Reverendíssimo Senhor Dom José Belisário da Silva,
que é Bispo de São Luís do Maranhão, em nome do
qual saúdo todos os demais religiosos que compõem
a Mesa – parece-me que os demais já se retiraram.
Presidenta, sei que temos até às 16h, e não quero
ser fastidioso. O Senador Pedro Simon traduziu aqui,
em palavras tão bonitas... E quero dizer que também,
Mário Couto, defendo a igualdade, a fraternidade e a
liberdade, mas de origem e substância cristã, porque
não foi a Revolução Francesa, foi Cristo quem primeiro
anunciou esses valores: a fraternidade, porque somos
todos irmãos; a igualdade, porque devemos amar uns
aos outros; e a liberdade, porque Ele diz: “Conhecereis
a verdade, e a verdade vos libertará”. E, de fato, não
existe liberdade no engano, na hipocrisia, na dissimulação e na mentira.
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De tal maneira que, se devemos evitar a interferência do Estado na Igreja e da Igreja no Estado,
devemos dar boas-vindas à religião na política. Uma
coisa não tem nada a ver com a outra: a religião tem
princípios importantíssimos e forma o homem para que
possa exercer qualquer cargo público com dignidade,
sobretudo se tiver temor a Deus. Então, uma coisa é
Igreja e Estado, outra coisa é política e religião.
E o tema da CNBB deste ano traz Paulo, o grande apóstolo, e um apóstolo que nos legou uma lição
imortal, de perseguidor a perseguido. O que mudou
foi quando caiu do cavalo e, cego, passou a enxergar
melhor. Precisamos cair do cavalo. Não dá para continuar do jeito que está. Essa pobre humanidade, no
ritmo que vai, será vítima de si mesma.
Eu queria aproveitar esses minutos que me faltam, antes de concluir, para falar sobre as palavras de
Cristo. No livro de Lucas, 21: 25-28, a mensagem nos
lembra essa dor, essa dor de parto. Paulo se refere a
isso, Marta, porque nenhum de nós nasce sorrindo.
Por mais rico que seja o berço, por mais cuidado que
a mãe tenha em nutrir seu feto com carinho, pode ser
uma princesa, o neném nasce chorando. Ah! Ele já traz
no seu DNA as desilusões, os pesadelos, as angústias
de tantos antepassados num mundo de iniquidade.
Então, a humanidade geme.
Olha o que Jesus falou aos discípulos: “Haverá
sinais no sol.” Quem acompanha a Folha de S.Paulo
deve estar acompanhando as tempestades solares, que
nunca houve antes. Esse calor que temos, a energia,
a vida que nos vem das reações do hidrogênio estão
em ritmo alucinante; as explosões, as tempestades
solares. “Haverá sinais no sol, nas luas [há 2000 anos,
Jesus, falava em luas; ele não era astrólogo, mas era
o Filho de Deus e conhecia, de perto, quem criou o
universo] e nas estrelas. Sobre a terra a angústia entre
as nações em perplexidade.”. Por causa de quê? “Do
bramido do mar e das ondas.”
Em relação a essas placas tectônicas de 250 quilômetros de espessura, as pessoas dizem: “Ah, mas
estamos bem no Brasil, porque nossa placa se afasta
da placa africana.” A nossa placa tem limite direito no
meio do Oceano Atlântico.
Ela se afasta da placa africana e esse afastamento já deu uma brecha para subir o magma e formar a
Cordilheira dos Andes – Fernando de Noronha é pico
de uma dessas montanhas –, a mesma Cordilheira
dos Andes que nós temos do lado esquerdo dos países andinos. Agora, nós estamos nos afastando, nós
estamos pressionando a outra placa, que é a maior
que tem e que suporta o Oceano Pacíﬁco e forma o
triângulo do fogo, que rachou e criou uma onda que
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invadiu o Japão. As notícias que vêm de lá são cada
vez mais pesarosas.
Então, Jesus falou: “(...) nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá
homens que desmaiarão de terror e pela expectativa
das coisas que sobrevirão ao mundo; pois os poderes
dos céus serão abalados.”
E aí, Senador Pedro Simon, as dores de parto vão
dar, realmente, a nossa deﬁnitiva redenção: “Então, se
verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder
e grande glória.” É aí a nossa redenção. “Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa
cabeça, porque a vossa redenção se aproxima”.
Nós clamamos – lindo o seu discurso –, mas
somos e seremos sempre como João Batista no meio
do deserto.
Cristo clamou, chorou sobre Jerusalém. Ele disse
que era como uma galinha tentando juntar os pintinhos.
E ela foi destruída, e não ﬁcou pedra sobre pedra.
Clama a CNBB, clamamos nós todos da tribuna,
mas essa pobre Humanidade em busca da verdade
tem seus rumos, tem seus destinos, e a profecia vaise cumprir. Multiplica-se o pecado, esfria-se o amor.
Devemos parar de clamar? Não! Cristo não parou. Ele
clamou até o último momento na cruz. Nós vamos clamar, com toda fé, e que alguém nos ouça.
Nós estamos vivendo num País de extrema concentração de poder e renda. Com o nosso Presidente
Lula, diminuímos isso.
E, mais, a Campanha da CNBB do ano que vem
é sobre saúde pública. O Lula vislumbrou que era
preciso os pobres chegarem a ser médicos. Por quê?
Ah, porque quem conhece a dor em si mesmo vai entender a dor dos outros. Aliás, está escrito na Bíblia
que Cristo, mesmo sendo Filho de Deus, aprendeu
a obediência pelas coisas que sofreu. Ora, se Cristo
precisou sofrer, imagine se não precisa sofrer também
um médico, para entender o sofrimento daqueles que
fazem ﬁla no SUS e, num sábado ou domingo, não encontram ninguém para atender um pai desesperado,
com um ﬁlho no colo.
Agora, graças a Deus e ao Fies, já se formaram
centenas de jovens. No ano passado, estiveram aqui
200 meninos, rapazes que se formaram, das classes
C, D e E. Através do Fies, não vão precisar pagar
esse curso, é tudo ﬁnanciado, mas para cada mês que
eles trabalharem para o SUS vai ser descontado 1%
na dívida deles. Um curso de Medicina não é barato,
um curso de Medicina é caro, mas, agora, vamos ter
dentistas que tiveram dor de dente e médicos que, um
dia, viram seu pai e sua mãe amargurarem na ﬁla de
um hospital.
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Espero, espero mesmo, que nos deixe uma grande lição a Campanha, que ganhou repercussão com
a tragédia que vem do Japão.
Precisamos entender que felicidade não é ter,
mas ser, como bem disse, aqui, o nobre Senador Pedro Simon, que fez um discurso dramático, que não
foi o primeiro que eu o ouvi falar. Aliás, já o ouvi fazer
outro discurso: “Estou pensando em ir embora”. É João
Batista. Talvez vá embora com a cabeça oferecida em
uma bandeja, mas enquanto não ﬁzerem isso, vai continuar clamando no deserto.
Senadora, muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Crivella.
Com a palavra, o último orador inscrito, Senador
Vital do Rego.
O SR. VITAL DO REGO (Bloco/PMDB – PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Srª Presidente, amiga valorosa, política do Estado de
São Paulo, Senadora Marta Suplicy; Senadora Ana Rita,
signatária desta sessão; Revmº Sr. Dom José Belisário
da Silva – em seu nome, saudamos todos os componentes da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil
–; se ao Senador Crivella foi dada a honra de poder
ouvir, várias vezes, o Senador Pedro Simon, falando
dos seus encantos e desencantos neste Parlamento,
para mim, foi a primeira vez, a primeira ao vivo, porque
acompanho a trajetória desse cristão, mas, acima de
tudo, desse homem de fé. Como dizia Paulo: “No bom
combate, ele combate”. As minhas palavras, Srª Presidente, como último orador desta sessão, poderiam
ser dispensáveis ante a eloquência, a vida, a doação
do franciscano Pedro Simon.
Como me honra estar no mesmo partido de V.
Exª!
Já se consolidou como uma belíssima tradição,
neste Senado, e agora propiciada pela Senadora Ana
Rita, a realização desta sessão da Campanha da Fraternidade lançada pela CNBB. Os temas escolhidos a
cada ano nos imergem em profundas reﬂexões sobre
os problemas que aﬂigem a alma humana e a vida
em sociedade.
Acima de tudo, a Campanha da Fraternidade nos
faz pensar e, principalmente, agir a respeito das atitudes
necessárias para a superação desses desaﬁos.
Srª Presidente, venho de uma família católica e
recebo sempre com o coração aquecido pela esperança
cristã as propostas anunciadas pela CNBB.
Ainda que patrocinada pela Igreja Católica, a
Campanha já há muito superou diferenças de credo
e religiões, pois expressa, antes de tudo, sentimentos
comuns à essência de todas as religiões. Seu apelo é
universal, é ecumênico, e a Campanha é pautada pelo
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amor ao próximo e pela boa vontade entre os homens.
Seus efeitos benéﬁcos se estendem a todas as pessoas,
independentemente da fé que possam professar.
O tema deste ano é “Fraternidade e Vida no Planeta”. A criação geme em dores de parto. Nada mais
pertinente, pois a época em que vivemos é uma época
de intensos desaﬁos na área ambiental, que nos forçam
a repensar sobre as nossas relações com as demais
espécies, os nossos modos tradicionais de exploração
dos recursos naturais e a nossa capacidade de interagir
de forma sustentável com o meio ambiente.
Desastres naturais como o do Japão – pesarosamente, estamos vivendo, assistindo, sofrendo com
o que está enfrentando aquele país –, com prejuízos
incalculáveis em vidas humanas e em patrimônio material, nos obrigam a reﬂetir sobre a relação do homem
com o seu ambiente, sobre a nossa pequenez diante
da força dos fenômenos naturais, sobre a solidariedade e o amor ao próximo, que precisamos exercitar,
plena e permanentemente, sobretudo nessas grandes
tragédias naturais.
Ouço um outro homem extraordinário, educador,
companheiro e seu ﬁel discípulo, Senador Cristovam.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senador Vital do Rego, eu não queria interromper o
seu discurso, mas não queria perder a chance de fazer
uma participação, Srª Presidente, sem a necessidade
de mais um orador. Fico feliz de ter escutado alguns dos
pronunciamentos quando aqui cheguei, e pelo sistema
que temos de rádio, para dizer da minha satisfação de
ver mais um ano de campanha da fraternidade. Com a
Campanha da Fraternidade a CNBB tem conseguido
fazer aquilo que nós mais necessitamos neste País:
despertar. Precisamos despertar este País. Precisamos alertar este País para os problemas que temos
adiante. Talvez poucos sejam tão importantes quanto
o problema do meio ambiente. Com esta Campanha,
espero que consigamos avançar e despertar a opinião
pública brasileira e os dirigentes de que é preciso subordinar o crescimento econômico a valores tão altos
como a vida no planeta. Não é possível que continuemos comemorando o fato de São Paulo ter hoje sete
milhões de automóveis. Isto é comemorar o suicídio,
e a gente comemora. Fico muito feliz de, este ano, a
Campanha da Fraternidade tenha escolhido um tema
que, a meu ver, carrega a radicalidade que os tempos
de hoje necessitam. A radicalidade em subordinar a
ideia e o propósito do crescimento econômico à vida e
ao equilíbrio ecológico no nosso planeta. Parabenizo-o
pelo discurso. Agradeço a oportunidade do aparte, mas,
sobretudo, parabenizo a CNBB. Agradeço a Presidenta pela generosidade do tempo. Parabenizo-a, porque
podemos ajudar a despertar o Brasil para o fato de
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que o crescimento não pode estar acima dos valores
fundamentais da vida do planeta.
O SR. VITAL DO REGO (Bloco/PMDB – PB) –
Senador Cristovam Buarque, os óbices constitucionais,
com a pertinência da Senadora Marta, são muito menores do que a importância de ter o pronunciamento
ou a declaração de V. Exª neste aparte a este modesto
pronunciamento, eu que falo em nome do meu Partido, o PMDB.
As tragédias que estão acontecendo, a insubordinação a que V. Exª se refere, dos tempos de hoje, em
que os valores econômicos parecem subjugar o valor
maior, a vida, fazem com que cheguemos a uma situação que poderíamos chamar de limítrofe. Precisamos
de consequências imediatas, e a CNBB está atacando,
com resolutividade e praticidade, essa questão, como
bem disse V. Exª.
Chegamos a um ponto em que os efeitos nefastos dos nossos atos serão sentidos não daqui a 100,
200 anos, mas hoje, daqui a alguns dias, como estamos sentindo em cada momento de tribulação dessa
natureza.
O tributo por nossos erros será cobrado. Hoje,
já é cobrado e será mais cobrado dos nossos ﬁlhos
e netos.
Assim sendo, a CNBB, como é de costume, acerta em cheio no tema da Campanha da Fraternidade.
Pela 47ª vez ao longo da Quaresma, a Igreja Católica promoverá um itinerário de evangelização cujos
efeitos – já podemos antecipar – serão benéﬁcos e
transformadores.
O principal objetivo da Campanha da Fraternidade deste ano, conforme aprendemos no texto base
publicado pela CNBB, é a conscientização das pessoas para a gravidade do aquecimento global e das
mudanças climáticas, estimulando-as a se engajarem
em debates e em ações que visam a enfrentar esses
problemas, preservando, assim, as condições de vida
no planeta.
Esse objetivo global, como acontece nas Campanhas da Fraternidade, desdobram-se em ações especíﬁcas que envolvem todas as comunidades católicas
dos quatro cantos do País.
Neste ano, entre as metas que a Igreja procura
atingir, estão a formação de uma consciência ambiental
no que diz respeito à questão do aquecimento, conjuntamente com a identiﬁcação de responsabilidade e das
implicações éticas envolvidas; a discussão sobre os
temas ambientais com ênfase no aquecimento global;
o estabelecimento de conexões entre as ações que as
pessoas realizam no âmbito local e regional com implicações nacionais e globais dessas ações e a troca
de experiências e conhecimentos acerca da questão.
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Parte importante da estratégia da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil é a proposição de ações
de atitudes simples, aparentemente pequenas, mas
quando acumuladas provocam mudanças decisivas
para a preservação da natureza.
É o caso, citando apenas alguns exemplos, do
descarte seletivo de lixo, do uso limitado de sacolas
plásticas, da racionalização do uso da água, do estímulo ao transporte público em detrimento do automóvel, entre outras ações, que uma vez disseminadas e
universalizadas entre a população farão a signiﬁcativa
diferença para o meio ambiente.
Concluindo, Sr. Presidente, proponho que nos
recordemos neste momento a ﬁgura e o exemplo, Senador Simon, de São Francisco de Assis, padroeiro
dos animais e do meio ambiente.
Esse frade italiano, de santidade tão inconteste,
que foi canonizado apenas dois anos após a sua morte,
simboliza, Simon, a perfeita integração entre o homem
e a natureza e a compaixão do homem pelas criaturas,
sentimento que, deﬁnitivamente, deve estar na raiz de
nossa postura diante de outros seres do mundo.
Inspiremo-nos no exemplo e na mensagem deixada por São Francisco de Assis e tomemos parte em
iniciativas como essas em prol do meio ambiente.
O planeta é a nossa casa, compartilhada por todos os seres vivos, e cada um deve fazer a sua parte
pela preservação do meio ambiente e pela sustentabilidade dos recursos naturais, que são ﬁnitos e, em
muitos casos, extremamente frágeis.
Que a Campanha da Fraternidade – ﬁnalmente –
continue a ser essa referência para nossas reﬂexões,
este guia para nossos debates e nossas ações, não
apenas entre os católicos, mas entre todas as pessoas de boa vontade.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Vital do Rego.
Para realmente encerrar a lista de inscritos, concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, agradeço a V. Exª a generosidade. Participávamos de reunião na Comissão
de Reforma Política, com votação nominal, por isso
tivemos de ﬁcar até o último instante. Mas serei breve
em meu pronunciamento.
Em nome da Exma Srª Presidente, cumprimento a todas as Senadoras e a todos os Senadores; a
Embaixadora do Rio+20, Exmª Srª Senadora Serys
Slhessarenko, que não está presente ainda; o Bispo
de Roraima, Revmo Sr. Dom Roque Paloschi; o Bispo de
São Luís do Maranhão, representando a Conferência
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Nacional dos Bispos do Brasil e demais componentes
da Mesa.
Srª Presidente, nos últimos 47 anos, no tempo da
Quaresma, e em preparação à Páscoa, a Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil lança a Campanha da
Fraternidade, propondo importantes temas para a reﬂexão, para a conversão pessoal e comunitária, cumprindo sua missão de pregar o Evangelho.
Na Campanha de 2011, foi escolhido o tema
“Fraternidade e a Vida no Planeta” e o lema “A criação geme em dores de parto”, demonstrando a preocupação da Igreja com o aquecimento global e as
mudanças climáticas.
A CNBB sempre se preocupou com as questões
relacionadas com o meio ambiente e com o aquecimento global. A Campanha da Fraternidade já tratou
do meio ambiente em anos anteriores, produziu vários
estudos e debates sobre o tema e tem dado importante colaboração para o aprofundamento dos estudos,
pesquisas, análises e debate sobre o assunto.
A Campanha da Fraternidade de 2011 vai mobilizar milhares de pessoas, comunidades, Igrejas, religiões e sociedade para assumirem o protagonismo na
construção de alternativas para a superação dos problemas socioambientais decorrentes do aquecimento
global e propor atitudes, comportamentos e práticas
fundamentadas em valores que tenham a vida como
referência no relacionamento com o meio ambiente.
A gravidade dos atuais problemas do meio ambiente nos conduz, naturalmente, ao lema da Campanha. Dom Odilo Scherer, Cardeal Arcebispo de São
Paulo, publicou artigo no site da arquidiocese, em que
aﬁrma: “Para os cristãos e para os crentes em Deus,
de modo geral, há um motivo a mais para tratar a natureza com profundo respeito e responsabilidade: ela
é dádiva do Criador para todas as suas criaturas, não,
certamente, para que a depredem e destruam, mas
para que dela vivam e louvem a Deus”.
Contribuir para defender, preservar e proteger
as condições saudáveis de vida e do meio ambiente
é responsabilidade de todos nós, homens e mulheres
de boa vontade, pois precisamos deixar um legado
saudável para nossos ﬁlhos e para os ﬁlhos dos nossos ﬁlhos.
A proteção das ﬂorestas nativas, o tratamento
do lixo, a emissão de gases de efeito estufa, a preservação da água são preocupações que devem ser
consideradas por todos nós.
O planeta Terra é nossa casa, como nos indica o
exemplo de São Francisco de Assis, Patrono da Ecologia, que nos estimula ao amor fraterno por todos os
seres que fazem parte da vida do planeta.
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Srª Presidente, em 2012, a CNBB completa 60
anos de existência e de realizações de grande mérito
em benefício do Brasil, em benefício dos mais pobres,
dos marginalizados e dos excluídos, num trabalho de
muitos cristãos dedicados ao Evangelho.
No trabalho desses quase 60 anos, temos de
destacar a inteligência, a coragem e o dinamismo de
Dom Hélder Câmara, fundador e primeiro SecretárioGeral da CNBB.
Tenho plena convicção de que o trabalho meritório desenvolvido pela CNBB continuará a dar os
melhores frutos em benefício do Brasil de hoje e das
gerações futuras.
Srª Presidente, para abreviar, gostaria que V. Exª
ﬁzesse constar dos Anais da Casa a íntegra do meu
discurso, com minhas homenagens à CNBB.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nos últimos 47 anos,
no tempo da Quaresma e em preparação à Páscoa,
a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)
lança a Campanha da Fraternidade, propondo importantes temas para reﬂexão, para a conversão pessoal e comunitária, cumprindo sua missão de pregar o
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Na Campanha de 2011, foi escolhido o tema
“Fraternidade e a Vida no Planeta”, e o lema “A criação geme em dores de parto”, demonstrando a preocupação da Igreja com o aquecimento global e as
mudanças climáticas.
A Igreja Católica Apostólica Romana sempre se
preocupou com as questões relacionadas com o meio
ambiente e com o aquecimento global. A Campanha
da Fraternidade já tratou do meio ambiente em anos
anteriores, produziu vários estudos e debates sobre
o tema, e tem dado importante colaboração para o
aprofundamento dos estudos, pesquisas, análises e
debates sobre esse assunto.
Na Campanha da Fraternidade de 2011, a Igreja Católica propõe contribuir para a “conscientização
das comunidades cristãs e pessoas de boa vontade
sobre a gravidade do aquecimento global, das mudanças climáticas, e motivá-las a participar dos debates e
ações que visam enfrentar o problema e preservar as
condições de vida no planeta”.
A Campanha da Fraternidade de 2011 vai procurar viabilizar meios para a formação da consciência
ambiental, identiﬁcar responsabilidades e implicações
éticas; promover a discussão sobre os problemas am-
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bientais; mostrar a gravidade e urgência dos problemas
ambientais; trocar experiências e propor caminhos para
a superação dos problemas ambientais relacionados
com o aquecimento global.
A Campanha da Fraternidade de 2011 vai mobilizar pessoas, comunidades, Igrejas, religiões e sociedade para assumirem o protagonismo na construção de alternativas para a superação dos problemas
socioambientais decorrentes do aquecimento global e
propor atitudes, comportamentos e práticas fundamentadas em valores que tenham a vida como referência
no relacionamento com o meio ambiente.
A Campanha da Fraternidade de 2011 vai denunciar situações e apontar responsabilidades em relação
aos problemas ambientais decorrentes do aquecimento global, convidando-nos para uma profunda reﬂexão
sobre a gravidade do aquecimento global e das mudanças climáticas.
A gravidade dos atuais problemas do meio ambiente nos conduz, naturalmente, ao lema da Campanha da Fraternidade de 2011: “A criação geme em
dores de parto”, como aﬁrma São Paulo na Carta aos
Romanos (8, 22).
Dom Odilo Scherer, Cardeal Arcebispo de São
Paulo, publicou artigo no site da arquidiocese em que
aﬁrma: “Para os cristãos e para os crentes em Deus,
de modo geral, há um motivo a mais para tratar a natureza com profundo respeito e responsabilidade: ela
é dávida do Criador para todas as suas criaturas, não,
certamente, para que a depredem e destruam, mas
para que dela vivam e louvem a Deus”.
Contribuir para defender, preservar e proteger
as condições saudáveis de vida e do meio ambiente é
responsabilidade de todos nós, cristãos e não-cristãos,
homens e mulheres de boa vontade, pois precisamos
deixar um legado saudável para nossos ﬁlhos e para
os ﬁlhos dos nossos ﬁlhos.
A proteção das ﬂorestas nativas, o tratamento
do lixo, a emissão de gases de efeito estufa, a preservação da água são preocupações que devem ser
consideradas por todos nós.
O Planeta Terra é nossa casa, como nos indica o
exemplo de São Francisco de Assis, Patrono da Ecologia, que nos estimula ao amor fraterno e a louvar a
Deus por todas as criaturas, por todos os seres que
fazem parte da vida no Planeta.
Infelizmente, em matéria de desmatamento, as
estatísticas não são favoráveis, pois o Brasil foi o País
que mais perdeu áreas de ﬂorestas entre 2000 e 2005,
conforme estudo realizado pela Academia Nacional de
Ciências dos Estados Unidos.
Nesse período foram desmatados 165 mil quilômetros quadrados de ﬂoresta, o equivalente a 3,6%
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de ﬂorestas no mundo inteiro, o que é lamentável, pois
continuamos a lançar milhões de toneladas de dióxido
de carbono na atmosfera em decorrência das queimadas e do desmatamento.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em 2012,
a CNBB completa 60 anos de existência e de realizações de grande mérito em benefício do Brasil, em
benefício dos mais pobres, dos marginalizados e dos
excluídos, um trabalho de muitos cristãos dedicados
ao Evangelho.
No trabalho desses quase 60 anos, temos de
destacar a inteligência, a coragem e o dinamismo de
Dom Hélder Câmara, fundador e primeiro SecretárioGeral da CNBB. Tenho plena convicção de que o trabalho meritório desenvolvido pela CNBB continuará a
dar os melhores frutos, em benefício do Brasil de hoje
e das gerações futuras.
Gostaria de encerrar este meu pronunciamento com as palavras de Sua Santidade o Papa Bento
XVI, em uma mensagem enviada ao Presidente da
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Geraldo Lírio Rocha: “É com viva satisfação que venho
unir-me uma vez mais, a toda Igreja do Brasil que se
propõe percorrer o itinerário penitencial da quaresma, em preparação para a Páscoa do Senhor Jesus,
no qual se insere a Campanha da Fraternidade cujo
tema neste ano é: ‘Fraternidade e vida no Planeta’,
pedindo a mudança de mentalidade e atitudes para
salvaguarda da criação [...] O dever de cuidar do meio
ambiente é um imperativo que nasce da consciência
de que Deus conﬁa Sua criação ao homem não para
que este exerça sobre ela um domínio arbitrário, mas
que a conserve e cuide como um ﬁlho cuida da herança
de seu pai, e uma grande herança Deus conﬁou aos
brasileiros, de bom grado envio-lhes uma propiciadora
bênção apostólica”.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Será enviado para constar dos Anais da Casa,
Senador Valadares.
Para encerrar esta sessão...
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Srª Presidente
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela ordem, Srª Presidente.
Estamos em sessão especial? Desculpe-me.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Sr. Senador, nós não temos pela ordem, mas,
se o senhor quiser usar da palavra, pois não.
Para encerrar esta sessão que comemora o lançamento da Campanha da Fraternidade Ecumênica de
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2011, “Fraternidade e a Vida no Planeta”, concedo a
palavra ao Revmo Bispo de São Luís do Maranhão, aqui
representando a CNBB, Dom José Belisário da Silva.
DOM. JOSÉ BELISÁRIO DA SILVA – Em nome
da CNBB, quero saudar a Exmª Srª Marta Suplicy,
Presidenta desta sessão, como também a Exmª Srª
Senadora Ana Rita, autora do requerimento desta homenagem em prol da Campanha da Fraternidade 2011.
Estendo minhas saudações a todos os Senadores e
Senadoras, autoridades e demais participantes deste
ato que nos dá muita alegria para nossa Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil.
Minhas palavras serão breves e singelas.
Neste ano, a Igreja demonstra suas preocupações
com o estado de nosso Planeta, incidindo novamente
em temática de caráter socioambiental, a exemplo do
que já fez em anos anteriores. Eu lembraria apenas
que já em 1979, portanto há 32 anos, a Campanha da
Fraternidade já tinha como tema essa questão, tendo
como lema “Preserve o que é de todos”. Este ano ela
procura fazer eco às dores do Planeta, alertando para
a necessidade de cuidarmos melhor da obra com a
qual fomos agraciados por nosso Deus.
O Brasil, contemplado por Deus Pai com uma
biodiversidade exuberante, precisa construir processos de convergência para canalizar forças em prol do
desenvolvimento humano integral, sem ferir a sustentabilidade da nossa natureza em seus diversos biomas.
Nossas leis contribuam para esse intento.
Reitero nosso ﬁrme compromisso em continuar
servindo ao povo brasileiro com o anúncio do Evangelho, que inclui nossa constante presença diante das
angústias e esperanças da nossa população.
Expresso meus sinceros agradecimentos por esta
homenagem à CNBB e à Campanha da Fraternidade,
aos Exmos Senadores e Exmas Senadoras integrantes
desta instância maior do Legislativo, de grande relevância para a democracia do País e para a consolidação
do justo respeito ao nosso meio ambiente.
Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida,
Rainha e Padroeira do nosso Brasil, rogo a Deus que
vos abençoe e vos conduza em vossos trabalhos.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Muito obrigada, Dom José Belisário da Silva.
A Presidência agradece às personalidades que
nos honraram com seu comparecimento.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O Sr. Senador Cyro Miranda enviou discurso
à Mesa para ser publicado na forma do disposto no
art. 203 do Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
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O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, a Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil, seguindo a tradição da Campanha da Fraternidade, que deu os primeiros passos em 1962, alerta a
todos nós para um tema de extrema importância para
o nosso país e o mundo:
FRATERNIDADE E A VIDA NO PLANETA:
CRIAÇÃO GEME EM DORES DE PARTO
Retirado da Carta de São Paulo aos Romanos,
o tema da Campanha deste ano retoma uma preocupação da CNBB com a preservação da natureza e do
meio ambiente.
Como bem observa o Secretário Geral da CNBB,
Dom Dimas Lara Barbosa, já em 1979, a Campanha
da Fraternidade lançava o tema “Por um mundo mais
humano” com o lema “Preserve o que é de todos”.
Mais tarde a temática foi retomada nas campanhas de 2004 “Fraternidade e água: água, fonte de
vida”, e de 2007 “Fraternidade e Amazônia: vida e
missão neste chão”.
Todos esses temas se unem pela palavra vida.
Mas não haverá vida na Terra, se não preservarmos a água e os mananciais;
Não haverá vida na Terra, se não preservarmos
o chão, as matas e as ﬂorestas;
Não haverá vida na Terra se não preservarmos
este legado que pertence ao Criador, em última instância;
Não haverá vida na Terra se não assumirmos
o dever de entregar às gerações futuras um planeta
sustentável.
É forçoso reconhecer que a preocupação com o
meio ambiente tem-se tornado um tema recorrente na
agenda política nacional e internacional.
Mas da conscientização à prática, parece-nos haver um fosso, que se aprofunda com a defesa intransigente da produção industrial e torna difícil a construção
da ponte para a sustentabilidade planetária.
O aquecimento global gera efeitos em todas as
partes do mundo, com o derretimento da calota de
gelo nos pólos, nos Alpes, nos Andes e temperaturas
extremas fora de época.
Todavia, a conscientização não nos parece suﬁciente para levar o homem a uma guinada radical e
ecológica. Temos consciência do problema, mas agimos, ainda, como se não acreditássemos na realidade
que nos cerca, nas mutações climáticas que se colocam diante de nós.
Este debate a que nos chama a CNBB por meio
do tema “Fraternidade e a Vida no Planeta” é muito
oportuno num momento em que precisamos discutir
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a exploração da camada do Pré-Sal, em que precisamos debater o Novo Código Florestal.
O Brasil tem hoje uma matriz energética limpa,
que se ergueu por meio da construção de hidrelétricas
e o desenvolvimento de combustíveis renováveis. Se
conseguíssemos frear de vez as queimadas da Amazônia, seríamos um exemplo para o mundo.
Por isso, a exploração da camada do Pré-sal
coloca diante da sociedade brasileira o dever de estabelecermos normas rígidas de segurança no sentido de evitar impactos ambientais e acidentes como o
ocorrido com a plataforma Deep Water Horizon, que
explorava petróleo a profundidade bem menor quando
comparada à da camada do Pré-sal.
Sob o pretexto da autossuﬁciência de petróleo,
não podemos fechar os olhos à preservação da natureza e dos ecossistemas.
A sustentabilidade não pode ser apenas um discurso. Precisa mostrar-se como prática cotidiana dos
Governos e da cada cidadão.
Precisa mostrar-se como referencial para a deﬁnição de políticas públicas.
Tornar a Terra viável para as futuras gerações
depende de uma consciência global, é verdade, mas
as ações se desenvolvem em nível local, no cotidiano
de cada família, comunidade ou país.
O fato é que ainda não incorporamos de vez a coleta
seletiva de lixo, continuamos a descartar pilhas e baterias
sem o devido cuidado e, por vezes, contaminamos mananciais hídricos com a descarga de esgoto in natura ou
a construção de fossas sépticas mal planejadas.
Mas nós vemos esperança, porque, no Brasil e
no mundo, quer seja por campanhas como a da Fraternidade, quer seja pelo esforço de centenas de empresários e de organizações da sociedade civil, há um
desejo de alterar a realidade do planeta Terra e buscar
os caminhos da sustentabilidade.
Preservar o nosso planeta é o melhor negócio
do mundo porque não haverá valor em nada – nada
terá valor – se matarmos a natureza, se aniquilarmos
a biodiversidade.
Por isso, a Campanha da Fraternidade deste ano
não poderia ser mais oportuna ao nos chamar para a
discussão da Vida no Planeta.
Aﬁnal, Senhor Presidente, ser fraterno é amar
ao próximo, é buscar a harmonia e a concórdia entre
os homens.
Como nos ensina a oração da Campanha da Fraternidade 2011, a beleza do Universo revela a grandeza do Pai e Criador, e nós, pecadores, temos que
respeitar-lhe a obra!
Unamo-nos, então, em favor deste esforço da
CNBB, que nos conscientiza da importância das ações
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individuais e cobra dos governos políticas públicas em
favor da preservação do meio ambiente da sustentabilidade planetária.
Muito obrigado!
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Suspendo a sessão por cinco minutos para
os cumprimentos.
Está suspensa a sessão por cinco minutos.
(A Sessão é suspensa às 16 horas e 26
minutos; e reaberta às 16 horas e 31 minutos.)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Está reaberta a sessão.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 127,
de 14 de março de 2011, do Ministro de Estado da
Ciência e Tecnologia, encaminhando informações em
resposta ao Requerimento nº 596, de 2010, da Senadora Kátia Abreu.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
à requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Sobre a mesa, projetos de lei que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 85, DE 2011
Altera a Lei no 12.340, de 2010, que
dispõe sobre o Sistema Nacional de Defesa Civil – SINDEC, sobre as transferências de recursos para ações de socorro,
assistência às vítimas, restabelecimento
de serviços essenciais e reconstrução
nas áreas atingidas por desastre, e sobre o Fundo Especial para Calamidades
Públicas, e dá outras providências, para
socorrer agricultores familiares atingidos
por desastres naturais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. O art. 8º da Lei nº 12.340, de 1º de dezembro de 2010, passa a viger acrescido do seguinte
parágrafo único:
“Art. 8º. .................................................
Parágrafo Único. Entre as ações de reconstrução estão as destinadas à recuperação dos solos e dos investimentos produtivos
realizados em propriedades de agricultura familiar, deﬁnidas nos termos da Lei no 11.326,
de 2006”. (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

MARÇO 2011

Março de 2011

Justiﬁcação
Com as mudanças climáticas globais, o Brasil passou a vivenciar tragédias que tem repercutido
mundialmente, a exemplo das ocorridas na Região
Serrana do Rio de Janeiro, em 2011, e de Santa Catarina, em 2010.
O socorro governamental tem sido imediato, destinando os recursos necessários para reconstrução
de estradas, habitações, aluguel social, atendimento
à saúde e humanitário. Entretanto, uma parte dessas
tragédias pode ter a atenção melhorada. É que no deslizamento de encostas em áreas agrícolas, a lama leva
também não apenas o produto da agricultura familiar,
mas toda a camada do solo que já estava preparada,
fertilizada e semeada para essa atividade econômica.
Sua recuperação se dá no longo prazo e envolve mais
investimentos, não previstos pelo agricultor.
É importante alterar o art. 8º da Lei no 12.340, de
2010, para que atenda também ao agricultor familiar,
no que se refere ao restabelecimento da sua atividade agrícola. Aí se inclui ações para restabelecimento
da qualidade do solo, compreendendo a aquisição
de novos insumos para fertilização do solo que tenha
sido devastado em catástrofes e a distribuição de sementes.
Assim, o Fundo Especial de Calamidades Públicas (FUNCAP), já previsto na Lei no 12.340, de 2010,
aﬁgura-se como fonte de recursos mais adequada para
socorrer os agricultores familiares pelas perdas sofridas
em desastres reconhecidos pelas autoridades locais
em situações de emergência ou calamidade pública.
Tal medida ajudará, em caráter emergencial, a recomposição da atividade econômica das famílias e do
município atingido, inclusive propiciando a retomada da
geração de empregos, razão por que solicitamos o apoio
dos senhores e senhoras parlamentares à Proposição
ora apresentada. –Senadora Gleisi Hoffmann.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 12.340, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2010
Dispõe sobre o Sistema Nacional de
Defesa Civil – SINDEC, sobre as transferências de recursos para ações de socorro,
assistência às vítimas, restabelecimento de
serviços essenciais e reconstrução nas áreas atingidas por desastre, e sobre o Fundo
Especial para Calamidades Públicas, e dá
outras providências.
....................................................................................
Art. 8o O Funcap, de natureza contábil e ﬁnanceira, terá como ﬁnalidade custear ações de recons-

MARÇO 2011

Março de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

trução em áreas atingidas por desastres nos entes
federados que tiverem a situação de emergência ou
estado de calamidade pública reconhecidos nos termos do art. 3o.
....................................................................................
(À Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária – decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 86, DE 2011 – COMPLEMENTAR
Altera dispositivo da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, para tratar
das Transferências Voluntárias a Municípios
com população de até 50.000 habitantes.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 25 da Lei Complementar nº 101,
de 4 de maio de 2000, passa a vigorar acrescido dos
seguintes §§ 4º e 5º:
“Art. 25 ..................................................
..............................................................
§ 4º Sem prejuízo do disposto no inciso
X do art. 167, no § 2º do art. 169 e no § 3º
do art. 195, todos da Constituição Federal,
as sanções de suspensão de transferências
voluntárias, ou as exigências para a sua contratação, previstas nesta Lei Complementar,
não se aplicam a Municípios com população
de até 50.000 habitantes.
§ 5º O disposto no parágrafo anterior
aplica-se, inclusive, às liberações de recursos
de convênios ou contratos de repasse já celebrados entre as instituições públicas.” (NR)
Art. 2º Os órgãos e entidades da administração
pública federal, responsáveis pela inscrição de pendências relativas a obrigações ﬁscais, legais ou de natureza
ﬁnanceira ou contratual devidas pelos Municípios com
população de até 50.000 habitantes 1º, farão constar
a determinação de que trata o art. 1º desta Lei nos
sistemas próprios, cadastros ou banco de dados de
controle utilizados para a contratação e liberação de
transferências voluntárias da União.
Parágrafo único. Para efeito de aplicação do disposto no caput, os órgãos e entidades nele referidos
providenciarão, imediatamente, a adaptação de seus
sistemas próprios, cadastros ou bancos de dados de
controle das transferências voluntárias, devendo aquelas informações ser incorporadas ao Cadastro Único
de Convênios – CAUC ou outros sistemas ou portais
de consulta uniﬁcada de informações sobre Estados
e Municípios.
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Art. 3º A assistência técnica e cooperação ﬁnanceira prevista no art. 64 da Lei Complementar nº 101,
de 4 de maio de 2000, será prestada, prioritariamente,
aos Municípios com população de até 50.000 habitantes, de forma a incentivá-los e induzi-los ao pronto enquadramento e cumprimento dos princípios e normas
da referida Lei Complementar.
Art. 4º Esta Lei Complementar entra em vigor na
data de sua publicação.
Justiﬁcação
Transferências voluntárias são recursos orçamentários da União repassados aos estados, ao Distrito
Federal e aos municípios, por intermédio de celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos similares, com a ﬁnalidade de realização de
obras e/ou serviços de interesse comum e coincidente às três esferas do Governo. As normas que regem
essas transferências são a Constituição Federal, a Lei
Complementar nº 101, de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), as leis de diretrizes orçamentárias e de orçamento anuais, além de outras normas
federais especíﬁcas.
Até recentemente, a qualquer tempo, independente do cumprimento integral dos respectivos planos
de execução, os convênios e outros instrumentos de
repasse de recursos da União eram imediatamente
suspensos quando da veriﬁcação de indimplência de
um Ente da Federação relativamente à sua regularidade
quanto às exigências e determinações contidas na Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
Com a adoção da Lei nº 11.945, de 4 de junho
de 2009, proveniente da conversão da Medida Provisória nº 451, de 2008, essa situação tem sido evitada;
a partir de então, tem sido assegurada a liberação de
todos os recursos relativos à execução de um determinado convênio contratado, desde que ele cumpra
seu plano de execução e que tenha suas prestações
de contas aprovadas.
Assim, nos termos do art. 10 da referida lei, o ato
de entrega de recursos correntes e de capital a outro
ente da Federação, a título de transferência voluntária,
nos termos do art. 25 da Lei Complementar n° 101,
de 4 de maio de 2000, é caracterizado no momento
da assinatura do respectivo convênio ou contrato de
repasse, bem como na assinatura dos correspondentes aditamentos, e não se confunde com as liberações ﬁnanceiras de recurso, que devem obedecer ao
cronograma de desembolso previsto no convênio ou
contrato de repasse.
Dessa forma, as liberações ﬁnanceiras das transferências voluntárias já contratadas se submetem, tão-
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somente, às exigências intrínsecas ao cumprimento do
objeto do contrato de repasse ou convênio.
Todavia, persiste o entendimento de submissão
da contratação das transferências voluntárias, de natureza das mais diversas, com órgãos e entidades dos
vários níveis da administração pública, às exigências
e determinações da LRF, sobre ela incidindo suas
denominadas e previstas punições institucionais, que
inclui, logicamente, a não realização das transferências voluntárias. Não poderia ser diferente essa interpretação, sob pena de comprometimento da eﬁcácia
do próprio processo de controle ﬁscal construído na
referida LRF.
Nada impede, entretanto, que tratamento singular e diferenciado, do ponto de vista do controle ﬁscal,
seja conferido a diferentes entes da Federação. É justamente o que se pretende como o projeto que ora se
apresenta: seu objetivo é promover aperfeiçoamentos pontuais na Lei de Responsabilidade Fiscal, sem
relaxar sua aplicação. Flexibiliza-se a contratação de
transferências voluntárias a Municípios com população
de até 50.000 habitantes, com vistas a fomentar seus
gastos essenciais e estruturais, conjugada ao apoio
federal prioritário para iniciativas de modernização da
administração desses Municípios, de forma a que eles
se enquadrem e incorporem a gestão ﬁscal deﬁnida na
LRF. A propósito, o art. 63 da LRF faculta um tratamento diferenciado a Municípios com população inferior a
50.000 habitantes quanto à demonstração do cumprimento dos limites de suas despesas com pessoal e
com dívida, bem como relativamente à divulgação de
seus relatórios ﬁscais.
Não faz sentido que o governo municipal que
pouco arrecada, perca receita em decorrência da suspensão das transferências voluntárias; contrariamente,
acreditamos que esses Municípios, justamente por se
encontrarem com persistentes e estruturais desequilíbrios ﬁnanceiros, devam receber apoio e cooperação
ﬁnanceira e assistência técnica federal. Esses mecanismos incorporam ações que os levariam justamente
a melhorar a receita e a controlar gastos, assentando suas bases para a execução de uma gestão ﬁscal
responsável.
Com efeito, a obtenção de recursos da União por
parte dos Municípios já padece de um processo extremamente burocratizado. O ente beneﬁciário precisa
comprovar um enorme rol de requisitos, que ocupa boa
parte dos escassos recursos humanos de que dispõe
e, entre outras, da condição considerada imprescindível
para a realização da transferência, qual seja, que os
Municípios apresentem uma contrapartida integrada
por recursos próprios. Tal exigência, no contexto dos
Municípios de que trata esse projeto, não se justiﬁca,
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dada a penúria que usualmente lhes aﬂige, impedindo, de fato, seu acesso aos recursos provenientes dos
convênios com o Governo Federal ou estadual.
Decorrência direta de todo esse tratamento exigido pela LRF, é a não execução ou mesmo paralisação
de obras vitais destinadas à população mais carente,
notadamente na área de saneamento básico, da saúde e da educação, por não dispor esses Municípios
de estrutura administrativa ou de recursos capazes e
necessários ao seu enquadramento nos parâmetros
deﬁnidos na referida LRF.
Ante o exposto, conto com o inestimável apoio dos
membros desta Casa para a aprovação do presente
projeto de lei. – Senador Benedito De Lira.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 167...............................................................
....................................................................................
X – a transferência voluntária de recursos e a
concessão de empréstimos, inclusive por antecipação
de receita, pelos Governos Federal e Estaduais e suas
instituições ﬁnanceiras, para pagamento de despesas
com pessoal ativo, inativo e pensionista, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios. (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
....................................................................................
Art. 169...............................................................
....................................................................................
§ 2º Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar referida neste artigo para a adaptação aos
parâmetros ali previstos, serão imediatamente suspensos todos os repasses de verbas federais ou estaduais aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
que não observarem os referidos limites. (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
....................................................................................
Art. 195. .............................................................
....................................................................................
§ 3º – A pessoa jurídica em débito com o sistema
da seguridade social, como estabelecido em lei, não
poderá contratar com o Poder Público nem dele receber
benefícios ou incentivos ﬁscais ou creditícios.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00
– LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
Estabelece normas de ﬁnanças públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão ﬁscal e dá outras providências.
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Art. 1o Esta Lei Complementar estabelece normas
de ﬁnanças públicas voltadas para a responsabilidade
na gestão ﬁscal, com amparo no Capítulo II do Título
VI da Constituição.
§ 1o A responsabilidade na gestão ﬁscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o
equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento
de metas de resultados entre receitas e despesas e
a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal,
da seguridade social e outras, dívidas consolidada e
mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição
em Restos a Pagar.
§ 2o As disposições desta Lei Complementar
obrigam a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
§ 3o Nas referências:
I – à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios, estão compreendidos:
a) o Poder Executivo, o Poder Legislativo, neste
abrangidos os Tribunais de Contas, o Poder Judiciário
e o Ministério Público;
b) as respectivas administrações diretas, fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes;
II – a Estados entende-se considerado o Distrito Federal;
III – a Tribunais de Contas estão incluídos: Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado
e, quando houver, Tribunal de Contas dos Municípios
e Tribunal de Contas do Município.
....................................................................................
Art. 25. Para efeito desta Lei Complementar,
entende-se por transferência voluntária a entrega
de recursos correntes ou de capital a outro ente da
Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência ﬁnanceira, que não decorra de determinação
constitucional, legal ou os destinados ao Sistema
Único de Saúde.
§ 1o São exigências para a realização de transferência voluntária, além das estabelecidas na lei de
diretrizes orçamentárias:
I – existência de dotação especíﬁca;
II – (VETADO)
III – observância do disposto no inciso X do art.
167 da Constituição;
IV – comprovação, por parte do beneﬁciário,
de:
a) que se acha em dia quanto ao pagamento de
tributos, empréstimos e ﬁnanciamentos devidos ao ente

Quarta-feira 16

241

06823

transferidor, bem como quanto à prestação de contas
de recursos anteriormente dele recebidos;
b) cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde;
c) observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de operações de crédito, inclusive
por antecipação de receita, de inscrição em Restos a
Pagar e de despesa total com pessoal;
d) previsão orçamentária de contrapartida.
§ 2o É vedada a utilização de recursos transferidos em ﬁnalidade diversa da pactuada.
§ 3o Para ﬁns da aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias constantes desta
Lei Complementar, excetuam-se aquelas relativas a
ações de educação, saúde e assistência social.
....................................................................................
Art. 63. É facultado aos Municípios com população
inferior a cinqüenta mil habitantes optar por:
I – aplicar o disposto no art. 22 e no § 4o do art.
30 ao ﬁnal do semestre;
II – divulgar semestralmente:
a) (VETADO)
b) o Relatório de Gestão Fiscal;
c) os demonstrativos de que trata o art. 53;
III – elaborar o Anexo de Política Fiscal do plano plurianual, o Anexo de Metas Fiscais e o Anexo
de Riscos Fiscais da lei de diretrizes orçamentárias
e o anexo de que trata o inciso I do art. 5o a partir do
quinto exercício seguinte ao da publicação desta Lei
Complementar.
§ 1o A divulgação dos relatórios e demonstrativos
deverá ser realizada em até trinta dias após o encerramento do semestre.
§ 2o Se ultrapassados os limites relativos à despesa total com pessoal ou à dívida consolidada, enquanto
perdurar esta situação, o Município ﬁcará sujeito aos
mesmos prazos de veriﬁcação e de retorno ao limite
deﬁnidos para os demais entes.
Art. 64. A União prestará assistência técnica e
cooperação ﬁnanceira aos Municípios para a modernização das respectivas administrações tributária, ﬁnanceira, patrimonial e previdenciária, com vistas ao
cumprimento das normas desta Lei Complementar.
§ 1o A assistência técnica consistirá no treinamento e desenvolvimento de recursos humanos e na
transferência de tecnologia, bem como no apoio à divulgação dos instrumentos de que trata o art. 48 em
meio eletrônico de amplo acesso público.
§ 2o A cooperação ﬁnanceira compreenderá a
doação de bens e valores, o ﬁnanciamento por intermédio das instituições ﬁnanceiras federais e o repasse
de recursos oriundos de operações externas.
....................................................................................

242

06824

Quarta-feira 16

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

LEI ORDINÁRIA Nº 11.945/09
Altera a legislação tributária federal e
dá outras providências.
....................................................................................
Art. 10. O ato de entrega de recursos correntes
e de capital a outro ente da Federação, a título de
transferência voluntária, nos termos do art. 25 da Lei
Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, é caracterizado no momento da assinatura do respectivo convênio ou contrato de repasse, bem como na assinatura
dos correspondentes aditamentos, e não se confunde
com as liberações ﬁnanceiras de recurso, que devem
obedecer ao cronograma de desembolso previsto no
convênio ou contrato de repasse.
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Econômicos.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 87, DE 2011
Dispõe sobre a cobrança em estacionamento de shopping center.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os valores cobrados por estacionamento em shopping center devem ser estabelecidos em
frações de cinco minutos, que deverão corresponder
ao duodécimo do preço cobrado por hora, até quatro
horas de permanência.
§ 1º Não haverá cobrança se a utilização do
estacionamento se der por período inferior a quinze
minutos.
§ 2º Nas permanências superiores a quatro horas, poderão ser cobrados valores diferenciados, calculados por hora, dia, semana, mês ou outro período
de permanência, não devendo o valor total ser inferior
ao equivalente a quatro horas da forma calculada com
base no caput.
§ 3º Os valores máximos por hora de estacionamento serão estabelecidos pelo Município, em função do mercado imobiliário local e das outras opções
de estacionamento disponíveis para os usuários na
mesma região.
Art. 2º Terá direito à gratuidade de estacionamento
o consumidor que comprovar gastos nos estabelecimentos do shopping center em valor correspondente
a vinte vezes a quantia devida pelo estacionamento,
sem prejuízo da prerrogativa da administradora de
oferecer estacionamento gratuito ou estabelecer limites mais baixos de despesas para a concessão da
gratuidade.
Parágrafo único. Caso o titular do direito de exploração econômica das vagas de estacionamento não
seja a própria administradora do shopping center, o
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ônus da gratuidade prevista no caput caberá a esta,
que remunerará aquele nos termos pactuados entre
as partes.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
Os valores cobrados para estacionar em um
shopping center têm visto uma escalada constante,
atingindo valores que excedem o razoável em muitas
cidades brasileiras, especialmente em grandes centros urbanos.
Muito embora vigore no Brasil um regime de livre
iniciativa, muitas vezes não há outras opções de estacionamento em região razoavelmente próxima, o que
obriga os consumidores a utilizar a garagem ou estacionamento descoberto do shopping. Essa situação
confere grande poder econômico às administradoras
de shopping center, uma vez que não estão submetidos à concorrência e, assim, podem ﬁxar preços excessivos e métodos de cobrança inadequados. Essa
situação justiﬁca a atuação do Estado para regular o
mercado.
Além dos altos valores, um exemplo de conduta
irregular, mas muito comum, é a cobrança de tempo
mínimo de utilização do estacionamento, com um valor
ﬁxo para qualquer período de zero a quatro horas. Isso
conﬁgura venda casada, prática abusiva deﬁnida pelo
art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, como
“condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem
como, sem justa causa, a limites quantitativos”.
Vários Estados e Municípios brasileiros tentaram editar normas legais para disciplinar os estacionamentos de shopping centers e evitar os abusos
perpetrados contra os consumidores. No entanto, o
Supremo Tribunal Federal tem entendido que se trata
de matéria de direito civil e, portanto, a competência
seria exclusiva da União. Por essa razão, propomos
a edição da presente norma federal, que estabelece
padrões mínimos para exploração de estacionamento
nesse tipo de estabelecimento comercial.
Optamos por deixar aos Municípios, com base na
competência que lhes confere o art. 30, I e II, da Constituição, a prerrogativa de estabelecer o valor máximo
por hora de estacionamento, porquanto esse valor só
pode ser ﬁxado em função das particularidades de
cada localidade, seu mercado imobiliário e o grau de
poder econômico exercido pelas administradoras de
shopping center, que é função do nível de concorrência entre estacionamentos em imóveis da mesma
região e entre os diversos shopping centers.
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Além disso, estabelecemos um fracionamento
obrigatório de cinco em cinco minutos, a ﬁm de evitar
a venda casada, deixando uma tolerância de 15 minutos para o caso de desistência do consumidor. Esclarecemos que o valor cobrado por cinco minutos deve
corresponder a um doze avos do valor por hora, para
evitar o artifício de cobrar um valor diferenciado pela
fração menor, frustrando os objetivos da lei. Depois de
quatro horas, avaliamos que a situação foge à utilização normal e razoável de um shopping center pela
maioria dos consumidores e, por isso, excluímos esse
tipo de utilização do disciplinamento proposto.
Prevemos a gratuidade no caso de comprovação
de gastos correspondentes a vinte vezes ou mais o
valor a ser cobrado pelo estacionamento, podendo a
administradora estabelecer limites de compras mais
baixos. Essa é uma reivindicação antiga dos consumidores e chegou a constar de legislações estaduais
posteriormente invalidadas pelo Supremo. Determinamos, ainda, a ﬁm de garantir que os direitos inerentes
à propriedade serão respeitados, que a administradora deve arcar com os ônus dessa gratuidade no caso
de o imóvel do estacionamento ser de propriedade de
terceiro. Quando o imóvel for próprio, caberá à própria
administradora organizar seu negócio de forma que
esses custos sejam recuperados por meio de outras
fontes de receita.
Acreditamos que a proposição que apresentamos aperfeiçoa a proteção do consumidor, erigida a
princípio constitucional pelo art. 170 da Carta Magna,
e vem atender a uma demanda da sociedade por uma
disciplina especíﬁca para os estacionamentos de shopping centers, a ﬁm de evitar abusos decorrentes do
poder econômico desses estabelecimentos. Por essas
razões, contamos com o apoio dos dignos pares para
sua aprovação. – Senador Vital Do Rêgo.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990
Texto compilado
Mensagem de veto
Regulamento
Regulamento
Vigência
Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
....................................................................................
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Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou
serviços, dentre outras práticas abusivas: (Redação
dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994)
I – condicionar o fornecimento de produto ou de
serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço,
bem como, sem justa causa, a limites quantitativos.
....................................................................................
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Texto consolidado até a Emenda Constitucional nº
66 de 13 de julho de 2010
....................................................................................
Art. 30. Compete aos Municípios:
I – legislar sobre assuntos de interesse local;
II – suplementar a legislação federal e a estadual
no que couber;
....................................................................................
(Às Comissões de Assuntos Econômicos;
e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor,
Fiscalização e Controle, cabendo a última a
decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 88, DE 2011
Altera a Lei nº 7.802, de 11 de julho de
1989, que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e
rotulagem, o transporte, o armazenamento,
a comercialização, a propaganda comercial,
a utilização, a importação, a exportação, o
destino ﬁnal dos resíduos e embalagens, o
registro, a classiﬁcação, o controle, a inspeção e a ﬁscalização de agrotóxicos, seus
componentes e aﬁns.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 3º-A. Emitido o registro para um
agrotóxico o detentor do registro terá até dois
anos para iniciar a produção e comercialização do produto, sob pena de suspensão do
registro concedido.
I – em até dois anos após a suspensão
do registro de um produto, o titular do registro
poderá solicitar o restabelecimento do registro
suspenso para iniciar a produção;
II – caso o titular do registro restabelecido não inicie a produção e comercialização do
produto em até dois anos após seu restabelecimento, o registro será cancelado.
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Parágrafo único: O titular do registro informará ao Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento sobre o início da produção e
comercialização do produto registrado.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
Ao longo da primeira década deste século, o
Congresso Nacional debateu em diversas oportunidades os temas custo da produção agrícola no
Brasil e endividamento dos produtores rurais. Sempre nesses debates chamou atenção a recorrente
referência ao elevado preço de comercialização
dos produtos ﬁtossanitários ou agrotóxicos no Brasil, produtos que compõem parcela signiﬁcativa do
custo de produção agrícola. Os principais argumentos utilizados pelos representantes das indústrias
para justiﬁcar a permanência dos preços elevados,
principalmente quando se compara o preço de um
mesmo produto no mercado brasileiro com o que é
praticado no mercado argentino, foram os de que no
Brasil a carga tributária é muito alta e a morosidade
na tramitação dos processos de registro somado a
um custo excessivamente elevado onera sobremaneira a produção dos defensivos no Brasil. Diversas
ações foram realizadas por integrantes do Parlamento e do Poder Executivo no sentido de afastar
os procedimentos burocráticos e desnecessários
do processo de registro de agrotóxicos. Atualmente,
principalmente com a modiﬁcação realizada no Decreto que regulamenta a Lei nº 7.802/89, o processo
de registro depende mais de gestão competente do
que de mudança normativa.
Por outro lado, a Agência Nacional de vigilância
Sanitária – ANVISA argumenta que signiﬁcativa parcela
dos produtos que foram registrados pelo Governo não
foi colocada nas prateleiras de venda para fomentar a
concorrência no mercado de defensivos. Segundo a
ANVISA, diversas empresas que solicitam os registros
de agrotóxicos equivalentes ou genéricos não estão
interessadas em colocar os produtos no mercado e sim
alavancar o valor comercial da empresa diversiﬁcando
o portfólio de produtos registrados. Nesse caso o registro concedido pelo Poder Público serve mais para
compor o ativo patrimonial da empresa do que para
incrementar a concorrência.
De acordo com estudo elaborado pela ANVISA
e pela Universidade Federal do Paraná – UFPR, o
mercado de agrotóxico no Brasil representa 16% do
mercado mundial. Em outras palavras, dos cerca de
U$ 45 bilhões comercializados no mundo aproximadamente U$ 7,2 bilhões são vendidos no Brasil. O mer-
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cado nacional de agrotóxico é altamente concentrado,
onde as 6 maiores empresas controlam 85% do total,
e a morosidade no processo de registro de produtos
genéricos constitui enorme barreira para o surgimento e sobrevivência de pequenas e médias empresas
que poderiam melhorar o ambiente de concorrência.
Cabe ainda ressaltar que outras barreiras diﬁcultam o
ingresso de novos empreendedores no ramo, sendo
exemplos: a diﬁculdade de acesso a matérias-primas,
a construção de redes de distribuição, a capacidade
para ﬁnanciamento do agricultor e o elevado custo para
implantação de fábricas modernas.
Dessa forma, garantir que o agricultor tenha acesso de fato aos agrotóxicos registrados pelo Governo,
constitui uma ação que, somadas à outras que estão
sendo propostas, como a isenção do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante – AFRMM
para os fertilizantes e defensivos, muito poderá contribuir para a efetiva redução do custo de produção dos
agricultores. – Senadora Kátia Abreu.
(Às Comissões de Assuntos Sociais ; e
de Agricultura e Reforma Agrária, cabendo a
última a decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 89, DE 2011
Altera a Lei nº 11.438, de 29 de dezembro de 2006, que dispõe sobre incentivos e
benefícios para fomentar as atividades de
caráter desportivo e dá outras providências, para prorrogar a validade da norma e
alterar o limite de dedução relativo à pessoa jurídica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O caput e o inciso I do § 1º do art. 1º da
Lei nº 11.438, de 29 de dezembro de 2006, com a redação dada pela Lei nº 11.472, de 2 de maio de 2007,
passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º A partir do ano-calendário de
2007 e até o ano-calendário de 2018, inclusive,
poderão ser deduzidos do imposto de renda
devido, apurado na Declaração de Ajuste Anual pelas pessoas físicas ou em cada período
de apuração, trimestral ou anual, pela pessoa
jurídica tributada com base no lucro real, os
valores despendidos a título de patrocínio ou
doação, no apoio direto a projetos desportivos
e paradesportivos previamente aprovados pelo
Ministério do Esporte.
§ 1o As deduções de que trata o caput
deste artigo ﬁcam limitadas:
I – relativamente à pessoa jurídica, a 2%
(dois por cento) do imposto devido, observado
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o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249,
de 26 de dezembro de 1995, em cada período
de apuração;
.................................................... ” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
A edição da Lei nº 11.438, de 2006, veio atender
aos anseios da classe esportiva, que buscava justos
incentivos para o desenvolvimento do esporte, em
moldes semelhantes ao que já existia para as atividades de cultura e audiovisual, previstas nas Leis nºs
8.313, de 23 de dezembro de 1991, e 8.685, de 20 de
julho de 1993.
A norma estabelece que, até o ano-calendário de
2015, inclusive, poderão ser deduzidos do imposto de
renda devido, apurado na Declaração de Ajuste Anual
pela pessoa física, ou em cada período de apuração,
trimestral ou anual, pela pessoa jurídica tributada com
base no lucro real, os valores despendidos a título de
patrocínio ou doação, no apoio direto a projetos desportivos e paradesportivos previamente aprovados pelo
Ministério do Esporte.
As deduções ﬁcam limitadas (i) relativamente à
pessoa jurídica, a um por cento do imposto devido, observado o disposto no § 4º do art. 3º da Lei nº 9.249,
de 1995, em cada período de apuração; (ii) relativamente à pessoa física, a seis por cento do imposto
devido na Declaração de Ajuste Anual, conjuntamente com as deduções de que trata o art. 22 da Lei nº
9.532, de 1997.
Vale destacar que, segundo dados da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, os gastos tributários para
a rubrica “incentivo ao desporto”, pessoa jurídica, em
2009, alcançaram R$ 179.218.397,00, enquanto em
2010, passaram para R$ 420.295.636,00. Tomando-se
como base esses números, veriﬁca-se que o montante
de doações apresenta aumento potencial, o que recomenda a elevação da alíquota de modo a possibilitar
o contínuo crescimento das doações às atividades
desportivas.
De outra parte, propomos que a vigência da Lei
de Incentivo ao Desporto seja estendida até 2018,
tendo em vista a necessidade de garantir a adequada preparação dos atletas nacionais para os Jogos
Olímpicos e Paraolímpicos a serem realizados no
País em 2016.
Essas as razões que nos levam a apresentar o
presente projeto de lei, solicitando o apoio das Senhoras
Senadoras e dos Senhores Senadores para o acolhimento da proposta. – Senador Ciro Nogueira.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 11.438, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2006.
Dispõe sobre incentivos e benefícios
para fomentar as atividades de caráter desportivo e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
CAPÍTULO I
Dos Incentivos ao Desporto
Art. 1o A partir do ano-calendário de 2007 e até
o ano-calendário de 2015, inclusive, poderão ser deduzidos do imposto de renda devido, apurado na Declaração de Ajuste Anual pelas pessoas físicas ou em
cada período de apuração, trimestral ou anual, pela
pessoa jurídica tributada com base no lucro real os
valores despendidos a título de patrocínio ou doação,
no apoio direto a projetos desportivos e paradesportivos previamente aprovados pelo Ministério do Esporte.
(Redação dada pela Lei nº 11.472, de 2007)
§ 1o As deduções de que trata o caput deste artigo ﬁcam limitadas:
I – relativamente à pessoa jurídica, a 1% (um por
cento) do imposto devido, observado o disposto no §
4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995, em cada período de apuração; (Redação dada
pela Lei nº 11.472, de 2007)
II – relativamente à pessoa física, a 6% (seis por
cento) do imposto devido na Declaração de Ajuste Anual, conjuntamente com as deduções de que trata o art.
22 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997.
§ 2o As pessoas jurídicas não poderão deduzir
os valores de que trata o caput deste artigo para ﬁns
de determinação do lucro real e da base de cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL.
§ 3o Os benefícios de que trata este artigo não
excluem ou reduzem outros benefícios ﬁscais e deduções em vigor.
§ 4o Não são dedutíveis os valores destinados a
patrocínio ou doação em favor de projetos que beneﬁciem, direta ou indiretamente, pessoa física ou jurídica
vinculada ao doador ou patrocinador.
§ 5o Consideram-se vinculados ao patrocinador
ou ao doador:
I – a pessoa jurídica da qual o patrocinador ou o doador seja titular, administrador, gerente, acionista ou sócio,
na data da operação ou nos 12 (doze) meses anteriores;
II – o cônjuge, os parentes até o terceiro grau, inclusive os aﬁns, e os dependentes do patrocinador, do
doador ou dos titulares, administradores, acionistas ou
sócios de pessoa jurídica vinculada ao patrocinador ou
ao doador, nos termos do inciso I deste parágrafo;
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III – a pessoa jurídica coligada, controladora ou
controlada, ou que tenha como titulares, administradores acionistas ou sócios alguma das pessoas a que
se refere o inciso II deste parágrafo
....................................................................................
Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 29 de dezembro de 2006; 185o da Independência e 118o da República. – LUIZ INÁCIO LULA
DA SILVA – Orlando Silva de Jesus Júnior.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 29-12-2006 – Edição extra

LEI Nº 9.249, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Mensagem de veto
Regulamento
Altera a legislação do imposto de renda das pessoas jurídicas, bem como da
contribuição social sobre o lucro líquido,
e dá outras providências.
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LEI Nº 8.313, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1991
Regulamento
Mensagem de veto
Restabelece princípios da Lei n° 7.505,
de 2 de julho de 1986, institui o Programa
Nacional de Apoio à Cultura (Pronac) e dá
outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1° Fica instituído o Programa Nacional de
Apoio à Cultura (Pronac), com a ﬁnalidade de captar
e canalizar recursos para o setor de modo a:
....................................................................................
Brasília, 23 de dezembro de 1991; 170° da Independência e 103° da República. – FERNANDO
COLLOR – Jarbas Passarinho.

O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º As bases de cálculo e o valor dos tributos
e contribuições federais serão expressos em Reais.
Art. 2º O imposto de renda das pessoas jurídicas
e a contribuição social sobre o lucro líquido serão determinados segundo as normas da legislação vigente,
com as alterações desta Lei.
Art. 3º A alíquota do imposto de renda das pessoas jurídicas é de quinze por cento.
§ 1º A parcela do lucro real, presumido ou arbitrado, que exceder o valor resultante da multiplicação de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo número de meses do
respectivo período de apuração, sujeita-se à incidência
de adicional de imposto de renda à alíquota de dez por
cento.(Redação dada pela Lei 9.430, de 1996)
§ 2º O disposto no parágrafo anterior aplica-se,
inclusive, nos casos de incorporação, fusão ou cisão e
de extinção da pessoa jurídica pelo encerramento da
liquidação.(Redação dada pela Lei 9.430, de 1996)
§ 3º O disposto neste artigo aplica-se, inclusive,
à pessoa jurídica que explore atividade rural de que
trata a Lei nº 8.023, de 12 de abril de 1990.
§ 4º O valor do adicional será recolhido integralmente, não sendo permitidas quaisquer deduções.
....................................................................................
Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º da República. – FERNANDO HENRIQUE CARDOSO – Pedro Pullen Parente.

O Presidente da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o Até o exercício ﬁscal de 2016, inclusive,
os contribuintes poderão deduzir do imposto de renda
devido as quantias referentes a investimentos feitos
na produção de obras audiovisuais cinematográﬁcas brasileiras de produção independente, mediante
a aquisição de quotas representativas de direitos de
comercialização sobre as referidas obras, desde que
esses investimentos sejam realizados no mercado de
capitais, em ativos previstos em lei e autorizados pela
Comissão de Valores Mobiliários – CVM, e os projetos
de produção tenham sido previamente aprovados pela
Agência Nacional do Cinema – ANCINE. (Redação
dada pela Lei nº 12.375, de 2010)
....................................................................................
Brasília, 20 de julho de 1993; 172º da Independência e 105º da República. – ITAMAR FRANCO –
Fernando Henrique Cardoso – Antônio Houaiss.

Este texto não substitui o publicado no DOU de 27-12-1995

Este texto não substitui o publicado no DOU de 21-7-1993

Este texto não substitui o publicado no DOU de 24-12-1991

LEI Nº 8.685, DE 20 DE JULHO DE 1993
Regulamento
Cria mecanismos de fomento à atividade audiovisual e dá outras providências.
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LEI Nº 9.532, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997.
Conversão da MPv nº 1.602, de 1997
Altera a legislação tributária federal e
dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Os lucros auferidos no exterior, por intermédio de ﬁliais, sucursais, controladas ou coligadas
serão adicionados ao lucro líquido, para determinação
do lucro real correspondente ao balanço levantado no
dia 31 de dezembro do ano-calendário em que tiverem
sido disponibilizados para a pessoa jurídica domiciliada no Brasil. (Vide Medida Provisória nº 2158-35,
de 2001)
§ 1º Para efeito do
....................................................................................
Art. 22. A soma das deduções a que se referem
os incisos I a III do art. 12 da Lei nº 9.250, de 1995, ﬁca
limitada a seis por cento do valor do imposto devido,
não sendo aplicáveis limites especíﬁcos a quaisquer
dessas deduções.
....................................................................................
Brasília, 10 de dezembro de 1997; 176º da Independência e 109º da República. – FERNANDO HENRIQUE CARDOSO – Pedro Malan.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 11-12-1997

(Às Comissões de Educação, Cultura e
Esporte; e de Assuntos Econômicos, cabendo
à última a decisão terminativa.)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N° 214, DE MARÇO DE 2011
Requeiro, nos termos do art. 222 (caput e parágrafos 1º a 3º) do Regimento Interno do Senado
Federal, seja aprovado voto de aplauso à Professora
Lilia Maia Morais Sales, da Universidade de Fortaleza (UNIFOR), pelo seu trabalho na coordenação do
projeto social “Das Mulheres da Paz às Flores do Bom
Jardim”, o qual lhe valeu prêmio de “menção honrosa”
conferido pela Associação Brasileira de Mantenedoras
de Ensino Superior (ABMES), patrocinadora do certame “Top Educacional Professor Mário Palmério” edição
2010, no último dia 17.
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Requeiro, também, que, uma vez votado e aprovado o presente Requerimento, disso seja dada notícia
à homenageada, via comunicação oﬁcial do Senado
Federal.
Justiﬁcação
O Prêmio Top Educacional é concedido anualmente pela ABMES às instituições de ensino superior
que apresentam propostas inovadoras, com resultados
comprovados, nas seguintes áreas: ensino, pesquisa
e extensão; inovações curriculares na graduação, na
pós-graduação e nos cursos sequenciais; avaliação
institucional; modelos de gestão; iniciativas de proteção
do meio ambiente ou promotoras de inclusão social.
A menção atribuída à Profª Lívia, da Unifor, se
enquadra nessa última categoria, reﬂetindo a nobre
noção de que o saber, a educação e a cultura, mais do
que privilégios, devem conferir responsabilidade social
às pessoas e instituições que os detêm.
Diante da relevância social e humana do projeto
e também do potencial multiplicador de seu exemplo,
conto com a aprovação dos ilustres pares à minha proposição, no intuito de colaborar para que essa iniciativa
de uma docente do Ceará, pertencente ao quadro de
uma das mais prestigiosas universidades do meu estado, conquiste merecida visibilidade nacional.
Sala das Sessões, de março de 2011. – Senador
Eunício Oliveira (PMDB/CE).
REQUERIMENTO Nº 215, DE MARÇO DE 2011
Requeiro, nos termos do art. 222 (caput e parágrafos 1º a 3º) do Regimento Interno do Senado
Federal, seja aprovado votes de aplauso Professora
Siulmara Cristina Galera, da Universidade de Fortaleza (UNIFOR), pelo seu trabalho no projeto “Estágio
Supervisionado em Atenção a Saúde do Idoso”, o
qual lhe valeu prêmio de “menção honrosa” conferido
pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES), patrocinadora do certame “Top
Educacional Professor Mario Palmério” edição 2010,
no último dia 17.
Requeiro, também, que, uma vez votado e aprovado o presente Requerimento, disso seja dada notícia
a homenageada, via comunicação oﬁcial do Senado
Federal.
Justiﬁcação
O Prêmio Top Educacional é concedido anualmente pela ABMES às instituições de ensino superior
que apresentam propostas inovadoras, com resultados
comprovados, nas seguintes áreas: ensino, pesquisa
e extensão; inovações curriculares na graduação, na
pós-graduação e nos cursos sequenciais; avaliação
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institucional; modelos de gestão; iniciativas de proteção
do meio ambiente ou promotoras de inclusão social.
A menção atribuída a Profª Siulmara, da Unifor,
se enquadra nessa última categoria, reﬂetindo a nobre
noção de que o saber, a educação e a cultura, mais do
que privilégios, devem conferir responsabilidade social
as pessoas e instituições que os detém.
Diante da relevância social e humana do projeto
e também do potencial multiplicador de seu exemplo,
conto com a aprovação dos ilustres pares a minha proposição, no intuito de colaborar para que essa iniciativa
de uma docente do Ceará, pertencente ao quadro de

MARÇO 2011

Março de 2011

uma das mais prestigiosas universidades do meu estado, conquiste merecida visibilidade nacional.
Sala das Sessões, de março de 2011. – Senador
Eunício Oliveira (PMDB/CE).
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – A Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos que acabam de ser lidos vão
ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O requerimento que acaba de ser lido vai à
publicação e será votado oportunamente.
Sobre a mesa, parecer que passo a ler.
É lido o seguinte:

PARECER N° 34, DE 2011
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem, n° 2, de 2011, (n°
709, de 2010, na origem), que solicita autorização do Senado Federal para que seja
contratada operação de crédito externo
entre a República Federativa do Brasil e o
Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento – BIRD, no valor de até
US$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de
dólares dos Estados Unidos da América),
de principal, cujos recursos destinam-se ao
“Projeto Consolidação do Programa Bolsa
Família e Apoio ao Compromisso Nacional
pelo Desenvolvimento Social”,
Relator: Senador Eduardo Matarazzo Suplicy
I – Relatório
Trata-se de pleito do Governo Federal para que
seja autorizada operação de crédito externo junto ao
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). Os recursos da operação destinam-se
ao “Projeto Consolidação do Programa Bolsa Família
e Apoio ao Compromisso Nacional pelo Desenvolvimento Social”.
O programa em questão foi considerado como
passível de obtenção de ﬁnanciamento externo pela
Comissão de Financiamentos Externos, do Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão, na forma da
Recomendação nº 1.091, de 10 de março de 2009.
A Secretaria do Tesouro Nacional (STN), do Ministério da Fazenda, prestou as devidas informações sobre
as ﬁnanças externas da União, bem como analisou as
informações referentes à referida operação de crédito,
manifestando-se favoravelmente à sua contração, na
forma do Parecer nº 1.8872010/GEOPE/CODIP/STN,
de 30 de novembro de 2010.
O Banco Central do Brasil efetuou o credenciamento da operação sob o registro ROF-TA 531865.
Já a Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN),
por intermédio do Parecer PGFN/COF/nº 2.659, de 10
de dezembro de 2010, pronunciou-se pela legalidade
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das minutas contratuais e pelo atendimento das formalidades legais prévias à contratação.
II – Análise
Segundo a STN, “o objetivo do Projeto Consolidação do Programa Balsa Família e Apoio ao Compromisso Nacional pelo Desenvolvimento Social é
fortalecer a capacidade do Programa Bolsa Família
como instrumento para a redução da pobreza e da
desigualdade, de promoção do desenvolvimento humano, melhorando a escolaridade, o estado de saúde
das crianças e sua condição nutricional”.
Bolsa Família e seus efeitos
Vale notar que o Programa Bolsa Família – PBF
foi criado pela Lei nº 10.836, sancionada em janeiro
de 2004, uniﬁcando os quatro principais programas
de transferência de renda, então, existentes, Balsa
Escola, Balsa Alimentação, Auxílio-Gás e o Cartão
Alimentação. Hoje, proporciona um complemento de
renda para as famílias cuja renda mensal per capita
esteja abaixo de R$140,00.
No atual desenho do programa, todas as famílias
com renda per capita inferior a R$70,00 tem o direito
de receber um benefício mensal de R$68,00. Ademais,
todas as famílias inscritas no PBF também poderão
receber R$22, R$44, ou R$66 se tiverem um, dois ou
até três ﬁlhos com idades até 16 anos, e ainda mais
R$33 por cada adolescente na faixa etária de 16 a 18
anos, no máxima de dois. Dessa forma, o programa
Bolsa Família paga um mínimo de R$22 e um máximo
de R$200 por mês. O valor media do benefício é de
R$95 por família.
Ha obrigações a serem cumpridas para receber
esses benefícios. Se a mãe estiver grávida, deverá se
apresentar a rede pública de saúde – posto de saúde
ou hospital municipal – para exames e acompanhamento das condições de sua saúde. Os pais deverão levar
os seus ﬁlhos de até 6 anos para serem vacinados de
acordo com o calendário de vacinações do Ministério
da Saúde. As crianças de 7 a 16 anos de idade deverão frequentar a escola, pelo menos 85% das aulas.
Os adolescentes de 16 a 18 anos deverão frequentar
pelo menos 75% das aulas.
Em fevereiro de 2011, 12,94 milhões de famílias
foram beneﬁciadas pelo PBF, distribuídas por todos
os municípios brasileiros. Considerando que o tamanho médio da família brasileira é de 3,5 pessoas, mas
que atinge um valor próximo de 4, no caso das famílias com o nível de renda das famílias beneﬁciadas
pelo programa, pode-se aﬁrmar que o Balsa Família
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atinge cerca de 51,76 milhões de brasileiros, 27,13%
dos 190,73 milhões de brasileiros, segundo o Censo
2010. O gasto total do PBF em 2009 foi de R$12,1
bilhões. Para 2011, o valor estimado é de R$13,9
bilhões, 33,32% do orçamento do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome – MDS que
gerencia o programa.
Ha um consenso entre os analistas de políticas
públicas de que o Programa Balsa Família, junto com
outras iniciativas governamentais, contribuiu signiﬁcativamente para a redução da concentração de renda
da população brasileira. O coeﬁciente Gini da renda
dos brasileiros era 0,594, em 2001; 0,588, em 2002; e
reduziu-se para 0,538, em 2009. Esse quadro a detalhadamente analisado pelos vários estudos do Centro de Políticas Sociais (CPS), da Fundação Getúlio
Vargas, coordenado por Marcelo Cortes Neri e pelos
trabalhos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).
O trabalho de Neri denominado A geografia das
fontes de renda, publicado em agosto de 2010, aﬁrma
que “entre 2003 e 2008 houve uma redução de 43,03%
da pobreza – o que corresponde à saída de 19,3 milhões de pessoas da miséria com uma renda abaixo
de R$137,00 em termos domiciliares per capita”. Por
sua vez, o texto PNAD 2009 – Primeiras Análises: Distribuição de Renda entre 1995 e 2009 publicado pelo
IPEA, divulgado em outubro de 2010, também registra
que a proporção da população brasileira vivendo abaixo
da linha de pobreza está em forte queda desde 2003
e isso é consequência de uma distribuição de renda
cada vez mais igualitária.
Além do incremento da distribuição de renda
proporcionado pelo Bolsa Família, o Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(INEP) – autarquia federal vinculada ao Ministério da
Educação (MEC) – identiﬁcou a elevação da frequência escolar das crianças que integram o programa.
Essa taxa dos atendidos pelo programa é de 94,6% e
a dos não beneﬁciários é de 91,6%. O impacto é mais
acentuado em relação às crianças mais novas. Na faixa
etária entre 6 e 10 anos, a proporção de crianças beneﬁciadas pelo PBF é de 96,3%, enquanto a das não
beneﬁciadas é de 93,3%. Observa-se, portanto, que
receber esse benefício aumenta a frequência escolar,
reduzindo o número de crianças fora da escola.
Empréstimo do BIRD
O empréstimo do BIRD tem o objetivo de aprimorar o Programa Bolsa Família e seus impactos. O
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apoio ﬁnanceiro ao projeto, no valor total de US$185
milhões, será realizado no âmbito de modalidade de
desembolso oferecida pelo BIRD, denominada Esquemas Fiduciários para Abordagens Setoriais, que
consiste no apoio a programas em execução com recursos do mutuário, visando o desenvolvimento de um
setor especíﬁco.
O projeto será desenvolvido por três secretarias
ﬁnalisticas do Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome – MDS, além da Secretaria Executiva, tendo a seguinte estrutura:
– Componente 1 – Transferências Condicionadas de
Renda. Refere-se a toda parte Swap (Sectorlide Approach) do Projeto, no montante de 185
milhões de dólares, com previsão de reembolso
nos dois primeiros anos do Acordo de Empréstimo
(2011-2012). O reembolso de US$92,5 milhões
por ano será efetuado mediante contrapartida
nacional anual de aproximadamente US$5 bilhões destinados ao pagamento de benefícios
do PBF.
– Componente 2 – Fortalecimento do Cadastro Único como principal instrumento de seleção para
programas sociais. Objetiva a continuidade no
desenvolvimento do Sistema de Gestão do PBF
e consolidação e melhorias no Sistema do Cadastro Único.
– Componente 3 – Fortalecimento
Consolidação do Programa Bolsa Família. Objetiva
a capacitação de gestores do PBF, melhoria na
gestão do Programa e de seus benefícios, além
da melhoria na gestão das condicionalidades
do Programa.
– Componente 4 – Consolidação do sistema de Monitoramento e Avaliação do MDS. Objetiva o reforço da capacidade do MDS no monitoramento
e avaliação de programas sociais.
– Componente 5 – Apoio ao Compromisso Nacional
pelo Desenvolvimento Social – CNDS. Proporcionar uma estratégia de programas e iniciativas
do MDS e de outros níveis de governo; e
– Componente 6 – Apoio Operacional a Unidade
de Implementação do Projeto. Objetiva a gestão centralizada do Projeto, uma das condições de efetividade estabelecidas pelo Banco
Mundial.
Os componentes 2 a 6 estão orçados em 30 milhões de dólares, com ﬁnanciamento do BIRD para
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a metade (50%) do valor total estimado. A diferença
corresponde a contrapartida nacional.
A STN estima que o custo efetivo media da operação situa-se em 3,16% (três inteiros e dezesseis centésimos por cento) ao ano. Considerando-se o custo
atual da curve media de captação do Tesouro Nacional
em dólar dos Estados Unidos da America no mercado
internacional, a operação encontra-se em patamares
aceitáveis para aquela Secretaria.
Em resumo, o parecer da STN considerou atendidas as seguintes exigências:
a) cumprimento dos requisitos contidos
na Lei Complementar nº 101, de 2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal – LRF), e na Resolução do Senado Federal nº 48, de 2007;
b) inclusão do Projeto no Plano Plurianual para o período 2008-2011 e na lei que
estima a receita e ﬁxa a despesa da União
para o exercício de 2010 e no projeto de lei
orçamentária para 2011;
c) observância dos limites de endividamento e apresentação de capacidade de pagamento;
d) não atribuição ao Tesouro Nacional de
riscos superiores aqueles normalmente assumidos em operações dessa natureza.
III – Voto
Em conclusão, o pleito encaminhado pelo Presidente da República encontra-se de acordo com o
que preceitua a Resolução n° 48, de 2007, do Senado
Federal, devendo ser concedida a autorização para a
contratação da operação de crédito externo pretendida, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
N° 7, DE 2011
Autoriza a República Federativa do
Brasil a contratar operação de crédito externo no valor de até US$200.000.000,00
(duzentos milhões de dólares dos Estados
Unidos da América).
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É a República Federativa do Brasil autorizada a contratar operação de crédito externo com o
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvi-

MARÇO 2011

Março de 2011

mento no valor de até US$200.000.000,00 (duzentos
milhões de dólares dos Estados Unidos da América).
Parágrafo único. Os recursos da operação destinam-se ao “Projeto Consolidação do Programa Bolsa
Família e Apoio ao Compromisso Nacional pelo Desenvolvimento Social”.
Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º
deverá ser realizada nas seguintes condições:
I – devedor: República Federativa do Brasil;
II – credor: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD);
III – valor: até US$200.000.000,00 (duzentos milhões de dólares dos Estados Unidos da América);
IV – modalidade: margem variável;
V – prazo de desembolso: até 30 de dezembro
de 2015;
VI – amortização: parcelas semestrais e consecutivas, de valores tanto quanto possíveis iguais, pagas
nos dias 15 dos meses de novembro e maio de cada
ano, vencendo-se a primeira parcela em 15 de novembro de 2015 e a última em 15 de maio de 2040, com
cada parcela correspondendo a 2% (dois por cento)
do valor total do empréstimo;
VII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas datas do pagamento da amortização e calculados sobre o saldo devedor periódico do empréstimo,
a uma taxa composta pela taxa de juros de referência
do mercado interbancário londrino (Libor) semestral
para dólar dos Estados Unidos da América, acrescida de uma margem (spread) a ser determinada pelo
BIRD semestralmente;
VIII – comissão à vista (front-end fee): até 0,25%
(vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor
debitada na data em que o contrato entrar em efetividade;
IX – opção de alteração da modalidade de empréstimo: a contratação na modalidade “margem variável” permite a alteração para a modalidade “margem
ﬁxa” mediante solicitação formal ao credor.
Parágrafo único. As datas de pagamento do principal, dos encargos ﬁnanceiros e dos desembolsos
previstos poderão ser alteradas em função da data de
assinatura do contrato de empréstimo.
Art. 3º O prazo máximo para o exercício da presente autorização e de quinhentos e quarenta dias,
contados a partir de sua publicação.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala da Comissão, 15 de março de 2011. – Senador Eduardo Suplicy, Relator.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Foi lido anteriormente o Parecer n° 34,
de 2011, da Comissão de Assuntos Econômicos, que
conclui pela apresentação do Projeto de Resolução
nº 7, de 2011 (MSF 2/2011), que autoriza a República
Federativa do Brasil a contratar operação de crédito
externo no valor de até duzentos milhões de dólares
dos Estados Unidos da América.
A proposição ﬁcará perante a Mesa durante cinco
dias úteis a ﬁm de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, f, do Regimento Interno.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Vamos reassumir com os Senadores inscritos
para a sessão deliberativa.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Pela
ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Temos, inscritos pela Liderança, o Senador Mário Couto, a Senadora Marinor Brito e o Senador Paulo Davim. Para uma comunicação inadiável,
temos a Senadora Vanessa Grazziotin e o Senador
Inácio Arruda.
O primeiro inscrito é o Senador Paulo Paim, a
quem concedo a palavra. (Pausa.)
Senadora Vanessa Grazziotin. (Pausa.)
Senador Mozarildo Cavalcanti. (Pausa.)
Senador Wellington Dias. (Pausa.)
Senador Ricardo Ferraço. (Pausa.)
Senador Eduardo Suplicy.
O Senador Wellington Dias acaba de chegar.
V. Exª está inscrito e está com a palavra por dez
minutos
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
–Srª Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares, quero registrar também o meu entusiasmo, como cristão, como
católico, com a Campanha da Fraternidade, hoje aqui
tão bem comemorada.
Quero dizer que acho muito apropriado, muito
atual e eu diria também muito bem-vindo o tema colocado. Quero acreditar que nós estamos diante de
um desaﬁo de fortes mudanças climáticas. Basta examinar o que ocorre no Brasil – no Paraná, em Santa
Catarina, no Rio de Janeiro e em outras regiões – e
o que acontece no mundo – no Haiti, no Japão e em
outras regiões.
Tenho certeza de que este debate nos faz reﬂetir
como seres humanos, como cristãos, como ﬁlhos de
Deus. E quero acreditar que, no conjunto dos debates
travados durante a Campanha da Fraternidade, estaremos mais amadurecidos.
Srª Presidente, trago hoje a esta tribuna um tema
sobre o meu Estado.

MARÇO 2011

Março de 2011

Foi lançada, no último 13 de março, em Teresina,
a revista Cidade Verde. A excelente publicação semanal
traz interessantes matérias sobre vários temas, mas
traz uma excelente publicação, na sua primeira edição,
sobre uma pesquisa do Instituto Captavox que mostra
que aumentou o orgulho de ser piauiense.
Assumi o Governo do Piauí em 2003. No ano
anterior, em 2002, havia sido feita uma pesquisa que
apontava que metade da população não sentia orgulho de ser piauiense, de viver no Estado. Apenas 48%
diziam ter orgulho de ser piauienses. Felizmente, essa
percepção mudou. Segundo a pesquisa da Captavox,
que bate com pesquisa feita pelo Ibope e por outros
institutos, no ﬁm de 2010, 87,2% dos piauienses diziam
ter muito orgulho de ser do Piauí e apenas 4,1% do
total dos entrevistados admitiam o contrário.
Isso mostra, Srª Presidente, que nós, piauienses,
conseguimos construir, em menos de dez anos, uma
nova visão de nós mesmos, uma visão positiva que
inclui o orgulho de nos sentirmos capazes de superar
desaﬁos. Não nos enxergamos mais como o pior Estado da Federação. Temos consciência das conquistas
alcançadas pelo nosso Estado e pela nossa população.
Temos consciência de que temos hoje uma qualidade
de vida melhor e sabemos que podemos alcançar objetivos ainda maiores. Nossa maturidade política – e
destaco aqui o importante apoio do Presidente Lula e,
tenho certeza, da Presidente Dilma – tem muito contribuído para essa direção.
Outra mudança positiva apresentada pela pesquisa e importante de ser registrada é a respeito do futuro:
89,2% da população do Piauí hoje tem a convicção de
que a vida vai continuar melhorando nos próximos cinco anos. Há um clima de otimismo prevalecendo em
todas as microrregiões do norte, do centro e do sul do
Piauí. O maior otimismo foi registrado pelo Captavox
na cidade de Floriano, no Piauí, onde 98,6% dos entrevistados acreditam que a vida vai seguir melhorando
nos próximos anos.
Não posso deixar de ressaltar que o aumento
da renda e do consumo em todas as classes, conseguidos graças à política de inclusão e distribuição de
renda iniciada no Governo Lula e continuada no Governo da Presidente Dilma, são fatores fundamentais
e que estimularam a empregabilidade, o crescimento
do comércio, da indústria e de outros setores no meu
Estado.
O piauiense tem hoje muito mais orgulho da
sua terra. Motivos não faltam: valorizamos mais ainda
nossa cultura, nossa história, nossa culinária e nosso
sotaque. Destaque para o livro do jornalista piauiense
radicado em Brasília Paulo José Cunha, que trata do
“piauiês”.
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Somos um exemplo no campo da medicina. Hoje,
não só Teresina, mas outras cidades são referência no
tratamento. Por isso, recebemos pacientes de vários Estados do Nordeste, do Brasil e até de outros países.
Pesquisa do Ipea/2009 mostrou que o Piauí foi
considerado o segundo Estado menos violento do Brasil, com um dos menores indicadores de vítimas da
violência no nosso País – em torno de nove para cada
grupo de mil, quando a média nacional de homicídios
está na casa de 23 ou 24 para cada grupo de mil.
Teresina foi considerada a capital mais segura
do Nordeste na mesma pesquisa.
Em 2008, nosso PIB teve um crescimento recorde
de 8,8%, o maior crescimento do Brasil, e a expectativa é de que continuemos crescendo em 2009 e 2010,
anos que ainda não tiveram seus números divulgados,
e dados de vários estudos econômicos apontam que
também em 2011 o Nordeste deve liderar o crescimento
econômico do Brasil e, no Nordeste, o Piauí também
deve liderar esse crescimento.
Temos a melhor atleta mulher do Brasil em 2009,
assim eleita pelo povo brasileiro: a judoca Sarah Menezes.
Estamos conseguindo resgatar e projetar nacionalmente a verdadeira história da independência do
Brasil, como tratamos ainda ontem aqui da Batalha
do Jenipapo.
O Piauí tem se transformado em destino de grandes empresas brasileiras e estrangeiras, além de incentivar o pequeno também com empresas de grande
peso nacional como a Suzano Papel, que neste instante é o maior investimento privado no Brasil que se
implanta no meu Estado do Piauí. Além dela, a Bunge
Alimentos, a Vale do Rio Doce, o grupo empresarial de
Eike Batista e tantos outros, especialmente nesta área
da mineração, do agronegócio e dos serviços.
A renda per capita no Piauí aumentou 42,3% de
2004 a 2008. A renda familiar per capita, embora ainda
baixa, é a maior hoje do Nordeste, até o ano de 2008,
aliás acima da média do Nordeste. Em 2004, a renda
familiar do Piauí era de apenas R$211,00 e cresceu
para R$366,00 mensais, segundo a Superintendência
Regional do Trabalho do Piauí e o Dieese.
Entre 2002 e 2010, nosso PIB praticamente triplicou, saiu de algo em torno de R$7 bilhões para algo
em torno de R$20 bilhões. Foi o Estado que, proporcionalmente, mais reduziu o analfabetismo no Brasil, mais
reduziu a miséria e mais reduziu a pobreza, também
proporcionalmente.
Nós que tínhamos o pior IDH do País já podemos
dizer, alto e bom som, que o Piauí não é mais o Estado
mais pobre do Brasil. Comemoramos 64% das vagas
de ensino público superior no meu Estado preenchidas
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por alunos oriundos da rede pública, o que mostra que
é possível, com um trabalho dedicado, avançarmos.
Conseguimos garantir as condições de avanço
em diversas áreas, na área de habitação, na área de
energia elétrica, de infraestrutura de estradas, de ferrovias, de portos, de aeroportos.
E, para citar um exemplo, o meu Estado, neste
ano, deverá completar 100% das comunidades rurais
com energia elétrica, 100% com telefonia móvel e
100% com Internet. Parece algo simples, mas, nesse
caso da energia, para citar um exemplo, nós tínhamos
80% da população rural na lamparina, o que mostra o
tamanho do avanço.
O Piauí, enﬁm, é o Estado empreendedor do
Brasil: 18% da população em idade de trabalhar é
empreendedora.
Fiz questão de vir aqui comemorar esta pesquisa
que mostra a mudança de comportamento e crescimento da autoestima do piauiense. Ainda temos uma
estrada longa pela frente, mas é preciso comemorar
também as vitórias durante o caminho.
Acreditamos que esse rumo terá continuidade
com o Governador Wilson Martins e estaremos aqui
no Parlamento, apoiando, tratando dessa relação entre
o Governo Federal, por intermédio das várias equipes
da Presidente Dilma, com o Governo do Estado e com
os Municípios do Estado do Piauí.
Por isso, Srª Presidente, quero reiterar que tenho
muito orgulho de ser piauiense e de poder vir aqui a
esta tribuna enaltecer o meu Estado.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Muito obrigada, Senador Wellington Dias.
Com a palavra, o Senador Ricardo Ferraço.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Srª
Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Gostaria de solicitar
de V. Exª a minha inscrição para um comunicado inadiável, por gentileza.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Está inscrito, Senador.
Temos a inscrição da Senadora Vanessa, do Senador Inácio Arruda, e V. Exª é o terceiro inscrito.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Muito
obrigado, Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Com a palavra, o Senador Ferraço.
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy
por 10 minutos.
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A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) –
Pela ordem, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senadora Gleisi.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Srª Presidente, queria apenas registrar nesta Casa que hoje, às 13
horas, nós tivemos uma audiência com o Ministro da
Integração Nacional, Ministro Fernando Bezerra Coelho, para tratar da situação crítica pela qual passa o
Estado do Paraná, o seu litoral, que foi destruído em
grande parte pelas chuvas desde quinta-feira.
Queria comunicar que o Ministro já se colocou à
disposição. Amanhã estará conosco no Paraná, sobrevoará as áreas atingidas, terá uma reunião conjunta
com o Governo do Estado, os Municípios, para fazer
uma ação de emergência no nosso Estado.
O Exército já está atuando lá, também a Defesa
Civil nacional. Eu queria aqui registrar o meu agradecimento ao Ministro por esse recebimento e também
pelas ações rápidas que o Governo está fazendo em
parceria com o Governo do Estado e com as nossas
prefeituras.
Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senadora Gleisi.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Srª Presidente, gostaria de consultar se...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Estou agradecendo à Senadora Gleisi.
Estamos todos acompanhando a situação trágica no
Estado do Paraná.
Com a palavra, o Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, eu
gostaria de consultar se a Ordem do Dia está para
ser iniciada. Se estiver, preﬁro abrir mão para que a
Ordem do Dia comece mais cedo. Daí, deixo para falar amanhã.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela
ordem, Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Eu vou dar a palavra, então, para a Senadora
Marinor Brito, pela Liderança do PSOL.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Desculpe-me Senador Mário Couto, um
momento.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Sem
revisão do orador.) – Não há problema, não, Presidenta.
A Senadora pode usar da palavra. Eu uso depois. Depois da Ordem do Dia, a senhora pode me inscrever.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, obrigada.
Com a palavra, a Senadora Marinor Brito, pela
Liderança do PSOL.
Por cinco minutos, Senadora, por favor.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA. Como
Líder. Sem revisão da oradora.) – Boa-tarde a todos
os Senadores e Senadoras, eu queria, antes de fazer o meu pronunciamento pela Liderança do PSOL,
em nome da Bancada do PSOL, fazer uma saudação
especialíssima à presença de vários auditores e auditoras ﬁscais de todo o Brasil que se encontram hoje
aqui nesta Casa, para acompanhar a votação da Medida Provisória.
Faço um registro sobre o trabalho que esses
servidores públicos têm realizado neste País. Esse
trabalho contra a corrupção e contra o narcotráﬁco
gerou excelentes resultados em 2010, incluindo a recuperação de US$235 milhões desviados dos fundos
públicos pela corrupção, um aumento de 35% sobre
2009. Se não fosse o direito de exercer a função da
auditoria ﬁscal, isso não teria acontecido em favor do
povo brasileiro, em favor da democracia, em favor da
ética, em favor do interesse público.
Então, com essa expressão e parabenizando
essa vigorosa categoria, eu faço, em nome do PSOL,
uma saudação especial a vocês.
Eu queria aqui fazer o registro também do nosso
profundo pesar, do Partido Socialismo e Liberdade,
das nossas lideranças e da nossa militância espalhada por todo o País, e da nossa solidariedade ao povo
japonês pelas perdas humanas e pela destruição da
infraestrutura de uma extensa área litorânea atingida
pelo tsunami e pelos demais efeitos do terremoto em
outras regiões.
A colônia de descendentes de japoneses em
Tomé-Açu, no meu Estado, segue apreensiva com o
destino de inúmeros parentes residentes no Japão,
bem como os integrantes das demais colônias, principalmente em São Paulo e no Paraná. Também estamos
preocupados com as notícias sobre o vazamento de
combustível radioativo das usinas nucleares da região
mais atingida pela catástrofe, o que mostra deﬁnitivamente que a energia nuclear traz riscos enormes para
a humanidade.
Ouvimos atentamente, hoje, de manhã, reportagem da emissora da CBN, ainda bem cedo, com o físico nuclear, Dr. Luiz Pingueli Rosa, em que ele adverte
para o perigo da proliferação de usinas nucleares no
Brasil, chamando a atenção para a situação da construção da Usina de Angra III, no complexo nuclear de
Angra dos Reis, que, em sua opinião, é completamente desnecessária, além de ter se manifestado sobre
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a inutilidade e os perigos de construção de mais três
usinas nucleares no País.
Em breve, em função, inclusive, da questão energética, da questão da hidrelétrica de Belo Monte, eu
vou voltar a falar neste assunto.
Como, no início da sessão de hoje, houve uma
homenagem à Campanha da Fraternidade, eu não
poderia deixar de fazer referência, com preocupação,
ao artigo de Rodrigo Martins, jornalista e repórter da
revista Carta Capital, vencedor do Prêmio Vladimir
Herzog de Anistia e Direitos Humanos em 2008, denominado “Políticas frágeis colocam vidas em risco”.
Nesse artigo, o jornalista analisa o programa de proteção a ativistas ameaçados, que não tem efetividade
principalmente por falta de recursos públicos. É grave
a situação das pessoas que se encontram sob risco
de vida, Senadora Marta Suplicy.
E eu trago este tema porque o meu Estado, lamentavelmente, é campeão de trabalho escravo, é
campeão de morte no campo, é campeão de violência sexual contra crianças e adolescentes, é campeão
de desmatamento, e todos os militantes que estão na
luta pelos direitos humanos, que têm tido a coragem
de fazer a denúncia contra essas elites prepotentes
que estão assumindo posição contrária ao interesse
do nosso povo têm sido ameaçados.
Eu preciso registrar aqui que, por várias vezes,
a irmã Henriqueta, da CNBB, que nos ajudou a colocar para fora da Assembleia Legislativa do Pará um
Deputado Estadual pedóﬁlo, que foi condenado a 21
anos de cadeia, continua sendo ameaçada de morte,
como morreu a Irmã Dorothy e muitos outros na luta
pelos direitos humanos no País.
(Interrupção do som.)
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL - PA) – Eu
queria, para concluir, Senadora, dizer que, mais uma
vez em nome dos que lutam pelos direitos humanos,
nós estamos aqui pedindo providências e reforço de
recursos ao Programa de Proteção a Vítimas - inclusive,
estava aqui presente o Governador do nosso Estado
–, que o Estado do Pará entre no Programa Nacional
de Proteção a Vítimas e que os recursos sejam destinados para garantir o efetivo atendimento, a proteção
necessária e o direito que essas pessoas têm de denunciar questões tão graves que afetam a humanidade,
que afetam o povo brasileiro.
Eu queria agradecer a oportunidade e a deferência
da Senadora Marta por eu ter extrapolado o tempo.
Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT - SP) – Abro a Ordem do Dia e passo a palavra ao
Presidente José Sarney.
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A Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente,
deixa a cadeira da Presidência que é ocupada
pelo Sr. José Sarney, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 4, DE 2011
(Proveniente da Medida Provisória nº 507, de 2010)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 4, de 2011, que institui
hipóteses especíﬁcas de sanção disciplinar
para a violação de sigilo ﬁscal, e dá outras
providências.
Transcorre hoje a terceira sessão da matéria
constando da pauta.
Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Presidência presta os seguintes esclarecimentos:
Foram apresentadas à medida provisória 21
emendas.
A matéria foi aprovada na Câmara dos Deputados no dia 1º de março último, tendo como Relator o
Deputado Fernando Ferro.
O prazo de vigência de sessenta dias foi prorrogado por igual período pelo Ato do Presidente da
Mesa do Congresso nº 47, de 2010, e se esgota no
dia 15 de março.
O Projeto de Lei de Conversão nº 4, de 2011,
proveniente da Medida Provisória nº 507, de 2010, foi
lido pelo Senado no último dia 2.
Prestados esses esclarecimentos, passamos à
apreciação da matéria.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Apenas, no momento
oportuno, eu gostaria que V. Exª me inscrevesse para
discutir essa medida provisória. No momento que V.
Exª achar adequado, por favor.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª está inscrito.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Muito
obrigado.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Peço
também para discutir o mérito.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Alvaro Dias para discutir o mérito.
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Eu peço que compareça ao plenário o Líder do
Governo, Senador Romero Jucá, para orientação da
sua bancada. (Pausa.)
Senador Humberto Costa, eu também pediria a
V. Exª que viesse à Mesa.
Por motivo superior, o Sr. Relator da matéria,
Senador João Vicente Claudino, teve que se retirar
do plenário.
Eu quero nomear Relator ad hoc o Sr. Líder do PT,
Humberto Costa, para proceder à leitura do relatório.
PARECER Nº 35, DE 2011–PLEN
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Para
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, trata-se do Projeto de
Lei de Conversão nº 4, de 2011, proveniente da Media Provisória nº 507, de 2010, que institui hipóteses
especíﬁcas de sanção disciplinar para a violação de
sigilo ﬁscal e dá outras providências:
I – Relatório:
Nos termos do art. 7º da Resolução do Congresso Nacional nº 1, de 2002, é submetido à apreciação
do Senado Federal o Projeto de Lei de Conversão nº
4, de 2011, derivado da Medida Provisória nº 507, de
6 de outubro de 2010.
A MPV 507, de 2011, contém apenas seis artigos,
além da cláusula de imediata vigência.
O art. 1º estabelece as sanções administrativas de demissão, destituição de cargo em comissão,
ou cassação de disponibilidade ou aposentadoria,
conforme o caso, para o servidor público que permitir ou facilitar, mediante atribuição, fornecimento, empréstimo de senha ou qualquer outra forma,
acesso de pessoas não autorizadas a informações
protegidas por sigilo ﬁscal, de que trata o art. 198
da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código
Tributário Nacional.
O art. 2º trata da utilização do acesso às informações protegidas pelo sigilo ﬁscal. O servidor que ﬁzer
uso indevido do acesso restrito a essas informações
será punido com as mesmas sanções administrativas
determinadas para os que incidirem nas condutas
descritas no art. 1º.
O art. 3º estabelece punição ao simples acesso
injustiﬁcado, desde que não se conﬁgure a utilização
indevida de que trata o art. 2º, situação em que prevalecerá a punição contida neste último. Será suspenso
por até 180 dias o servidor público que, fora do regular
exercício do cargo, acessar as informações protegidas
por sigilo ﬁscal. Contudo, por força do §2º desse art.
3º, se houver impressão, cópia ou qualquer forma de
extração dos dados protegidos, ou no caso de reinci-
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dência na conduta, as penas aplicáveis são as mesmas dos dois artigos anteriores.
O §1º do art. 3º confere competência ao órgão
responsável pela guarda da informação sigilosa para
disciplinar o acesso a informações protegidas por sigilo ﬁscal.
O art. 4º permaneceu inalterado e estatui que a
demissão, a destituição de cargo em comissão e a cassação de disponibilidade ou de aposentadoria previstas
nos arts 1º a 3º incompatibilizam o ex-servidor para
novo cargo, emprego ou função pública em órgão ou
entidade da administração pública federal, pelo prazo
de cinco anos.
O art. 5º da Medida Provisória nº 507, de 2010,
determina a obrigatoriedade de instrumento público
especíﬁco para o contribuinte conferir poderes a terceiros para, em seu nome, praticar atos perante órgão
da administração pública que impliquem fornecimento
de dado protegido pelo sigilo ﬁscal. Na esteira desse
comando, até como uma consequência lógica, é vedado
o substabelecimento por instrumento particular.
O art. 6º da Medida Provisória estabelece a aplicação das disposições do normativo aos servidores
regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
devendo o processo administrativo seguir a disciplina
nela constante.
No caso dos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho que praticarem as condutas previstas nos arts. 1º a 3º, a punição será feita nos
termos da legislação trabalhista e do regulamento da
empresa, conforme o caso, com suspensão ou rescisão do contrato de trabalho por justa causa.
A proposição tramitou na Câmara dos Deputados,
sofreu emendamento e foi encaminhada ao Senado
sob a forma do Projeto de lei de Conversão nº 4, de
2011, no dia 2 de março de 2011.
O PLV nº 4, de 2011, modiﬁcou os seguintes pontos do texto original da medida provisória: a) alterou o
art. 3º para substituir a expressão “motivo justiﬁcado”
por “motivação funcional”, cuja ausência justiﬁca a
aplicação das sanções ali previstas; b) suprimiu-se o
art. 5ª, que tratava da obrigatoriedade de instrumento
público especíﬁco para o contribuinte conferir poderes
a terceiros para, em seu nome, praticar atos perante
órgão da administração pública que impliquem fornecimento de dado protegido pelo sigilo ﬁscal; c) incluiu-se
novo dispositivo (art. 6º do PLV) para determinar que o
superior hierárquico do servidor público, ou qualquer
autoridade, de quaisquer dos Poderes da União, que
determinar, ou de qualquer forma participar, por ação
ou omissão, da prática das condutas previstas nos
arts. 1º a 3º ﬁcam expressamente alcançados pelas
sanções previstas no PLV.
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II – Análise.
A Exposição de Motivos (EM) nº 152, de 2010
– MF/MP/CGU, apresentada ao Presidente da República para justiﬁcar a edição da Medida Provisória nº
507, DE 2010, aduz, justiﬁca sua relevância no alto
potencial de lesividade à Administração Pública e a
particulares, além de alto grau de repulsa social, das
condutas tratadas na MPV. A urgência das medidas,
por sua vez, se justiﬁcariam pela necessidade de se
reduzir de imediato, pelo agravamento das sanções, o
risco de acesso aos dados sigilosos dos contribuintes
mediante fraude em instrumento de mandato.
Em nosso sentir, são procedentes os argumentos
aduzidos pelo Presidente da República para a edição
da presente MPV. Os casos trazidos a lume na época
de sua edição são extremamente graves e punham
em risco a higidez do pleito eleitoral que se avizinhava. A defesa dos direitos à privacidade e à intimidade
demandavam pronta reação do poder público. Assim,
veriﬁcamos presentes os requisitos constitucionais da
urgência e da relevância.
Quanto aos demais aspectos de ordem constitucional, nada há que impeça sua regular tramitação. A
MPV nº 507, de 2010, e o PLV nº 4, de 2011, não dispõem sobre matéria vedada à medida provisória pelo
art. 62, § 2º, da Constituição Federal (CF) e tratam
de assunto de competência da União (regime administrativo dos servidores públicos federais). Ademais,
é apropriado que as normas deﬁnidoras do regime
jurídico aplicável aos servidores públicos contenham
disposições especíﬁcas para punir administrativamente os que se envolvem na violação do sigilo ﬁscal dos
contribuintes, em homenagem aos princípios da proteção à intimidade e à privacidade (art. 5º, X, da Constituição Federal).
No mérito, são fortes as razões para a sua aprovação. No que é afeto às sanções, a norma vai ao
encontro dos anseios da população por uma maior
proteção de seus dados pessoais.
Da mesma forma que o Estado detém prerrogativas decorrentes do poder de império, podendo escrutinar a vida ﬁscal de seus cidadãos, é imprescindível
que a essas prerrogativas esteja associada a responsabilidade com os dados a que tem acesso. A adequada responsabilização do Estado exige que também se
alcance diretamente, e não apenas na esfera penal,
os seus prepostos. Sanções disciplinares especíﬁcas
são, pois, juridicamente adequadas à matéria.
Na verdade, consideramos que as normas contidas na MPV foram editadas até com certo atraso, pois
inúmeras reportagens-denúncia já mostraram o livre
comércio de programas e arquivos com informações
ﬁscais e bancárias de cidadãos brasileiros nas ruas
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de cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, para citar apenas as duas maiores. Os episódios envolvendo
violação de sigilo de pessoas próximas ao candidato
à Presidência José Serra apenas evidenciaram a urgente necessidade de coibir condutas extremamente
danosas ao interesse público e aos direitos e garantias individuais.
Ao mesmo tempo, as mudanças empreendidas
na Câmara dos Deputados aperfeiçoaram o texto original.
A supressão do art. 5º, em primeiro lugar, foi
oportuna. A obrigatoriedade de instrumento público
especíﬁco ali contida cria óbices desnecessários ao
trabalho de advogados, contadores e despachantes.
É um evidente retrocesso e um contraponto à moderna administração tributária e à necessidade de
desburocratização da máquina pública, tão desejada
para a redução do chamado custo Brasil. Se mantida,
ampliar-se-iam os prazos para os procedimentos, alimentar-se-ão ﬁlas em cartórios e nas repartições da
Receita Federal, bem como haverá reﬂexo nos custos
dos serviços, o que, naturalmente, acarretará aumento
dos honorários.
No mesmo sentido, é relevante e apropriada a
substituição de “motivo justiﬁcado” por “motivação funcional” no art. 3º do PLV. A primeira expressão daria azo
a uma gama de interpretações, inclusive de natureza
subjetiva. “Motivação funcional” é mais precisa, e indica que o acesso às informações protegidas somente
é admitido no exercício do cargo, para o desempenho
das atividades a ele inerentes.
Finalmente, o art. 6º do PLV introduz novidade
bem-vinda, que estende o alcance da lei aos superiores
hierárquicos e às demais autoridades que venham a
participar dos ilícitos administrativos ali tipiﬁcados.
III – Voto
Nosso voto, portanto, Sr. Presidente, em razão
de todo o exposto, é no sentido do atendimento dos
pressupostos constitucionais pela Medida Provisória
nº 507, de 2010, e, no mérito, pela aprovação do Projeto de Lei de Conversão nº 4, de 2011.
Obrigado.
É o seguinte o parecer na íntegra:
PARECER Nº 35, DE 2011
De Plenário, sobre o Projeto de Lei de
Conversão n° 4, de 2011, proveniente da
Medida Provisória n° 507, de 2010, o qual
institui hipóteses especíﬁcas de sanção
disciplinar para a violação de sigilo ﬁscal
e dá outras providências.
Relator-Revisor: Senador Humberto Costa

260

06842

Quarta-feira 16

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

I – Relatório
Nos termos do art. 7º da Resolução do Congresso
Nacional nº 1, de 2002, é submetido à apreciação do
Senado Federal o Projeto de Lei de Conversão (PLV)
nº 4, de 2011, derivado da Medida Provisória (MPV)
nº 507, de 6 de outubro de 2010.
A MPV nº 507, de 2011, contém apenas seis artigos, além da cláusula de imediata vigência.
O art. 1º estabelece as sanções administrativas
de demissão destituição de cargo em comissão, ou
cassação de disponibilidade ou aposentadoria, conforme o caso, para o servidor público que permitir ou
facilitar, mediante atribuição, fornecimento, empréstimo
de senha ou qualquer outra forma, acesso de pessoas
não autorizadas a informações protegidas por sigilo
ﬁscal, de que trata o art. 198 da Lei nº 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).
O art. 2º trata da utilização do acesso às informações protegidas pelo sigilo ﬁscal. O servidor que ﬁzer
uso indevido do acesso restrito a essas informações
será punido com as mesmas sanções administrativas
determinadas para os que incidirem nas condutas
descritas no art. 1º.
O art. 3º estabelece punição ao simples acesso
injustiﬁcado, desde que não se conﬁgure a utilização
indevida de que trata o art. 2º, situação em que prevalecerá a punição contida neste último. Será suspenso
por até 180 (cento e oitenta) dias o servidor público que,
fora do regular exercício do cargo, acessar as informações protegidas por sigilo ﬁscal. Contudo, por forca do
§ 2° desse art. 3°, se houver impressão, cópia
qualquer forma de extração dos dados protegidos,
ou no caso de reincidência na conduta, as penas aplicáveis são as mesmas dos dois artigos anteriores.
O § 1º do art. 3º confere competência ao órgão
responsável pela guarda da informação sigilosa para
disciplinar o acesso a informações protegidas por sigilo ﬁscal.
O art. 4º permaneceu inalterado e estatui que a
demissão, a destituição de cargo em comissão e a cassação de disponibilidade ou de aposentadoria previstas
nos arts. 1º a 3º incompatibilizam o ex-servidor para
novo cargo, emprego ou função pública em órgão ou
entidade da administração pública federal, pelo prazo
de cinco anos.
art. 5º da MPV nº 507, de 2010, determina a obrigatoriedade de instrumento público especíﬁco para o
contribuinte conferir poderes a terceiros para, em seu
nome, praticar atos perante órgão da administração
pública que impliquem fornecimento de dado protegido pelo sigilo ﬁscal. Na esteira desse comando, até
como uma consequência lógica, é vedado a substabelecimento por instrumento particular.
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art. 6º da MPV estabelece a aplicação das disposições do normativo aos servidores regidos pela Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, devendo o processo
administrativo seguir a disciplina nela constante.
No caso dos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho que praticarem as condutas previstas nos arts. 1º a 3º, a punição será feita nos
termos da legislação trabalhista e do regulamento da
empresa, conforme o caso, com suspensão ou rescisão do contrato de trabalho por justa causa.
A proposição tramitou na Câmara dos Deputados,
sofreu emendamento e foi encaminhada ao Senado
sob a forma do Projeto de Lei de Conversão (PLV) nº
4, de 2011, no dia 2 de março de 2011.
O PLV nº 4, de 2011, modiﬁcou os seguintes pontos do texto original da medida provisória: a) alterou o
art. 3º para substituir a expressão “motivo justiﬁcado”
por “motivação funcional”, cuja ausência justiﬁca a
aplicação das sanções ali previstas; b) suprimiu-se o
art. 5º, que tratava da obrigatoriedade de instrumento
público especíﬁco para o contribuinte conferir poderes
a terceiros para, em seu nome, praticar atos perante
órgão da administração pública que impliquem fornecimento de dado protegido pelo sigilo ﬁscal; c) incluiu-se
novo dispositivo (art. 6º do PLV) para determinar que o
superior hierárquico do servidor público, ou qualquer
autoridade, de quaisquer dos Poderes da União, que
determinar, ou de qualquer forma participar, por ação
ou omissão, da prática das condutas previstas nos
arts. 1º a 3º ﬁcam expressamente alcançados pelas
sanções previstas no PLV.
II – Análise
A Exposição de Motivos (EM) nº 152, de 2010 –
MF/MP/CGU, apresentada ao Presidente da República
para justiﬁcar a edição da MPV n° 507, de 2010, aduz,
justiﬁca sua relevância no alto potencial de lesividade à Administração Pública e a particulares, além de
alto grau de repulsa social, das condutas tratadas na
MPV. A urgência das medidas, por sua vez, se justiﬁcariam pela necessidade de se reduzir, de imediato,
pelo agravamento das sanções, o risco de acesso aos
dados sigilosos dos contribuintes mediante fraude em
instrumento de mandato.
Em nosso sentir, são procedentes os argumentos
aduzidos pelo Presidente da República para a edição
da presente MPV. Os casos trazidos à lume na época
de sua edição são extremamente graves e punham
em risco a higidez do pleito eleitoral que se avizinhava. A defesa dos direitos à privacidade e à intimidade
demandavam pronta reação do Poder Público. Assim,
veriﬁcamos presentes os requisitos constitucionais da
urgência e da relevância.
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Quanto aos demais aspectos de ordem constitucional, nada há que impeça sua regular tramitação. A
MPV nº 507, de 2010, e o PLV nº 4, de 2011, não dispõem sobre matéria vedada à medida provisória pelo
art. 62, § 2º, da Constituição Federal (CF) e tratam de
assunto de competência da União (regime administrativo dos servidores públicos federais). Ademais, é
apropriado que as normas deﬁnidoras do regime jurídico aplicável aos servidores púbicos contenham disposições especíﬁcas para punir administrativamente os
que se envolvem na violação do sigilo ﬁscal dos contribuintes, em homenagem aos princípios da proteção a
intimidade e a privacidade (art. 5º, X, da CF).
No mérito, são fortes as razões para sua aprovação. No que é afeto as sanções, a norma vai ao encontro dos anseios da população por uma maior proteção
de seus dados pessoais.
Da mesma forma que o Estado detém prerrogativas decorrentes do poder de império, podendo escrutinar a vida ﬁscal de seus cidadãos, é imprescindível
que a essas prerrogativas esteja associada a responsabilidade com os dados a que tem acesso. A adequada responsabilização do Estado exige que também se
alcance diretamente, e não apenas na esfera penal,
os seus prepostos. Sanções disciplinares especiﬁcas
são, pois, juridicamente adequadas a matéria.
Na verdade, consideramos as normas contidas
na MPV foram editadas até com certo atraso, pois
inúmeras reportagens-denúncia já mostraram o livre
comércio de programas e arquivos com informações
ﬁscais e bancarias de cidadãos brasileiros nas ruas
de cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, para citar apenas as duas maiores. Os episódios envolvendo
violação de sigilo de pessoas próximas ao candidato
à Presidência José Serra apenas evidenciaram a urgente necessidade de coibir condutas extremamente
danosas ao interesse público e aos direitos e garantias individuais.
Ao mesmo tempo, as mudanças empreendidas
na Câmara dos Deputados aperfeiçoaram o texto original.
A supressão do art. 5º em primeiro lugar, foi
oportuna. A obrigatoriedade de instrumento público
especíﬁco ali contida cria ápices desnecessários ao
trabalho de advogados, contadores e despachantes. E
um evidente retrocesso e um contraponto a moderna
administração tributaria e a necessidade de desburocratização da maquina tão desejada para a redução
do chamado Custo Brasil. Se mantida, ampliar-se-iam
os prazos para os procedimentos, alimentar-se-ão ﬁlas
em cartórios e nas repartições da Receita Federal, bem
como haverá reﬂexo nos custos dos serviços, o que,
naturalmente, acarretará aumento dos honorários.
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No mesmo sentido, é relevante e apropriada a
substituição de “motivo justiﬁcado” por “motivação funcional”, no art. 3º do PLV. A primeira expressão daria
azo a uma gama interpretações, inclusive de
natureza subjetiva. “Motivação funcional” é mais
precisa, e indica que o acesso às informações protegidas somente é admitido no exercício do cargo, para
o desempenho das atividades a ele inerentes.
Finalmente, o art. 6º do PLV introduz novidade
bem vinda, que estende o alcance da Lei aos superiores hierárquicos e a demais autoridades que venham a
participar dos ilícitos administrativos ali tipiﬁcados.
III – Voto
Em razão de todo o exposto, o voto é no sentido do
atendimento dos pressupostos constitucionais pela Medida Provisória nº 507, de 2010, e, no mérito, pela aprovação
do Projeto de Lei de Conversão nº 4, de 2011.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Muito obrigado, Senador Humberto Costa, pela
sua colaboração.
O parecer preliminar do Relator revisor é pelo
atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e pela adequação ﬁnanceira e orçamentária da medida provisória, nos termos do art. 8º
da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional, e,
no mérito, é pela aprovação do projeto de conversão.
Coloco em discussão o parecer preliminar do
Relator e os pressupostos constitucionais de relevância e urgência.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Para
discussão pela Bancada do PSOL.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A senhora quer discutir o mérito ou os pressupostos de urgência?
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Não.
O mérito.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Para o mérito? V. Exª está inscrita.
Discussão da relevância e da adequação ﬁnanceira e orçamentária da medida provisória. (Pausa.)
Não havendo oradores, encerro a discussão e
submeto a votos.
Os que acharem que a medida provisória é constitucional e de relevância e urgência permaneçam como
se encontram. (Pausa.)
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A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Declaro
meu voto de abstenção, Excelência.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Felizmente, já foi aprovado, com a manifestação contrária da Senadora Marinor.
Discussão do projeto de conversão – agora é o
mérito – da medida provisória, das emendas, em turno único.
Em primeiro lugar, está inscrito o Senador Itamar Franco.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Presidente, pela ordem.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Pela
ordem. Gostaria de me inscrever também.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª já está inscrita.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Registro a
abstenção na votação anterior e peço a inscrição no
debate do mérito.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Ata registrará a manifestação de V. Exª.
Senador Itamar Franco, com a palavra.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr.
Presidente.
Sr. Presidente, mais uma vez, esta Casa vê-se
na obrigação de apreciar uma medida provisória no
limite do seu prazo de validade.
Digo mais uma vez, porque isso vem acontecendo,
sistematicamente, desde 2002, quando foi estabelecida
a regra constitucional que permanece em vigor.
A partir de então, tornou-se hábito esvaziar as
Comissões Mistas, previstas na Constituição Federal
e regulamentadas pela Resolução nº 1, de 2002, do
Congresso Nacional, que deveriam ser constituídas
para analisar medidas provisórias. Esse esvaziamento
dá-se, pura e simplesmente, pela negação do quórum
mínimo para início dos trabalhos.
Na prática, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
a Comissão é designada, mas os Parlamentares não
comparecem sequer à reunião de instalação. Não são
escolhidos Presidente e Vice, muito menos designados os Relatores.
Vencido o prazo de catorze dias de que dispõe
a Comissão Mista para elaborar seu parecer, a matéria segue diretamente para a Câmara dos Deputados,
onde veriﬁcamos um completo desprezo pelos prazos
regimentais.
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Acontece, como disse anteriormente, com todas
as medidas provisórias que chegam ao Congresso,
mas vejamos o caso especíﬁco da Medida Provisória
nº 507, de 2010, que estamos analisando agora.
Sr. Presidente, para dar um exemplo signiﬁcativo
dessa desorganização, de não se levar em conta o Senado da República, sobretudo em medidas provisórias,
o meu gabinete recebeu, às 16 horas e 44 minutos, o
parecer de S. Exª, o Relator. Veja, V. Exª: às 16 horas
e 44, chega ao nosso gabinete o parecer do Relator.
E como é que vamos estudar esse parecer?
Mas continuo, Sr. Presidente.
Segundo o calendário oﬁcial, publicado pela Secretaria-Geral da Mesa do Senado, a proposição foi
publicada em 6 de outubro de 2010. A designação da
Comissão Mista que deveria analisar a Medida Provisória e a coleta de emendas foram feitas dentro do
prazo regimental.
O problema começou na instalação da Comissão,
que deveria dar-se em 8 de outubro, com a eleição
do Presidente e designação de Relatores, mas nunca
aconteceu, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores. A
tentativa de instalação, ocorrida no dia 13, malogrou
por falta de quórum. Em 19 daquele mês, esgotou-se
o prazo da Comissão e a matéria foi à Câmara, sem
análise, sem deliberação, sem parecer, sem mesmo,
Srªs e Srs. Senadores, um Relator designado.
A matéria foi publicada em 22 de outubro e, no dia
2 de novembro, esgotou-se o prazo limite para apreciação daquela Casa. Vejam, Srªs e Srs. Senadores:
até então o Relator ainda não havia sido designado, o
que só iria acontecer em 9 de novembro.
Chegou o dia 16 de novembro, data em que, pelo
Regimento, o Senado deveria encerrar a deliberação
sobre a matéria e a Medida Provisória continuava na
Câmara, incluída na Ordem do Dia, mas sem ser apreciada, sessão após sessão, ou por acordo de líderes,
ou por conta de outras medidas provisórias que trancavam a pauta.
Em 20 de novembro foi a vez da própria Medida
nº 507 entrar em regime de urgência, passando ela
também a bloquear a pauta.
Em 4 de dezembro, de acordo com o Regimento
Comum do Congresso Nacional, foi automaticamente
prorrogada sua validade.
A protelação prosseguiu até o início do recesso, quando a contagem dos prazos, evidentemente,
é suspensa.
Em 2 de fevereiro foram retomadas a tramitação
e as manobras protelatórias.
A votação ocorreu – para aqueles que estão prestando atenção –, ﬁnalmente, em primeiro de março, e a
matéria chegou no dia seguinte a esta Casa. Peço, por
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favor, a atenção do Senado para quando essa matéria
chegou ao Senado da República.
Descontado o recesso, Srªs e Srs. Senadores,
a proposição ﬁcou catorze dias parada na Comissão
Mista, que jamais se reuniu, jamais se reuniu. Chamo
a atenção do nobre Relator para esse aspecto: 92 dias
na Câmara dos Deputados e catorze dias, apenas, no
Senado Federal.
Essa é uma prática que se repete, e lá se vão
quase dez anos, desmoralizando o Poder Legislativo,
o instituto das Medidas Provisórias e toda a legislação
a respeito delas que nós mesmos produzimos.
Os resultados dessa prática são, a meu ver, nefastos para o Senado e, consequentemente, para o
Parlamento. Vejamos, Srs. Senadores, Srªs Senadoras:
o Senado não mais indica um Relator para medidas
provisórias. Efetivamente, o Relator original é sempre
um Deputado, cabendo a esta Casa o Relator revisor,
quase sempre indicado com a missão de homologar
o trabalho do colega da Câmara.
O Senado não tem tempo para deliberar, Sr. Presidente, não tem tempo para deliberar. Não conseguimos sequer questionar os pressupostos de urgência e
relevância. Que dizer, então, da adequação ﬁnanceira
ou orçamentária?
Ainda que se pudesse analisar, nada poderíamos
fazer para sanar qualquer eventual problema. Nem
mesmo aquelas emendas, ﬂagrantemente alheias
ao tema original proposto pelo Executivo, podem ser
tocadas. Se ﬁzermos qualquer alteração, a matéria
deverá voltar à Câmara, e isso signiﬁcaria o ﬁm da
medida provisória.
Aí chamo a atenção, com muito respeito, dos Srs.
Auditores do Sindiﬁsco, que foram conversar comigo
no meu gabinete, Sr. Presidente. Se nós tentássemos
aqui uma emenda a esta Medida, evidentemente, Sr.
Presidente, ela teria que voltar à Câmara dos Deputados.
V Exª apresentou um projeto tentando modiﬁcar,
para que algumas emendas, que aqui fossem apresentadas, não tivessem que voltar à Câmara dos Deputados. É uma tentativa. Achamos, particularmente, muito
difícil, mas é, de qualquer forma, uma tentativa, porque
hoje, aqui, agora, se nós apresentássemos qualquer
medida, ela estaria invalidada porque não teria tempo
de voltar à Câmara dos Deputados.
Fica, então, portanto, a minha observação aos
Auditores do Sindicado Nacional dos Auditores Fiscais,
que estiveram comigo debatendo a matéria. (Manifestação das galerias.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – As galerias não podem se manifestar.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – E mais,
Sr. Presidente, coloca-se em risco a própria sobrevivência de uma proposição que, ao menos, em tese,
seria urgente e relevante, e até altamente meritória
poderia ser. Qualquer manobra protelatória bem sucedida em uma situação como a de hoje, quando deliberamos no último dia do prazo, Srs. Senadores, é
no último dia do prazo... Não é possível que isso não
toque os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras, sobretudo aqueles que como eu estão chegando nesse
momento a esta Casa.
Pergunto, então: quem analisa a constitucionalidade da proposta vinda do Executivo? Quem atesta
sua urgência e relevância, sua adequação ﬁnanceira e
orçamentária? Quem impede a aprovação dos famosos
contrabandos legislativos? Como ﬁca a função revisora
do Senado da República, Srªs e Srs. Senadores?
Sr. Presidente, quero fazer um alerta ao Congresso Nacional. Essa prática, além de afrontar o Regimento, proporciona questionamentos até mesmo quanto
à constitucionalidade do processo. E explico – já vou
terminar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Tem o prazo necessário para terminar.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) –.Por favor, Sr. Presidente.
Ensina-nos o princípio da legalidade que toda
atividade pública deve seguir aquilo que está expresso
na lei. A Constituição, em seu art. 62, § 9º, determina
expressamente que o parecer deverá ser emitido pela
Comissão Mista, o que não vem sendo feito. Primeiro,
a Comissão Mista não se reúne; ela não existe, como
é o caso desta Medida Provisória nº 507, e os Srs. Senadores e as Srs. Senadoras, ao que parece, não querem tomar conhecimento do que levanto neste instante.
Ainda que ao amparo da Resolução nº 1, de 2002, que
atribui a cada Casa a designação de Relatores substitutos, passar por cima da Comissão Mista, no meu
entendimento, fere a Constituição Federal.
Sr. Presidente, fala-se muito em mudar o rito de
tramitação das medidas provisórias no Congresso, temos inclusive proposições como a que alertei agora,
de V. Exª. Acredito, no entanto, que bastaria seguir o
que está determinado na Constituição, na forma como
está escrito no Regimento Comum, que tem força de
lei, que teríamos uma considerável melhora.
Já vou terminar, Sr. Presidente.
Srªs e Srs. Senadores, Sr. Presidente, não podemos passar a impressão de que aqui estamos a brincar
de legisladores. É o que estamos fazendo nesta tarde. Nós estamos brincando de legisladores. Nós não
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estamos legislando nem vamos legislar nada. Isso é
importante que ﬁque bem claro nos Anais do Senado
da República.
São situações como essa, Sr. Presidente, que
entristecem o Senado Federal, o Congresso Nacional
e que acabam por fazer prosperar, nas ruas, dúvidas
sobre a necessidade de um Parlamento.
É o que temos ouvido, Sr. Presidente, constantemente nas ruas e sobretudo na campanha eleitoral
que ﬁzemos no nosso Estado de Minas Gerais: Para
que o Parlamento? Para que o Senado da República?
Sobretudo, por que o Senado da República? A todo
momento somos questionados por isso.
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, se vamos brincar de legisladores, vamos continuar brincando de legisladores até que um dia o povo venha a se
cansar disso.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP. Fazendo soar a campainha.) – Eu pediria uma
vez mais às galerias que não se manifestassem.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Alvaro Dias, que está
inscrito para discutir a matéria como segundo orador.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
sobre o discurso que nós ouvimos do Senador Itamar,
ele está chegando aqui agora, mas ele já percebeu que
nós precisamos dar uma resposta, e faço um apelo a
V. Exª, que tem a experiência, tem a vivência e tem
credibilidade para conversar com o Presidente da Câmara e termos um acordo. Já tentamos várias vezes.
Não conseguimos.
Eles apresentam mil argumentos, querem que
as medidas provisórias comecem tramitando por lá,
estouram o prazo...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Crivella, V. Exª está discutindo o mérito da matéria...
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Mas é pela ordem, Sr. Presidente. Eu sei, Presidente. É pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – ...de maneira que tem oradores inscritos na
sua frente para discussão.
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O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Eu já vou concluir, Sr. Presidente, mas é só pela ordem. Peço a V. Exª que tenha apenas a paciência de
me ouvir.
O que ocorre na realidade, Senador Itamar, é
que se negocia. No momento em que o Senado se vê
aviltado e não concorda com um dos artigos da lei,
nós negociamos para o Presidente vetar. Mas isso é
muito pouco, muito pouco diante das nossas responsabilidades.
De tal maneira que é preciso, Sr. Presidente,
um dia, nós revermos essa situação, e o dia em que
estourar o prazo lá, a partir daí, e nós não votarmos
aqui, ou a próxima medida entrar no Senado, eles vão
aprender a nos respeitar.
Não é desrespeito da Presidência da República
não, é da Câmara dos Deputados, que deixa estourar
o prazo lá exatamente para que não possamos aqui
fazer nenhuma emenda. E aí nós temos que negociar
muitas vezes com a Presidência da República para
vetar os artigos com que não concordamos.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem, Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Fui citado, acredito que regimentalmente eu possa falar algumas palavras.
Ouvi V. Exª com muita atenção.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª quer usar o art. 14, citação do seu nome.
V. Exª tem direito a dois minutos.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – S. Exª
teve a alegria de citar o meu nome e eu, regimentalmente,...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O Regimento assegura a V. Exª esse direito.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – V. Exª
quer que eu diga o art. do Regimento?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – É o art. 14.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG. Para explicação pessoal. Sem revisão do orador.) – Eu queria
dizer a V. Exª: V. Exª tem razão. A Comissão Mista da
Câmara não se reuniu. Ela tinha obrigação de se reunir, porque cabe a ela, de acordo com a Constituição,
V. Exª sabe tão bem quanto eu, primeiro examinar a
constitucionalidade e a juridicidade dessa medida. Ela
não se reuniu. Nunca se reúne essa comissão mista
de medidas provisórias.
Vai ao plenário, e lá ﬁcou quantos dias – eu já
disse a V. Exª – e chega hoje aqui para nós discutirmos? V. Exª sabe tão bem quanto eu, se essa medida
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hoje não for aprovada, ela perde o seu efeito, não é
verdade, Excelência? Ela perde o seu efeito.
Eu acabei de mostrar que o parecer do nobre Relator chegou em meu gabinete, praticamente, há uma
hora. Quem é que aqui pôde examinar com cuidado o
parecer do Relator? Quem é aqui que sabe da tramitação que se deu na Câmara dos Deputados? Quem
é aqui que vai poder votar em sã consciência, meu
caro Senador, com todo o respeito, uma medida dessa
importância que acabei de me referir aqui ao sindicato? Como é que vamos votar essa medida? Nós não
podemos. Nós estamos nos desmoralizando. Estamos
sendo legisladores de brincadeira – de brincadeira! Eu
estive aqui por dezesseis anos, no período mais difícil
deste País, que foi o período em que o nosso mandato
poderia ser cassado em cinco segundos, ou em trinta
minutos. E não era assim, Sr. Presidente. E não era
assim, meu caro Senador.
Portanto, aqui ﬁca, mais uma vez, o meu alerta
ao Senado da República. Não há condição de se votar essa medida provisória. Ou, se queremos votar, Sr.
Presidente, essa medida provisória, que seja a última
vez que o Senado aceite isso, que o Senado aceite
que uma medida provisória, depois de ﬁcar paralisada
na Câmara vários e vários dias, sem sequer, repito, a
Comissão Mista se reunir, venha ao Senado da República em cima da hora para decidir uma coisa da maior
importância para o País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Sr. Presidente, pela ordem.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, o Senador Humberto Costa tinha
pedido a palavra antes. Depois, a Senadora Marinor
Brito.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Eu não
ouvi, mas, tudo bem, dou a prioridade a ele.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – V.
Exª tem a prioridade.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – V. Exª
tem a prioridade. Estou brincando.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, queria, na condição de Relator ad hoc, fazer aqui
algumas considerações acerca do que foi aqui colocado por alguns dos nossos pares nesse preâmbulo
da discussão.
Primeiro, não é privilégio da oposição ter uma
posição crítica sobre a forma de tramitação das medidas provisórias no Congresso Nacional brasileiro. Aqui,
vários de nós, tanto na votação da medida provisória
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que tratou da autoridade pública olímpica, como na votação de medidas provisórias anteriores, colocaram-se
absolutamente incomodados com o fato da exiguidade
de tempo para que o Senado pudesse discutir com profundidade essas medidas provisórias. No entanto...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Humberto Costa, V. Exª está entrando
no mérito da matéria a ser discutida.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Não, não estou entrando no mérito.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Se nós adotarmos o princípio de dar a palavra
pela ordem para discutir o mérito, estamos violando o
direito dos oradores que estão inscritos para discutir
a matéria.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Mas, Presidente, eu não estou discutindo o mérito.
Estou querendo fazer aqui uma contraposição a colocações que foram feitas do ponto de vista do processo
de tramitação...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Para colocar ordem, V. Exª está contraditando
a questão de ordem levantada pelo Senador Itamar.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Exatamente. Se for possível...
Então, Sr. Presidente, além de não ser um privilégio de opinião da oposição, não é também um pecado
capital unicamente desse Governo. Há muito tempo que
as coisas acontecem assim. E, no caso das recentes
medidas provisórias, há que se lembrar aqui dessa,
inclusive. São medidas provisórias que foram editadas
no próprio período eleitoral, quando o Congresso Nacional – nem Senado nem Câmara – não estava em
pleno funcionamento. Isso signiﬁca que nós estamos
tratando de forma extraordinária, neste momento, essas medidas provisórias, porque os prazos decorreram sem que a Câmara ou o Senado estivessem se
reunindo para debater essa questão.
Agora, vou mais além, Presidente. V. Exª não somente tem uma posição idêntica a essa nossa, mas V.
Exª não está se conformando apenas em reclamar. V.
Exª tem apresentado posições, propostas e recomendado providências.
Eu sugiro à oposição que, em vez de simplesmente, em toda votação de medida provisória que aqui
se apresente, estabelecer esse queixume, possamos
discutir de forma séria e equilibrada como nós vamos
enfrentar esse problema.
V. Exª apresentou uma ideia, confesso a V. Exª
que não concordo plenamente, mas acho que há na
sua intenção algo positivo, importante. E poderiam os
ilustres integrantes da oposição também pensarem
junto conosco como poderemos fazer.
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Dito isso, eu agradeço a deferência de V. Exª e
espero, sinceramente, que possamos ter esse tipo de
entendimento.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Muito obrigado a V. Exª.
Senadora Marinor.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Exatamente como o Líder do Governo, eu também quero
fazer um contraditório a ele.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª tem a palavra.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, para
dizer que, diferente da crítica que ele faz à Oposição,
a uma parte dela, eu me sinto a Oposição que aqui no
Senado, por intermédio de outras lideranças políticas
que estão no campo da Esquerda, que estão hoje no
Partido Socialismo e Liberdade, em outros momentos,
junto com os que são Base do Governo hoje, questionávamos a forma como as medidas provisórias tomaram
lugar das decisões de projetos políticos, das decisões
de propostas elaboradas de forma mais democrática
e, sobretudo, com o tempo necessário, Senador Humberto, para que tenhamos a capacidade inclusive de
colaborar com o Governo, com V. Exª. Porque, assim
como o Senador Itamar, nós também recebemos poucas horas atrás o relatório do Governo sobre a medida
provisória. E não só recebemos há poucos minutos
como também recebemos no nosso gabinete, por conta da emergência, a visita dos auditores ﬁscais, que,
com um volume enorme, Senador Sarney, de questões que provam a contradição da medida provisória,
não nos vai ser permitido, devido a essa rapidez – a
exemplo de Governos anteriores – com que querem
tratar temas tão relevantes para o interesse público.
Então, não é possível.
É um apelo que faço, em nome de uma parte, pelo
menos, da Oposição: que mantenha coerência em relação às suas posições críticas às medidas provisórias
e às formas como isso tem ocupado o espaço no cenário político do Congresso Nacional; que nós tenhamos
o espaço de tempo necessário para analisar. Porque,
a despeito de termos acompanhado os debates, as
denúncias, os processos que tomaram conta da eleição referente à quebra de sigilo ﬁscal, às denúncias
do sigilo – e eu não vou entrar aqui no mérito para V.
Exª não fazer nenhuma advertência, porque vou fazer
isso daqui a pouco –, nós temos o direito regimental,
o direito político de termos tempo necessário, Senadora Marta, para analisar e contribuir, ou mesmo continuar com a mesma posição de dizer que nós somos
radicalmente contra a medida provisória que está em
debate, em votação hoje nesta Casa.
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Então, do meu ponto de vista, do ponto de vista
do PSOL, o Congresso Nacional, esta Casa em especial, repete uma lógica que não dialoga com a democracia, que não dialoga com o direito da Oposição,
dos Partidos com menor representatividade nesta Casa
de fazer, de construir uma opinião mais aprofundada e
mais técnica sobre este e outros debates que têm sido
trazidos aqui por meio das medidas provisórias.
Portanto, quero deixar registrado aqui e, por isso,
eu me manifestei contrária na votação da preliminar.
Não foi, Senador Itamar, por outro motivo que não
permaneci como eu estava, exatamente porque eu
questiono este método de debate sobre temas tão relevantes para o interesse público como este.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sr. Presidente, pela ordem. Só para me inscrever
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Mário Couto, V. Exª está inscrito pela
ordem.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Tem V. Exª a palavra.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro, quero propor a V. Exª aqui que nós façamos uma
separação em relação a este tema. Aqui fala, inclusive,
o Senador que, no dia 1º de março, abriu este debate
aqui, no dia da votação da Medida Provisória nº 503.
Exatamente relatei a V. Exª a própria proeza que tinha
percorrido por medidas provisórias que ainda vão chegar a esta Casa – o caso das Medidas Provisórias nºs
512 e 517, que tive, inclusive, que emendá-las lá na
Câmara e percorrer os caminhos na Câmara antes da
chegada da medida provisória aqui.
Então, o que estou propondo em termos de separação? Já conversei com V. Exª, preparei matéria,
que, na minha opinião, tem que ser emenda constitucional, para alterar esse rito. A separação que estou
propondo vai na seguinte linha: para que nós alteremos
o rito de tramitação, este Plenário precisa aprovar as
modiﬁcações com emenda constitucional a um texto
que nós aprovamos, Senadora Marta. E aí começa o
primeiro raciocínio dessa questão.
Como Congressistas, aprovamos as alterações
no rito processual de medidas provisórias, mas não
adotamos uma medida em relação ao tempo compatível com a apreciação do mérito. Antigamente, as
medidas provisórias eram apreciadas no Congresso
– portanto, as duas Casas conjuntas. Separamos essa
apreciação. Cada Casa faz uma apreciação em separado, mas mantivemos o prazo de 120 dias, como se,
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em Congresso, continuássemos apreciando medida
provisória.
Portanto, o que nós devemos fazer, Senador Sarney, com a assinatura de todos os Líderes, de todos
os Senadores, é apresentarmos urgentemente uma
emenda constitucional alterando, abrindo o prazo de
120 dias, mas deixando claro: 60 dias tramita na Câmara, 60 dias tramita no Senado.
Promovendo essa alteração, caberá, sim, a cada
Casa fazer a apreciação dentro desse prazo. Com isso,
ganharíamos o prazo de 60 dias – e aí o problema será
nosso, se apreciarmos só no ﬁm – e não teríamos mais
esse tipo de conduta que nós estamos vivenciando
hoje. Não acredito que seja uma ação deliberada da
Câmara. Ela é uma ação em decorrência do erro produzido por nós, que estabelece um prazo de 120 dias,
mas não separa entre as duas Casas.
Agora, essa mudança só será possível ser adotada para as próximas medidas provisórias. Para esta
medida provisória em curso, a de nº 507, minha companheira Marta Suplicy, já foi, não tem mais como retroceder, porque essa medida provisória cai hoje.
Portanto, façamos aqui, no dia de hoje, o acordo
com todas as Lideranças, da Oposição e da Situação,
para que nós alteremos o rito processual. Consequentemente, não teremos mais esse muro de lamentações,
no qual eu me incluo, por não poder emendar uma medida provisória, de ter de votar uma medida provisória
discordando de parte do seu texto, de ter de submeter
às vezes de volta ao Executivo, para que ele possa vetar aquilo com que nós não concordamos.
E para fazermos isso, faz-se necessário, neste
momento, eu diria, um verdadeiro concerto de todas as
Lideranças, para que já, de imediato, aprovemos aqui
a alteração no rito processual de medidas provisórias.
E claro nós teremos de negociar isso também com a
Câmara dos Deputados. Por isso, o Líder Humberto
chegou a aﬁrmar a V. Exª que havia uma certa discordância inicial da proposta de V. Exª, que era aquela
história da parte que era aprovada e de que nós poderíamos discordar.
O ideal é que mudemos o prazo e que as duas
Casas preservem aquilo que o dispositivo constitucional prevê: as duas Casas devem ter autonomia e tempo na apreciação das medidas provisórias. Da forma
como está hoje, nós não podemos cumprir o dispositivo constitucional, porque, quando chega aqui, nós
não temos mais tempo. A nossa tarefa constitucional
ﬁca prejudicada.
Portanto, separemos os assuntos. Vamos apreciar
a medida provisória, ver qual é a deﬁnição que vamos
ter em relação a ela e vamos assumir o compromisso
de, uma vez por todas, discutir com a Câmara e mudar

Quarta-feira 16

267

06849

o rito processual, acabando com isso que é, na minha
opinião, um descumprimento do dispositivo constitucional e uma eliminação das nossas funções e tarefas
como Senadores.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB - MG) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Já darei a palavra a V. Exª.
Senador Walter Pinheiro, eu quero dizer a V. Exª
que, a emenda de que V. Exª fala, eu já preparei, e ela
está aqui para ser apresentada. Apenas com uma divergência. Quando V. Exª fala em 60 dias na Câmara
e 60 dias no Senado, eu ponho 55 dias na Câmara,
55 dias no Senado e dez dias para que a Câmara proceda à revisão.
A emenda está pronta, e eu vou colher a assinatura dos ilustres colegas para apresentá-la.
Por outro lado, sem prejudicar essa minha emenda constitucional, poderíamos ter um avanço se votássemos um projeto de resolução com respeito aos
destaques aqui feitos e rejeitados.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senador Aécio Neves.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, há quase que um consenso neste
Plenário sobre o absurdo que tem sido as votações
de medidas provisórias, sempre premidos pelo tempo
e sem possibilidade alguma de analisá-las com a profundidade que elas devem ser analisadas.
Eu já tive a oportunidade, Sr. Presidente, de, na
tribuna desta Casa, dizer que o equívoco não está
apenas no tempo extremamente curto para a análise
das medidas provisórias. A meu ver, e digo isso há alguns anos nesta Casa, desde que presidi a Câmara
dos Deputados, o problema está no acúmulo sucessivo
de medidas provisórias, na exorbitância da edição de
medidas provisórias.
Nós estaremos apresentando proximamente –
essa é uma questão de fundo, ilustre líder Gim Argello,
líder Humberto Costa – uma proposta que resgata a
previsão constitucional da relevância e urgência para
que a medida provisória seja editada, tenha portanto a sua validade garantida e, a partir daí, comece a
tramitar.
Portanto a nossa ideia, e já conversei sobre isso
com V. Exª, é de que haja uma intercalação: as propostas de medida provisória entrem ora pela Câmara,
ora pelo Senado, sejam analisadas pela Comissão de
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Constituição e Justiça e, apenas quando a relevância e urgência seja aprovada por essa comissão, ela
passe a ter validade e, portanto, a tramitar em cada
uma das Casas, deﬁnindo-se aí um novo prazo que
poderia ser inclusive o sugerido por V. Exª, de 30 dias
em cada Casa.
Mas estamos aqui num impasse, Sr. Presidente.
Ao lado do líder Alvaro Dias, ouvi com atenção o Senador Itamar Franco que, mais uma vez, traz lucidez a
esse debate, conversamos aqui com alguns dos líderes.
Fica de público aqui um apelo: na essência, no mérito
da medida provisória ora em pauta, há discordâncias
profundas não apenas nas hostes da Oposição, mas
também nos setores do Governo, até porque ela foi
alterada na Câmara dos Deputados.
Quem sabe nós não possamos aqui, com a boa
vontade dos líderes do Governo, iniciar um novo tempo.
Nós não votaríamos, Sr. Presidente – essa é a proposta
que faço em nome inclusive do líder do meu partido,
acredito também em nome do Senador Itamar Franco
e do líder Alvaro Dias –, hoje essa medida provisória.
Ela caducará, irá ao arquivo, e o Governo encaminhará,
por meio de um projeto de lei, com urgência urgentíssima, com correção dos equívocos constantes dessa
proposta, dessa medida provisória, algo que nós da
Oposição teríamos muito boa vontade em apreciar e
votar com a urgência possível.
Eu acho que mais do que o mérito dessa proposta, relevante para aqueles que dela dependem, está
o sentido do papel desta Casa. Como diz o Senador
Itamar Franco, nós não estamos legislando. Esse seria o início de uma nova relação entre o Congresso
Nacional, independente de sermos Oposição ou Base
de Governo e o Poder Executivo. Parece-me que, se
aceita pela liderança do Governo, essa proposta signiﬁca um bom início ou um novo início nas nossas boas
relações, naquilo que diz respeito ao interesse maior
do País, Sr. Presidente.
Esta é a nossa proposta: não votaríamos essa medida provisória, e a proposta seria enviada, em regime
de urgência urgentíssima, a esta Casa pelo Governo e
tramitaria como deveria ter tramitado desde o início.
É a nossa proposta, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Mais uma vez faço um apelo ao plenário que,
em questões de ordem, não sobreponham a discussão da matéria, que é realmente o que está havendo.
Temos oradores inscritos que estão sendo preteridos.
Naturalmente, quem quiser falar se inscreve como...
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Pela ordem, Sr. Presidente. É sobre a votação.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Sr. Presidente! Pedi a palavra já a algum tempo.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Sim.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, no dia de
hoje, nosso líder do Governo, Romero Jucá, não se
encontra e me pediu que, como 1º Vice-Líder, assumisse a liderança.
Vejo aqui, com muita boa vontade, a proposta da
Oposição, pelo líder Alvaro Dias, Senador Aécio Neves
e demais Senadores, Senadora Marinor, e, principalmente, conversando com o líder Humberto Costa. A
proposta original partiu do nosso Senador Walter Pinheiro, peço a V. Exª que continue os debates. Vamos fazer
uma reunião breve, uma reunião de 5 minutos. Estou
achando que é bastante plausível essa discussão. Por
quê? Primeiro, o respeito que vamos dar ao Senado
da República por não estarmos votando sempre uma
medida provisória que chega no último dia, e somos
obrigados a votá-la. Esse seria o primeiro ponto.
Agora o segundo ponto: essa medida provisória,
com o compromisso dos líderes de Oposição, com o
compromisso dos líderes de Situação, de elaborarmos
um projeto de lei, em regime de urgência urgentíssima, e corrigirmos tudo que for possível nesse projeto
de lei, que será um projeto de lei melhor para o País.
Assim, para que todos possam entender e debater um
pouco mais, concordamos em parar. Pararmos, não!
Continua o plenário seguindo...
Peço ao líder Humberto, ao líder Alvaro, aos
demais líderes que a gente se reúna na nossa sala
do cafezinho por 5 minutos e façamos assim um préentendimento. Se isso for possível, então, na condição
de líder do Governo, conduzo até a retirada dessa medida, se for o caso.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Não existe... Regimentalmente, V. Exª não pode
pedir a retirada da matéria.
Dou a palavra para o Senador Alvaro Dias, inscrito para discutir a matéria.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
Senadoras, Srs. Senadores, considero da maior importância a presença do Senador Itamar Franco, com a
autoridade de ex-Presidente da República e com um
fantástico itinerário percorrido em uma trajetória política
reconhecidamente conceituada e respeitada em todo
País. A sua presença na defesa das prerrogativas do
Congresso Nacional nos anima.
Sabemos que muitas vezes há uma desconexão
entre o discurso pronunciado e a realidade da prática
assumida pelas lideranças do Congresso Nacional. Não
é de hoje que debatemos a inconveniência da medida
provisória. Não é de agora que debatemos a afronta

MARÇO 2011

Março de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

permanente à Constituição em que se constituem as
medidas provisórias encaminhadas como rotina pelo
Executivo federal.
Certamente, passamos a alimentar esperanças
maiores no sentido de que esse rito seja alterado, que
a usurpação da função legislativa não se consagre
mais como ato presente no cotidiano do Congresso
Nacional.
Sr. Presidente, que o Congresso não se transforme em um almoxarifado do Poder Executivo, que
as prerrogativas – que não nos pertencem, e sim à
instituição – não sejam usurpadas com o nosso consentimento permanente.
Nos animamos com essa reação objetiva de hoje
e destacamos o entendimento que iniciamos com as
lideranças do Governo, para evitar que medida provisória dessa natureza seja aprovada, constituindo-se,
mais uma vez, na transformação do Senado na chancelaria estimulada por atos de imposição.
O Senado Federal é Casa revisora, não é Casa
“chanceladora”. Nos transformam em Casa chanceladora. Nem mesmo alterar propostas oriundas da Câmara, que passam pela Câmara podemos, porque o
tempo limite, esgotado, nos impede.
O caminho dessa medida provisória, com a lucidez das lideranças do PT e do Governo, certamente
será o arquivo, para que um projeto de lei possa ser
construído com base no entendimento.
Há alterações na Câmara dos Deputados que devem ser acolhidas em um projeto de lei a ser elaborado
conjuntamente para tramitar em regime de urgência.
Por exemplo, uma proposta dos auditores ﬁscais: a
expressão “sem motivo justiﬁcado” foi substituída por
“sem motivação funcional”.
Esta alteração deve ser preservada.
A alteração proposta pelo Deputado Ônyx Lorenzoni, estendendo as sanções administrativas ao
superior hierárquico do servidor que determinar ou
participar, por ação ou omissão, da quebra ilegal do
sigilo ﬁscal, é outra alteração que nós consideramos
possa ser acolhida por um projeto de lei a tramitar em
regime de urgência nesta Casa.
O que não podemos aceitar é que se escoime
do texto aquilo que é essencial no art. 5º, em que se
eliminava a possibilidade de procurações falsas para
a quebra do sigilo ﬁscal. Esse é um ponto essencial
que deve merecer o entendimento das Lideranças para
evitar que uma proposta que possa vir em defesa da
Constituição, evitando golpes contra ela, se torne inócua em função da incompetência do texto ﬁnal.
Essa é a nossa posição, Sr. Presidente. Aﬁnal,
essa proposta do Governo foi elaborada em razão
das denúncias de quebra do sigilo ﬁscal de familia-
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res do ex-Governador de São Paulo José Serra durante a campanha eleitoral. Foi a reação imediata do
Governo. Naquele momento, era a medida que cabia
ao Governo adotar para reagir contra um golpe que
afrontou a Constituição do País, tornando-se crime a
ser condenado.
À época, às investigações não atenderam às
expectativas da população séria deste País. As investigações administrativas, especialmente, procuravam
suspender eventuais suspeitos que eram apontados,
não pela Oposição, mas pela imprensa, pelo jornalismo
de investigação no País. Não importa mais, esse fato
está superado; cabe agora o entendimento para que,
deste impasse motivado pelo atropelamento regimental com o desrespeito a normas básicas que orientam
os trabalhos legislativo do Congresso Nacional, deste
impasse possa surgir um entendimento e com isso nós
possamos aprovar um projeto de lei que signiﬁque um
avanço em matéria de legislação para coibir a quebra
do sigilo ﬁscal, uma das afrontas à Constituição praticadas impunemente neste País nos últimos tempos.
Portanto, Sr. Presidente, nós apelamos mais uma
vez para que esse entendimento se concretize e que
o destino desta medida provisória seja o arquivo. Mas,
antes de incluir, Srª Presidente, aﬁrmo que há um pressuposto básico para alterarmos o rito e evitarmos a
enxurrada de medidas provisórias inconstitucionais.
Nós deveríamos estabelecer como preliminar a
admissibilidade das medidas provisórias. Se nós estabelecêssemos que a medida provisória, antes de
ser apreciada pelo Plenário do Senado Federal, fosse
apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, por
exemplo, de uma Casa ou da outra Casa, certamente
nós estaríamos reduzindo o número de medidas provisórias impostas pelo Poder Executivo. Se eliminarmos
as medidas provisórias inconstitucionais estaremos
eliminando cerca de 80% delas, porque, sem dúvida,
cerca de 80% das medidas provisórias aprovadas pelo
Congresso Nacional são inconstitucionais.
Senador Itamar Franco, apenas uma delas foi
devolvida ao Poder Executivo pelo hoje Ministro da
Previdência, Garibaldi Alves Filho.
A Srª Gleisi Hoffmann (Bloco/PT – PR) – Concede-me um aparte, Senador?
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Se
nós adotarmos como preliminar a apreciação da admissibilidade das medidas provisórias, nós estaremos,
certamente, resolvendo essa questão. Até porque,
embora a Comissão de Constituição e Justiça tanto
de uma Casa quanto de outra tenha a maioria esmagadora do Governo, aqueles que possuem conceitos
de estudiosos da legislação do País, aqueles que são
advogados militantes ou que são juristas experimenta-

270

06852

Quarta-feira 16

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

dos, certamente serão movidos pelo constrangimento
e não aceitarão aprovar medidas provisórias que se
constituem verdadeira aberração porque afrontam a
Constituição do País.
O Sr. Itamar Franco (PPS – MG) – Permite-me
V. Exª um aparte?
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Com
muito prazer concedo o aparte inicialmente ao Senador
Itamar Franco e depois à Senadora Gleisi.
O Sr. Itamar Franco (PPS – MG) – Primeiro para
cumprimentar V. Exª pelo seu pronunciamento. Meu
caro Senador, veja o que diz a nossa Constituição.
Há pouco, tive oportunidade de ler na tribuna a fala
de Ulysses Guimarães, quando nós promulgamos a
Constituição de 1988.
O que diz o §9 do art. 62, que trata das medidas
provisórias? Observe V. Exª o que diz o §9: “Caberá à
comissão mista de Deputados e Senadores examinar
as medidas provisórias e, sobre elas, emitir parecer
antes de serem apreciadas em sessão separada pelo
Plenário de cada uma das Casas do Congresso Nacional”. Então, a comissão mista tinha a obrigação de
fazer isso, mas, na Câmara dos Deputados, nunca se
reuniu uma comissão mista. Não existe comissão mista.
Cadê a comissão mista da Câmara dos Deputados?
V. Exª lembrou bem: cadê o exame da juridicidade e
da relevância da medida? Quem é que sabe aqui no
Senado? Ninguém, Excelência, ninguém. Meus parabéns a V. Exª. Oxalá o que eu disse: o Senado que se
cuide porque, lá fora, o pensamento é diferente do que
estamos vendo aqui.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Agradeço o aparte de V. Exª, que certamente tem ainda,
pela experiência e pelo talento, muito serviço a prestar
ao País e ao Congresso Nacional.
Concedo à Senadora Gleisi o aparte que solicita.
A Srª Gleisi Hoffmann (Bloco/PT – PR) – Agradeço, Senador Alvaro Dias. Estou aqui atenta, ouvindo
o seu pronunciamento e também as considerações do
Senador Itamar Franco. Não resta dúvida de que esta
Casa está fazendo um esforço para que tenha realmente
condições e tempo para debater as medidas provisórias.
Medida provisória é um instrumento legítimo previsto
na Constituição. O que precisamos assegurar é que
os prazos dados às duas Casas que formam o Congresso Nacional sejam de fato respeitados. O Senador
Sarney fez uma proposta, com a qual tenho certeza de
que toda a nossa bancada concorda. Agora, Senador
Alvaro Dias, ouvindo seu pronunciamento, eu queria
lhe fazer um questionamento. O senhor discorre sobre
o fato que ensejou esta medida provisória na campanha eleitoral, envolvendo pessoas ligadas ao PSDB.
O senhor diz, desta tribuna, que esse fato já está su-
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perado e que, portanto, cabe agora uma discussão de
projeto de lei. Então, tínhamos uma medida provisória
que, para um fato em relação ao PSDB, valeria, mas
agora não vale mais? Eu gostaria de entender essa
sua posição, Senador.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Está superado o fato para esta Casa, não para a investigação
policial e não para o Ministério Púbico. Há providências
que devem ser adotadas. Houve um crime, há criminosos. Este País precisa acabar com esta história de...
A Srª Gleisi Hoffmann (Bloco/PT – PR) – Mas
pode ser suspensa a medida provisória, então?
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – ...admitir
a existência de crime, mas de não admitir a existência
de criminosos. É evidente que queremos a conclusão
de inquéritos, queremos a conclusão da investigação
e queremos a responsabilização criminal dos que praticaram o crime.
A Srª Gleisi Hoffmann (Bloco/PT – PR) – Não
é nesse sentido a minha pergunta. O que eu depreendi do que o senhor está falando é que, para aquela
situação, a medida provisória não era questionável.
A forma de determinação ou de decisão do Governo
sobre a questão do sigilo ﬁscal poderia ser feita, sim,
sob uma medida provisória, porque estava a proteger
um interesse que o seu partido estava colocando na
pauta da política. Isso acabou e, então, agora podemos
não ter uma vigência de normas sobre sigilo ﬁscal e
levar um tempo discutindo um projeto de lei? Era isso
que eu gostaria que o senhor esclarecesse dessa tribuna porque me parece uma posição casuística de V.
Exª e do PSDB.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Talvez V.
Exª não tenha entendido. O que aﬁrmei foi a reação
imediata que o Governo teve, diante de um fato criminoso, até para se salvaguardar eleitoralmente. É evidente
que esta era a reação pronta e imediata que o Governo
podia adotar: a edição de uma medida provisória.
No entanto, essa medida provisória foi alterada.
Em relação ao mérito, ela perdeu consistência, porque
não foi alterada para melhor. Ela foi alterada para pior.
Em alguns pontos, foi para melhor, mas, em relação
ao essencial, ela foi alterada para o pior.
É essa, sobretudo, a razão de mérito que, neste
caso, nos leva a pedir às Lideranças do PT e do Governo, com as quais nos entendemos há pouco, que
elaboremos em conjunto um projeto de lei que possa
substituir essa medida provisória.
O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PA) – Senador.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – O
que é importante é que o Senado Federal, sobretudo
o Senado Federal, que tem a maturidade política, onde
estão Lideranças majoritárias dos Estados brasileiros,
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não admita que se afronte o princípio da separação
dos Poderes, essencial para a preservação da interdependência dos Poderes, garantidos pela Constituição do País. Estamos abrindo mão disso e estamos,
a cada passo, a cada ato, a cada medida provisória
afrontosa à Constituição aprovada aqui, abrindo mão
de prerrogativas essenciais a esta instituição.
O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PA) – Um
aparte, Senador.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Concedo um aparte ao Senador Mário Couto, com prazer.
O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PA) – Senador,
estou inscrito e vou usar a tribuna, mas me apresso em
fazer aparte a V. Exª, primeiramente para parabenizá-lo
e, depois, para dizer à Nação brasileira, Senador Itamar Franco, que ela ganhou uma pérola, um cristal. O
Senado brasileiro ganhou Itamar Franco, um cidadão
brasileiro guardião da Constituição e lutador pela democracia, pelos direitos constitucionais, pelo respeito
ao Senado brasileiro. Senador Itamar, o que estamos
vendo nesta tarde é mais uma afronta à Constituição
Federal. Nós, Senadores, não podemos permitir isso,
Senador Itamar. A população brasileira – disse V. Exª
ainda há pouco – não nos atura mais. A população
brasileira está cansada de nós, está cansada deste
Senado. V. Exª dá uma demonstração, nesta tarde, de
verdadeiro guardião da democracia brasileira e da nossa Constituição. Irei a essa tribuna para, mais uma vez,
além de quantas, quantas e quantas vezes já ﬁz isso,
Senador Itamar, falar sobre as medidas provisórias. É
lógico que foi dito aqui que todos os governos usaram
as medidas provisórias. Usaram, sim, mas não abusivamente, não batendo recordes, recordes e recordes de
uso de medidas provisórias, não afrontando o Senado
Federal, não desmoralizando esta Casa, não rasgando a Constituição brasileira! É bem diferente, Senador
Itamar Franco. Não quero tomar seu tempo. Vou usar
a tribuna. Muito obrigado, Senador Alvaro.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Srª
Presidente, vou concluir, agradecendo a generosidade
com que me prestigiou, oferecendo tempo para que
pudesse responder a determinadas questões e apartes, mas quero dizer da importância do debate aqui
travado nesta tarde e, sobretudo, louvar a abertura das
Lideranças do Governo - a Liderança do PMDB, a Liderança do Governo, representada hoje pelo Senador
Gim Argello, do PTB, a Liderança do PT, do Humberto
Costa -, a participação do Senador Aécio Neves nesses entendimentos, para que pudéssemos chegar a
um momento de construção de um projeto de lei que
possa permitir ao País ter uma legislação contra a
quebra do sigilo ﬁscal, que é crime, que é afronta à
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Constituição, sem, no entanto, usarmos de artifícios
condenáveis como uma medida provisória com imperfeições e inconstitucionalidades ﬂagrantes.
Por isso, Srª Presidente, apresento a nossa manifestação de que esse entendimento possa ser o início
de tratativas que, porventura, futuramente, venham a
defender os interesses da instituição. Neste caso, especialmente, não se trata de um projeto de interesse
do Governo ou da Oposição. Trata-se de uma legislação permanente e deﬁnitiva que atenderá, evidentemente, o País, e não ao Governo ou à Oposição. Não
há nenhuma razão, portanto, para que não ocorra um
entendimento na Casa entre Oposição e Governo.
Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, o
Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pela Srª Marta
Suplicy, 1ª Vice-Presidente.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Srª Presidente...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador Renan Calheiros.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Pela ordem, eu
queria... Eu acabei de chegar e, portanto, não participei
dos momentos iniciais dessa discussão, mas queria
me permitir, em nome da nossa Bancada, em nome
de alguns companheiros com quem rapidamente conversei, fazer uma sugestão, Senador Alvaro Dias, para
encaminhamento consensual dessa questão que parece uma questão dramática, porque, mais uma vez, na
apreciação de uma medida provisória, estamos repetindo fatos que minimizam o peso político do Senado
Federal, infelizmente.
Não dá para a Câmara esgotar o prazo de tramitação das medidas provisórias e todas as vezes nos
depararmos com esse problema. Não podemos alterar,
não podemos modiﬁcar, qualquer coisa que ﬁzermos
nessa direção vai ensejar a volta da medida provisória
para a Câmara, e já não há mais prazo. Ou seja, ao
fazermos isso, estamos encontrando um subterfúgio
para derrubarmos, para tirarmos a vigência, para extinguirmos a medida provisória.
No passado, até recentemente, já ﬁzemos isso
aqui, se não me engano, quatro vezes. Como essa matéria, indiscutivelmente, tem um caráter moralizador,
pode conter excessos. Nós discutimos isso na nossa
Bancada, temos divergências na nossa Bancada, mas
talvez seja importante – neste sentido, eu queria fazer
um apelo aos Líderes, aos demais Líderes, aos representantes das outras Bancadas – transformarmos esse
projeto de lei de conversão que chega da Câmara dos
Deputados para o Senado – repetindo aquilo que colo-
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quei aqui anteriormente – em um projeto de lei. Vamos
deliberar, repetindo o que já ﬁzemos, a transformação
desse projeto de conversão em projeto de lei, para que
ele tramite de acordo com o Regimento e, a partir daí,
possamos fazer as alterações todas que os partidos,
que o Senado considere necessário fazer.
Nós poderemos também, desde já, Líder Humberto, fazer um compromisso para que este projeto
tramite em caráter de urgência. Para isso, basta contar
com a assinatura dos Líderes representando a maioria
do Senado Federal.
Essa matéria vai tramitar como projeto de lei no
Senado Federal, depois vai para a Câmara dos Deputados e, se for modiﬁcada na Câmara dos Deputados,
volta para ser, em última instância, apreciada aqui no
Plenário do Senado Federal.
De modo que essa é uma sugestão de encaminhamento que pode resolver nos dois sentidos. Primeiro,
ﬁca claro que o Senado não admite mais conviver com
essa coisa de não poder sequer apreciar, modiﬁcar as
medidas provisórias. Isso em primeiríssimo lugar. E,
em segundo lugar, toda vez que isso acontecer, nós
podemos buscar, de novo, alternativamente, o caminho de transformar essa medida provisória em projeto de lei, porque já aprovamos aqui no Senado uma
proposta de emenda constitucional dividindo o prazo
de tramitação das medidas provisória entre Câmara e
Senado, mas isso, lamentavelmente, não andou suﬁcientemente na Câmara dos Deputados, o que signiﬁca
dizer, Presidenta Marta, que nós ou temos gestos que
possam ser levados em consideração nessa direção
ou diﬁcilmente vamos contar com a boa vontade da
Câmara para aprovarmos mudanças na tramitação
dessas medidas provisórias, porque, na prática, em
português claro, nós sabemos que, ao não concordar
com a mudança na tramitação das medidas provisórias, a Câmara está diminuindo o papel do Senado e,
lamentavelmente, colaborando para essa distorção no
bicameralismo.
Se nós nos recusarmos a aprovar alguma coisa
que os projetos de conversão aprovados na Câmara
contêm, a matéria volta para a Câmara dos Deputados;
se tiver prazo para tramitar na Câmara dos Deputados,
mesmo contendo alguma matéria que não tenha sido
votada aqui no Senado, ela pode ser recolocada no
texto do projeto de conversão na Câmara dos Deputados, e isso distorce e esvazia o sentido da própria
Constituição com relação às medidas provisórias. A
Constituição diz exatamente que a matéria para valer,
para ser sancionada pelo Presidente da República deve
ser aprovada nas duas Casa do Congresso Nacional.
Ou seja, dessa forma, seria aprovada em apenas uma
Casa do Congresso Nacional.
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Essa era a sugestão que gostaria de fazer aos
Líderes partidários e gostaria de fazer sobretudo ao
Senador Humberto Costa, que é o Relator ad hoc desta matéria e pode colaborar perfeitamente, concordar
perfeitamente com este encaminhamento.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada pela discussão da matéria, Senador
Renan Calheiros.
Há uns minutos, o Presidente da Casa, José Sarney, já mencionou que coletará assinaturas para uma
PEC nessa direção.
Vamos continuar a discussão da matéria.
Com a palavra, o Senador José Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, Srªs
Senadoras, Srs. Senadores, eu quero começar registrando que este rito do procedimento das medidas
provisórias foi aprovado por nós em 2001, por meio
da Emenda Constitucional nº 32.
Aqui o nosso Senador Itamar Franco, nosso exPresidente, tem toda razão. O que tinha sido aprovado
na Constituição de 88 era outro rito. E nós, não satisfeitos com aquele rito da Constituinte de 88, segundo
o qual as medidas provisórias tinham um determinado
prazo: se o Congresso Nacional não as votasse, essas
medidas provisórias perdiam a sua eﬁcácia e poderiam
ser reeditadas. Tínhamos, na época, muitas críticas,
pelos mais variados setores da sociedade brasileira,
e, aí, o Congresso Nacional resolveu aprovar a Emenda Constitucional nº 32, com esse procedimento. E ali
nós erramos, porque, ao ﬁxar o prazo de 120 dias, não
ﬁzemos a separação entre as duas Casas, para que
fossem 60 dias na Câmara Federal e 60 dias no Senado Federal. Mantivemos o texto dos 120 dias, sem
essa separação.
A Câmara Federal, em face das diﬁculdades políticas no seu entendimento, tem absorvido basicamente
todos os 120 dias, e isso tem trazido esse grave problema com que hoje todos nós nos deparamos.
Esta medida provisória que hoje estamos discutindo, quando veio para o Congresso Nacional, tinha
um conteúdo muito maior, e um dos pontos mais importantes era o seu art. 5º. Esse art. 5º transformava
em principal instrumento de identiﬁcação na Receita
Federal e no Governo Federal a certiﬁcação digital,
como forma de pôr ﬁm às fraudes que são praticadas
nas mais variadas procurações e nos mais variados
documentos privados, com que temos diﬁculdade. E a
certiﬁcação digital era exatamente o instrumento que o
Governo Federal vinha desenvolvendo e que está num
estágio muito adiantado. E o Serpro, que é uma autar-
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quia vinculada ao Ministério da Fazenda, se preparou,
se qualiﬁcou para implantar a certiﬁcação digital.
Estranhamente, esse art. 5º foi suprimido na Câmara Federal, a pedido, por uma emenda do Deputado
Carlos Alberto Leréia, do PSDB de Goiás. E uma das
condições para que ela fosse votada era exatamente
a aceitação dessa emenda de supressão do que tinha
de melhor na medida provisória.
Portanto, eu sou daqueles que entendem que,
para resgatar exatamente a essência da medida provisória, que era por ﬁm às fraudes, evitar que atravessadores vendessem facilidades para achacar os
interesses da sociedade brasileira, nós precisamos ter
um sistema de resgate do art. 5º. Não temos prazo de
emenda, a saída é transformar o projeto de conversão
num projeto de lei.
E esperamos que o Líder do PSDB nesta Casa
converse com a sua base aliada lá na Câmara, com o
Deputado Carlos Alberto Leréia, do PSDB de Goiás,
para que ele não coloque mais diﬁculdade nem tire
da medida provisória o que tinha de melhor na sua
essência, que era pôr ﬁm às fraudes, às corrupções,
às vendas de facilidades, que todos nós sabemos o
que representa.
Tivemos a inclusão de um artigo novo, o art. 6º,
que termina trazendo toda uma distorção à medida
provisória.
Esse art. 6º responsabiliza o chefe imediato, os
chefes superiores que, porventura, não tenham previamente tomado qualquer iniciativa e, mais grave,
penaliza também, por ação ou por omissão. Qual é o
limite dessas condições, desse procedimento? Todo
chefe é, em tese, responsável pelas ações de seus subordinados, e, na hora em que for incluído isso aqui, o
chefe imediato responderá pela omissão, em qualquer
situação, de um péssimo funcionário, que é uma exceção ao serviço público. A ampla maioria dos servidores públicos são bons funcionários, e nós precisamos
valorizá-los. Nós precisamos ter, cada vez mais, um
processo que proteja os bons, que é a ampla maioria,
e que possa separar as laranjas podres que existem
em toda e qualquer atividade.
E é esse o objetivo desta medida provisória. E,
quando é introduzido esse art. 6º, que responsabiliza
o chefe imediato, o chefe superior por omissão, nós
vamos terminar penalizando aquele setor.
Agora, de onde é que veio esse art. 6º? Vem da
autoria do Deputado Onyx Lorenzoni. Quem é o Deputado Onyx Lorenzoni? É do DEM do Rio Grande do
Sul, que também dizia que só poderia votar a medida
provisória se houvesse essa inclusão.
Portanto, as alterações de mérito sofridas na Câmara Federal são de autoria da Oposição, a mesma
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Oposição que aqui faz a crítica às alterações feitas.
Eu peço a eles que se entendam, porque a Câmara e
o Senado fazem parte do Congresso Nacional. A Câmara e o Senado precisam ajudar o Governo Federal
a enfrentar ainda essas laranjas podres que existem
no serviço público. São poucas, são mapeadas, e nós
precisamos ter o arcabouço jurídico que não permita
mais o que aconteceu em 2010. Venderam-se facilidades, acolheram-se procurações falsas, vazaram-se
dados, imputou-se responsabilidade, e, num processo
muito rápido, procuram-se responsabilizar determinadas autorias. Hoje, após a conclusão do inquérito da
Polícia Federal, após a representação do Ministério
Público, todos dizem que aquelas autorias atribuídas
em 2010, no afã da campanha eleitoral, eram falsas,
eram mentirosas e não eram procedentes.
E nós precisamos ter um arcabouço jurídico para
que, nas próximas eleições, não venhamos a ter laranjas podres vazando informação, vendendo informação, imputando a terceiros que não têm qualquer
responsabilidade.
Por isso, nossa Presidenta, nossos Líderes, vamos encontrar uma forma de transformar esta medida
provisória num projeto de lei, resgatando o art. 5º, tendo
a certiﬁcação digital como o principal instrumento de
acesso às informações, de remessa de dados, para
agilizar, para dar segurança jurídica e para proteger a
ampla maioria dos servidores públicos, que são sérios,
que são trabalhadores, que são competentes.
Eu mesmo fui Ministro de Estado de uma Pasta
muito difícil, a da Previdência Social, e, ali, quando
eu cheguei, levavam-se em média dois anos para se
conceder uma pensão ou um salário-maternidade.
Com os servidores públicos concursados, sem ter
nenhum externo, nenhuma consultoria, ﬁzemos uma
mudança, e, hoje, esse mesmo benefício é concedido em até meia hora, porque a tecnologia da informação é o grande instrumento para ter esse salto
de qualidade.
Por isso, em nome da moralidade pública, na defesa do servidor público, vamos encontrar uma saída,
vamos resgatar o art. 5º, que a oposição, na Câmara
Federal, retirou, prejudicando e empobrecendo este
debate que hoje nós estamos fazendo. Vamos transformar num projeto de lei para que possamos resgatar e, no dia de amanhã, não tenhamos mais aqueles
mesmos que em 2010 assacavam, nas tribunas e nos
palanques, responsabilidades.
Que superemos esse passo e possamos dizer:
o Estado brasileiro está mais democrático, está mais
sólido, está mais consolidado. Por isso, vamos fazer a
transformação num projeto de lei.

274

06856

Quarta-feira 16

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Muito obrigada, Senador José Pimentel.
Com a palavra a Senadora Marinor Brito.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA. Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Para discutir o mérito,
mas, antes disso, para também esclarecer as pessoas
que estão acompanhando, seja pela TV Senado, seja
pela Rádio Senado ou presentes aqui: este momento
do debate sobre a medida provisória é o momento em
que existe um certo consenso de que a forma como
as medidas provisórias têm chegado ao Senado precisa ser alterada.
Nós não aceitamos mais. E eu tenho de admitir
aqui que o Governo sinaliza positivamente neste sentido, o de que governar com medida provisória não é o
caminho adequado para a democracia brasileira, para
garantir um debate de conteúdo, com tempo necessário para que a sociedade civil, para que os partidos
políticos se manifestem sobre os devidos conteúdos
de cada projeto.
Acho que o melhor acordo que nós conseguimos
hoje costurar foi buscar uma saída para essa metodologia que tem sido utilizada há alguns anos neste País.
Em segundo lugar, o que se busca neste exato
momento? Uma forma de garantir que esse acordo
seja cumprido pelas partes. E o nosso problema, neste
momento, é um problema regimental, porque rejeitando
a medida provisória ou fazendo uma emenda – e eu
acredito que deverá ser essa a proposta do Governo
em relação ao art. 3º ou mesmo ao art. 5º –, de qualquer forma, essa medida provisória cai porque ela teria de voltar à Câmara Federal, e o prazo se esgota
no dia de hoje.
A ideia, a sugestão de construir um projeto em
regime de urgência também não encontra eco, neste
momento, no Regimento Interno. E a tentativa, neste momento, da oposição e do Governo é de buscar
essa saída. Eu abro mão, inclusive, de debater o mérito, porque eu não estou aqui fazendo acordo – quero deixar bem claro – com o conteúdo desta medida
provisória, mesmo que ela se transforme em projeto
de lei, mas fazendo um acordo para que esse método
seja suspenso, deﬁnitivamente, do Congresso Nacional, em especial pela provocação que o Senado Federal deverá fazer.
Eu conversei bastante com alguns auditores ﬁscais e consegui compreender que, da forma como
esta medida provisória está, existe uma criminalização
do mero acesso à informação. O que a gente precisa
atacar é o vazamento do sigilo ﬁscal, mas isso já está
garantido no Código Tributário Nacional e no Código
Penal, no art. 325. É bom lembrar aqui, Srs. Senadores,
que está garantido, no próprio regulamento da Receita,
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que o acesso só é possível a partir de um cadastro, de
uma senha, de uma portaria.
O servidor passa a ter, de acordo com a função
que exerça inclusive, mais ou menos acesso. E isso a
partir de um horário determinado, e isso ﬁca registrado nas máquinas.
Nós não estamos aqui debatendo esse conteúdo sem considerar que a legislação brasileira já garante que o sigilo seja preservado. Existe, inclusive,
no Estatuto do Servidor Público, punição ao servidor
que ousar utilizar-se da sua prerrogativa de acesso a
qualquer informação para fazer uso indevido e divulgar
essa informação.
Então, eu ﬁco muito feliz com essa movimentação política feita no dia de hoje, que, em primeiro
lugar, deve dar um freio neste momento a esse conteúdo e às medidas provisórias, ao mesmo tempo em
que o Governo se compromete a elaborar um projeto
de lei – e aí a forma regimental é que vai deﬁnir essa
elaboração –, de modo a encontrar, no debate político da sociedade, dos servidores públicos que atuam
nessa área e com a contribuição dos diversos partidos
que compõem esta Casa, uma alternativa, se é que
ela existe, do ponto de vista do conteúdo, para que as
preocupações com as exceções que têm ocorrido de
informações indevidas que a sociedade brasileira tem
tido, pelo descumprimento da função por parte de alguns e raros servidores, felizmente. Que se encontre
essa saída.
Então, quero deixar aqui, em nome da bancada
do Partido Socialismo e Liberdade, a nossa alegria
por este momento político construído por todos que
aqui estão, pela oposição, mas também pela sensibilidade do Governo. Não à toa, quero deixar claro, mas
porque existe pressão dos servidores, porque existe
mobilização social. Não é à toa que está aqui a representação de quase todos os Estados brasileiros, que
visitou os gabinetes, que visitou as Lideranças, mostrando as contradições de mérito que aparecem nesta
medida provisória.
Quero dizer aqui da minha alegria de poder estar
junto com o meu companheiro Randolfe, que é Senador
pelo PSOL do Amapá, compartilhando este momento,
que eu espero, Senador Humberto, tenha no dia de
hoje um fecho melhor do que tiveram os debates anteriores, com cerca de quatro medidas provisórias, se
não me engano, que, só nesta legislatura, nós tivemos
de votar no afogadilho, sem tempo de ter ressonância
com a sociedade civil.
Muito obrigada.
Parabéns aos servidores públicos que estão aqui!
Parabéns ao acordo que está se construindo e eu espero que se consolide até o ﬁnal desta sessão.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Muito obrigada, Senadora Marinor Brito.
Com a palavra...
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Srª Presidente...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Sem
revisão do orador.) – Na condição de Relator da medida
provisória, eu gostaria de pedir a V. Exª a concessão
de um tempo para registrar aqui algumas questões
relevantes para esse processo de votação.
Em primeiro lugar, todos nós temos aqui a plena
consciência da necessidade de se promover uma mudança no rito de tramitação das medidas provisórias,
de modo que o Congresso Nacional, aí entendido a Câmara, na parte que lhe cabe, e o Senado, na parte que
lhe diz respeito, possa discutir de forma aprofundada
todas essas medidas e os temas que elas encerram.
Nesse sentido, há um entendimento geral, e as
proposições apresentadas pelo Presidente Sarney e
por outros de nossos Pares aqui, sem dúvida, serão
objeto de uma rápida apreciação e deliberação.
Segundo, nós entendemos que a presente medida provisória, ao passar pela Câmara dos Deputados,
sofreu mudanças que, de certa forma, descaracterizam parte importante do conteúdo daquilo que veio
diretamente do Governo Federal, por intermédio da
medida provisória. E é importante lembrar, inclusive,
que essa proposição adveio do Governo do Presidente Lula como parte de um processo de preocupação
com eventos que se sucederam em 2010 durante o
processo eleitoral, em que mal os servidores públicos
utilizaram-se de suas atribuições, de suas prerrogativas, para, de forma ilegal, darem ﬁnalidade diversa
ao conhecimento sobre o sigilo ﬁscal de determinadas
pessoas. Mais ainda, a chegada à quebra desse sigilo
se deu também de forma absolutamente ilegal.
Portanto, era um compromisso do Governo Lula
e é um compromisso da Presidente Dilma Rousseff
que nós possamos ter uma legislação que claramente seja capaz de preservar a intimidade, a privacidade
dos cidadãos e cidadãs brasileiros e brasileiras e, ao
mesmo tempo, possa garantir o poder de ﬁscalização
do Estado brasileiro sobre os diversos contribuintes
que o País tem.
Nesse sentido, e levando aqui em consideração
as proposições e as ponderações que foram apresentadas, em especial pelos nossos Pares da Oposição,
o Senador Aécio Neves, o Senador Alvaro Dias, a
Senadora Marinor, e principalmente a preocupação
do nosso Líder do PMDB, Renan Calheiros, o nosso
entendimento – eu na minha condição de Relator – é

Quarta-feira 16

275

06857

de que nós devemos deixar que essa medida provisória perca o seu efeito e, como tal, de imediato, nós
devemos apresentar, em regime de urgência urgentíssima, um projeto de lei do Senado Federal, buscando
exatamente estabelecer a regulamentação para esse
problema ao qual me referi aqui.
O instrumento que eu pretendo utilizar para permitir que isso aconteça é apresentar à medida provisória uma emenda, a emenda de supressão do art. 3º
do Projeto de Lei nº 4, como Projeto de Conversão, e
estabelecermos o processo de votação.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – É um destaque, Senador.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Um destaque de votação para essa emenda, pedindo,
naturalmente, que nossos Pares aprovem a medida
provisória e, consequentemente, a emenda, o que
ensejará a caducidade da medida provisória e a possibilidade de apresentarmos, com o respaldo de todos
os Líderes, um projeto de lei que possa tramitar em
regime de urgência urgentíssima e possa corrigir as
imperfeições que essa medida provisória tem.
Segunda questão, Srª Presidenta, para que não
paire nenhum mal-entendido. Na verdade, nós temos
várias medidas provisórias ainda na Câmara dos Deputados, sob a apreciação daquela Casa. Muitas delas
foram editadas no segundo semestre do ano passado,
quando estávamos em campanha eleitoral. Portanto,
quero frisar que esse procedimento que estamos tomando neste momento vale única e exclusivamente
para a discussão desta medida provisória.
Por último, gostaria de ressaltar aqui o espírito de
colaboração que tiveram aqui os nossos Pares da Oposição, que, ao longo desse entendimento, mostraram
claramente a sua intenção de que não aconteça um
vácuo legislativo em relação a um tema de tal seriedade, mas que possamos reﬂetir, na medida do possível,
o máximo consenso que esta Casa possa gerar.
Quero agradecer também aqui o apoio do nosso Líder do Governo em exercício, Senador Gim Argello, para que pudéssemos construir esse encaminhamento.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Humberto Costa.
A Presidência aguarda a formalização do requerimento de comunicação do destaque.
Prorrogo a sessão pelo tempo necessário à apreciação das matérias desta sessão. Entrementes, continuamos a discussão da matéria, do mérito, com o
Senador Randolfe Rodrigues, inscrito. Estão inscritos
os Senadores Mário Couto, Aécio Neves, Valadares,
Dornelles, Demóstenes e Jorge Viana.
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) –
Presidente, em homenagem ao acordo ﬁrmado, estou
retirando minha inscrição.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Muito bem, Senador Randolfe.
Com a palavra...
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Srª Presidente, uma questão de ordem referente ao acordo
ora construído.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Sem revisão
do orador.) – O momento que o Senado está vivendo
é um momento especial. Neste plenário, conseguimos
um grande acordo conduzido por todos os Líderes.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – É verdade.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Sem revisão
do orador.) – É um acordo que valoriza este Plenário,
valoriza este Senado porque, de agora em diante,
chegou medida provisória no mesmo dia, haverá outra reação. Mas, só para completar isso, pelo acordo
ﬁrmado com os Líderes, principalmente da Oposição
– Senador Alvaro Dias, Senador Demóstenes, Senador Aécio Neves –, o projeto que vai ser iniciado com
regime de urgência urgentíssima é o projeto original,
que veio do Governo, na medida provisória, sem as
modiﬁcações implementadas na Câmara, para que
aqui a gente possa discutir o conteúdo. Isso é muito
importante que seja colocado também.
Mais do que isso, Srª Presidente, quero agradecer a cada um que participou, Senador Valter Pinheiro,
desse entendimento, porque é um novo momento. E
orientando a Bancada do Governo, porque todos aqui
estão muito atentos: vamos votar “sim”, com o destaque feito pelo Senador Humberto Costa.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Pela ordem, Srª Presidente, pela Liderança.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador Demóstenes.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, também adiro a esse acordo, porque acho que
é uma maneira de se derrubar uma medida provisória
que não é boa, mas vejo que o Presidente da Casa,
Senador José Sarney, deu uma declaração dizendo que
quer dar uma nova roupagem à tramitação das medidas
provisórias. Isso é muito bom, só que o que acontece é
que, como se trata de mudança constitucional, sempre
vamos precisar da Câmara dos Deputados.
Faço, então, um apelo aos Líderes, especialmente
aos Líderes governistas, para que tenham esse diálogo a ﬁm de que isso não se transforme apenas em
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um golpe retórico, digamos assim. Acho, inclusive, se
a Câmara resistir – e espero que não resista –, que
tenhamos também mecanismos para fazer com que
os projetos da Câmara aqui, que não sofrem nenhum
embargo, passem a sofrer.
Quer dizer, queremos, na realidade, que essas
medidas cheguem aqui com um prazo razoável de tramitação. Não queremos enfrentamento com a Câmara.
Não queremos nada a não ser o direito de discutir, de
forma justa e equilibrada, essas medidas provisórias.
Louvo a iniciativa da Casa. Acho que estamos
dando a sinalização, e esperamos que a Câmara compreenda a nossa situação. Agora, não é que eu pregue
uma guerra com a outra Casa, mas, se for preciso endurecer, teremos que fazer assim.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senador Demóstenes Torres, acredito que
hoje esta Casa deu uma demonstração de grande
maturidade, de grande entendimento pelas Lideranças, tanto oposição como situação. Creio que a Câmara saberá entender a situação em que o Senado
se encontra, e poderemos encaminhar essa matéria
de forma rápida.
Vamos continuar a discussão do mérito. Com a
palavra, o Senador Mário Couto.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Srª Presidente, pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Discutimos hoje, aqui, Srª
Presidente, o problema de a Comissão Mista nunca
se reunir. Eu quero apenas pedir licença a V. Exª – é
a primeira vez que conversamos, estando V. Exª na
Presidência, e aproveito para saudá-la –, para dizer
que, amanhã, às 14 horas e 30 minutos, teremos uma
reunião em que se vai constituir a fonte de recursos
adicionais para o BNDES. Então, eu gostaria de lembrar os Senadores Humberto Costa, Magno Malta, Acir
Gurgacz, Antonio Carlos Valadares, Inácio Arruda, Renan Calheiros, Francisco Dornelles, Eduardo Amorim,
Sérgio Petecão, Alvaro Dias, José Agripino e Gim Argello para que compareçam, amanhã, às 14 horas e 30
minutos, a ﬁm de que não aconteça o que aconteceu
hoje, quando a Câmara não reuniu a Comissão Mista,
e deu no que deu, o que vimos hoje à tarde.
Portanto, faço um apelo para que os Srs. Senadores compareçam amanhã a esta reunião, às 14 horas
e 30 minutos aqui.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senador Mário Couto, com a palavra.
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O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Presidente, se V. Exª permitisse, eu queria...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Um momento...
Eu descontarei o seu tempo, Excelência.
Pois não.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL.
Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de apresentar
uma consulta, e me permitirei depois formalizá-la perante a Mesa do Senado Federal – acho prudente ouvirmos a Comissão de Constituição e Justiça –, sobre
se é possível ou não transformarmos um projeto de lei
de conversão em projeto de lei, como já ﬁzemos aqui,
se não me engano, quatro vezes.
Foi levantado que, em função do fato de já termos
votado a admissibilidade da medida provisória, não poderíamos fazer isso. Eu acho que não tem nada a ver,
absolutamente não tem nada a ver, porque, ao transformarmos o projeto de lei de conversão em projeto
de lei, estamos, primeiro, tirando eﬁcácia da medida,
derrotando a medida. Isso ﬁca implícito.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senador, nessas medidas já havia sido aprovada a admissibilidade... Rejeitada. E aqui foi aprovada.
Então, não é possível mais esse caminho.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB –
AL) – Se V. Exª me permite, nós votamos apenas a
admissibilidade. A transformação do projeto de lei de
conversão em projeto de lei é uma substancial mudança de mérito. Signiﬁca o Senado, em outras palavras,
dizer que não está concordando com a medida provisória e que prefere que este assunto seja tratado em
projeto de lei.
Com todo o respeito, eu só queria fazer uma consulta formalmente à Mesa do Senado e, consequentemente, à Comissão de Constituição e Justiça.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Mesa aguarda a formalização da consulta
para encaminhar.
Com a palavra, o Senador Mário Couto, por dez
minutos.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, Srªs
e Srs. Senadores, poderia eu até dispensar esta fala,
em função do acordo que já foi estabelecido, mas quero fazer algumas considerações.
Pretendia eu, nesta tarde, em relação a este
tema, fazer um discurso duro, porque este Senado,
há muito, vem sendo desmoralizado com as medidas
provisórias.
Subi a esta tribuna, inicialmente, para parabenizar
alguns Senadores pelas atitudes que tomaram nesta
tarde. O Senador Itamar Franco, que iniciou uma ques-
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tão de ordem, mostrando à Nação brasileira que esta
Medida Provisória era inconstitucional, expôs o artigo
da Constituição, ordenou o pensamento jurídico que
mostrou à Nação brasileira, claramente, que, se nós
votássemos esta Medida Provisória, mais uma vez,
nós estávamos caminhando para a desmoralização
total deste Senado.
Parabéns, Senador Itamar Franco; parabéns, Senador Aécio Neves, pelo esforço que teve em mostrar
a todos os Senadores que nós não deveríamos votar
esta Medida Provisória na tarde de hoje e propôs que
se pudesse retirar ou se encontrasse um outro artifício
regimental capaz de não se votar esta Medida Provisória na tarde de hoje.
Quero parabenizar o Líder do PSDB, Alvaro Dias,
e dizer a todos os Senadores que, no dia em que este
Senado promoveu a sessão em homenagem ao Dia da
Fraternidade, quando escutei, Senador Itamar Franco,
o pronunciamento do Senador que aqui dá uma lição a
todos nós, principalmente a mim, Senador Itamar Franco, que vim aqui para este Senado há apenas quatro
anos e que estou aprendendo com muitos, como é o
caso do Senador Pedro Simon, o discurso de Pedro
Simon hoje me sensibilizou, fez-me reﬂetir, deu-me
força a mais, incentivou-me a lutar pela democracia
deste País, incentivou-me a lutar pela liberdade deste
Senado; ouvindo suas palavras, emocionei-me. Pensei
nessas tais medidas provisórias. E, quando acabo de
sentar ali, ouço sua voz, defendendo a liberdade deste
Senado. São homens como vocês que trazem a dignidade deste Senado, que trazem aos Senadores mais
novos, aos políticos mais novos como eu a certeza e
a obrigação de lutarmos pela nossa Pátria.
Medidas provisórias. Disse um certo Senador
que isso é comum no Parlamento e que outros Presidentes também ﬁzeram medidas provisórias. Fizeram,
sim; agora, é bom, Senador, que se vejam os méritos
e como essas medidas provisórias foram feitas, as
diferenças. As outras respeitavam a Constituição; essas, na sua maioria, não respeitam. Mandam-se para
cá medidas provisórias para empréstimos, em caráter
de urgência; mandam-se para cá medidas provisórias,
Senador, como esta, que não somos obrigados a votar.
Alguns disseram que temos a obrigação de votar. Não,
Senador! Eu não voto medida provisória inconstitucional. Não somos obrigados a votar medidas provisórias
inconstitucionais.
Se formos fazer a comparação numérica dos governos anteriores com o Governo atual, ou pelo menos
com o que passou – espero que a nova Presidenta não
siga o mesmo rito do Presidente Lula –, compare, Senador Itamar, veja a quantidade de medidas provisórias
engessando este Senado nacional, tirando a liberdade
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de cada um de nós legislar. O que estamos fazendo,
então, aqui, Senador Mozarildo?
Saio hoje à tarde daqui certo de que o Senado
Federal mostrou à sociedade brasileira que nem tudo
está perdido. Vi Líderes se esforçarem aqui. Oxalá
continuem com a mesma postura. Ouvi a palavra do
Presidente Sarney, que sempre quis dar mais moralidade a este Senado – é bom que se ressalte –, que
diz que vai começar a dar ritmo a essas medidas
provisórias. Isso é bom para o nosso Senado, que já
está quase, como disse V. Exª, desacreditado pela
população. Eu até digo, Senador, que ele está desacreditado e não quase desacreditado. Precisamos
fazer com que essa população acredite neste Senado.
Não devemos deixar este Senado ser desmoralizado,
de forma nenhuma.
É preciso que a Situação, que os Senadores governistas entendam e possam colocar a democracia
brasileira acima de seus interesses, colocar o Senado
brasileiro acima de seus interesses, colocar o Senado
brasileiro no seu devido lugar: independente, forte e
sério, que não se curva e que não se ajoelha aos pés
do Executivo, do Presidente da República.
Nós temos o dever, nós temos a obrigação de
fazer este Senado cada vez mais forte. Esta sessão
de hoje talvez ﬁque marcada por iniciativa sua, Senador Itamar, porque, se ninguém o ﬁzesse, talvez se
passasse aqui, se votasse – não eu, não V. Exªs nem
outros que respeitam este Senado – e fôssemos para
nossa casa não com uma derrota nossa, mas com uma
derrota amarga da Constituição Nacional.
V. Exª alertou, e houve um entendimento. Outros
Senadores lutaram por esse entendimento. Oxalá,
tomara que esse entendimento continue, que essas
medidas provisórias possam existir, mas que sejam
medidas provisórias constitucionais, emitidas na necessidade e na urgência, e não abusivas, como acontece quase rotineiramente aqui...
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Aumente só meu som, por favor.
Legislar, meu Senador querido, é nossa obrigação. Legislar faz parte da nossa proﬁssão. Legislar é
nosso dever. Ninguém, absolutamente ninguém, poderá
tirar esse direito. Deem a liberdade de os Senadores
legislarem!
Oxalá, tomara que esta sessão de hoje possa ser
assim por muito tempo e que essas medidas provisórias inconstitucionais sejam derrubadas no plenário
do Senado Federal.
(Interrupção do som.)
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Um minuto, para encerrar.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu
lhe agradeço. Aliás, eu nem precisava mais de um minuto. Mas a senhora é tão bondosa que vou falar mais
este minuto dado por V. Exª.
Desço desta tribuna, Senadores e Senadoras,
alertando mais uma vez: quantos Senadores já subiram a esta tribuna? Quantos? Muitos! Senadores que
precisam ser lembrados e respeitados, como Antonio
Carlos Magalhães, que aqui, por muitas vezes, bradou,
pediu a moralização dessas medidas provisórias. Mais
uma vez, parabenizo o Senador Itamar Franco. Mais
uma vez, parabenizo Aécio Neves. Mais uma vez, parabenizo Alvaro Dias...
(Interrupção do som.)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Mais um minuto, só para acabar os parabéns.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA.) – Só
para acabar os parabéns.
Parabenizo a Liderança do Governo, que entendeu que é necessário, sim, respeitar a Constituição
Federal e a democracia deste País.
Obrigado, Senadora.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Presidente, pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador Marcelo Crivella.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) –
Nós vamos votar e não será uma votação nominal?
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Depende. Ela é simbólica, a não ser que alguém
no plenário exija nominal. Ela é simbólica.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Não. Se há acordo, não vai ter ninguém pedindo.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Com a palavra o Senador Aécio Neves. (Pausa.)
Desiste do uso da palavra.
Senador Valadares...
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, eu
vou abrir mão, mas apenas para reconhecer também
a posição absolutamente correta, já externada por V.
Exª, das lideranças do Governo em torno de um acordo que, certamente, inicia o processo de recuperação
da dignidade desta Casa. É apenas o início, uma sinalização, que precisará ter consequências absolutamente sérias, inclusive, repito, criando mecanismos
que julguem, como prevê a Constituição, a urgência e
relevância das medidas provisórias – repito –, que vêm
sendo editadas de forma abusiva, retirando desta Casa
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e da Câmara dos Deputados a sua responsabilidade
maior que é de legislar.
Hoje foi o início, espero eu, de uma nova relação,
não apenas entre Governo e Oposição nesta Casa,
mas na relação do Parlamento com o Poder Executivo.
Portanto, estão de parabéns todos os que conduziram
as negociações pelo Governo – e está aqui o Senador
Gim Argello.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Aécio Neves.
Com a palavra o Senador Antonio Carlos Valadares, por dez minutos.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta,
em primeiro lugar, gostaria de elogiar as lideranças
desta Casa por este acordo extremamente solícito para
com uma classe que, de forma direta, tem contribuído
para o aumento da arrecadação do nosso País e agido
com a maior seriedade no exercício das suas funções,
os funcionários da Receita Federal.
Esta medida provisória, da forma como foi aprovada na Câmara dos Deputados, era uma verdadeira
espada de Dâmocles, uma ameaça constante sobre
a cabeça dos funcionários que eram indicados ou
designados para tratar do problema do ingresso no
sigilo ﬁscal de empresas, pessoas físicas ou jurídicas.
E o que me inspirou, Sr. Presidente, a me emparelhar desde logo àqueles que se preocupavam com a
redação da medida provisória foi o próprio texto distribuído pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
e da Liderança do Governo a todos os Senadores da
Base aliada, advertindo para os perigos da aprovação
desta Medida Provisória.
Senão, vejamos:
Há alguns setores técnicos importantes
do Governo que acreditam que a redação ﬁnal da medida provisória foi infeliz e poderá
gerar distorções em sua aplicação. Teme-se,
sobretudo, que os funcionários públicos da
Receita Federal recuem no cumprimento de
seu dever funcional diante da diﬁculdade de
estabelecer os limites entre um processo investigativo e a estrita autorização formal para
cada passo que envolva um acesso a dados
de um contribuinte que pode estar envolvido
em algum ilícito tributário.
Continuando, diz o texto da Liderança do Governo:
O Sindicato dos Auditores Fiscais Federais argumenta que o Ministério Público
promove uma verdadeira inversão do ônus da
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prova, incumbindo ao servidor público provar
que não infringiu a legalidade ao desempenhar
sua proﬁssão, ao invés de incumbir o acusador
de provar que o servidor agiu além de suas
prerrogativas proﬁssionais.
Então, não há nada mais claro, mais contundente
que demonstre por “a” mais “b”, de forma clara e insoﬁsmável, a impropriedade da redação aprovada na
Câmara dos Deputados dessa medida provisória.
Por isso, enalteço todas as lideranças partidárias,
do Governo e da Oposição, a começar pela Liderança
do Bloco, o Senador Humberto Costa; o Senador Alvaro
Dias, esta grande Liderança do PSDB, que compreendeu o erro que cometeu o seu Partido na Câmara
dos Deputados, ao tirar do texto o art. 3º da medida
provisória que foi proposta pelo Governo; e também
o Senador Aécio Neves, que também compreendeu
essa situação e aprovou in totum esse acordo, com
a participação do PMDB e de todos os partidos que
envolvem esta Casa.
Por isso, a Medida Provisória vai sofrer uma alteração aqui no Senado Federal e, assim ou assado,
por decurso de prazo, vai perder a sua validade, e o
Governo terá que fazer uma nova proposta, uma proposta mais acolhedora, uma proposta que venha defender os interesses dos contribuintes contra possíveis
ilicitudes e que também venha proteger o funcionário
público contra inversões de valores que muitas vezes
são cometidas, ou contra injustiças que muitas vezes
são cometidas por órgãos ﬁscalizadores, a exemplo
do Ministério Público.
A Medida Provisória tem que sofrer uma alteração, Srª Presidenta, sem dúvida alguma. O processo
de andamento das medidas provisórias é injustiﬁcável,
de vez que o Senado Federal, que sempre foi a Casa
revisora do Congresso Nacional, passou a ser uma
Casa de segunda categoria. A Câmara dos Deputados
aprovava e, ao apagar das luzes da vigência da medida
provisória, o Senado Federal aí é que ia se debruçar e
resolver, a toque de caixa e a repique de sino, aquilo
que poderia ser resolvido em 60 dias.
Essa proposta do Senador Walter Pinheiro, coadjuvada pela proposta do Senador José Sarney, fazendo com que, durante 55 dias, a medida provisória
seja discutida e resolvida na Câmara dos Deputados
e mais 55 dias aqui no Senado Federal, com dez dias
de espaço para, no caso de o Senado fazer alguma
emenda, voltar para a Câmara, é melhor esta solução.
Ou talvez, no decorrer do debate, possamos encontrar
ainda uma outra melhor. O fato é que, como está, o
Senado Federal está sendo relegado não a um segundo plano, porque no segundo plano ainda decidimos
alguma coisa, estudamos alguma coisa. Nós estamos
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sendo relegados a nenhum plano, do ponto de vista
legislativo.
Agradeço a V. Exª, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Muito obrigada, Senador Valadares.
Com a palavra o Senador Dornelles.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP
– RJ. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidenta, eu queria congratular-me com o Senado Federal pela decisão tomada nesta noite, tendo
encontrado um caminho para não votar a Medida
Provisória nº 507, que ia desorganizar completamente a administração pública brasileira, atingindo
não somente a ação da Receita, mas criando as
maiores diﬁculdades para o sistema de defesa comercial do Brasil.
Qualquer que seja o caminho, seja a proposta do
Senador Renan Calheiros, seja a proposta do ilustre
Líder do PT, Senador Humberto Costa, o importante
é que a medida provisória não vai ser votada.
Este é um dia importante para o Senado Federal.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Dornelles.
O último orador inscrito é o Senador Demóstenes
Torres. (Pausa.)
O Senador Demóstenes Torres não se encontra
presente.
Senador Jorge Viana – ainda é o último Senador
inscrito. (Pausa.)
Também abre mão.
Então, estamos prontos para votar.
Dou por encerrada a discussão.
Sobre a mesa, requerimento de destaque para
votação em separado.
O Senador Delcídio pode ler o destaque.
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT-MS) – É
lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 217, DE 2011
Destaque de disposição para votação
em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado do art. 3º do Projeto de Lei de Conversão nº 4, de
2011.
Sala das Sessões, 15 de março de 2011. – Humberto Costa.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Em votação apenas o requerimento.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Para
encaminhar, Srª Presidente.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Não tem encaminhamento em destaque,
Senador.
O requerimento não tem encaminhamento.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que o
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria destacada será votada oportunamente.
Há outro requerimento sobre a mesa, que será
lido pelo Sr. 1º secretário em exercício, Senador Delcídio do Amaral.
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT-MS) – É
lido o seguinte:
REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 218, DE 2011
Para Votação em Separado – SF
(Emenda nº 5 à MPV nº 507/2010-PLV 4/2011)
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do Regimento Interno do
Senado Federal, destaque para votação em separado
da Emenda de número 5, apresentada a Medida Provisória nº 507 de 2010.
Sala das Comissões, 15 de março de 2011. _
Senador Inácio Arruda.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Em votação o requerimento que acabou de
ser lido pelo Senador Delcídio do Amaral.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
Em votação o Projeto de Lei de Conversão nº 04,
de 2011, que tem preferência regimental sem prejuízo
da matéria destacada.
Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que o
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação a matéria destacada, que é o art.
3º do projeto.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Srª
Presidente.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Srª Presidente.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O Senador Humberto Costa deve encaminhar
a matéria.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE)
– Srª Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras,
o objetivo do destaque apresentado por mim é exatamente no sentido de suprimir o art. 3º que foi, em
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grande parte, objeto dessa divergência que permeou
o processo de discussão dessa medida provisória.
Com essa medida supressiva, conforme eu havia colocado desde o início, podemos concretizar o acordo
que aqui foi formulado, porque, com a aprovação dela
e a mudança da medida provisória, ela terá que ser
encaminhada à Câmara. Não havendo mais prazo,
irá caducar, e assumimos todos aqui o compromisso
de apresentar, em regime de urgência urgentíssima,
um projeto de lei que resgate o conteúdo original da
proposta enviada pelo Governo na forma de um projeto de lei do Senado.
Então, encaminho o voto “não”.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Senadora Marta, para encaminhar pelo PSOL.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Srª
Presidente, para orientar o voto do PSDB.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Para orientar a bancada, a Senadora Marinor.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA.) – Quero deixar claro que o acordo é relacionado ao projeto
e não ao conteúdo.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Certo.
Está bastante claro, Senadora.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Para
deixar bem claro isso.
Em segundo lugar, para aﬁrmar a posição do
PSOL, de concordância com a retirada do art. 3º.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A senhora vota “não”? O PSOL vota “não”?
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – O voto
do PSOL é “não”.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não.
Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Srª
Presidente, para destacar a importância desse acordo.
Certamente construiremos juntos um projeto que
atenda às expectativas do País sobre uma questão
importante que diz respeito a sigilo ﬁscal, evitando
o cometimento de crimes impunes, como ocorreu ao
longo do tempo.
Esse é o primeiro passo, embora tenha ﬁcado
estabelecido que é um caso isolado, que a estratégia
não vale para todas as medidas provisórias. Mas discutiremos caso a caso e certamente também chegaremos a entendimentos em relação a outras medidas
provisórias se, porventura, elas vierem com deformação
que devam ser corrigidas pelo Senado Federal, porque
esta é a Casa revisora e não é a Casa simplesmente
da chancela.
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Portanto, louvo esse acordo celebrado pela Oposição com as lideranças do Governo.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Srª Presidente!
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O senhor encaminha “não”, Senador?
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Exato.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O PSDB encaminha “não”.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Srª Presidente, só para encaminhar.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senador Gim Argello.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – O encaminhamento também pelo PTB e pela liderança do Governo é o voto “não”.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Voto “não” pela liderança do Governo.
Senador Jucá.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – O
PMDB, Srª Presidente, encaminha o voto “não”.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O PMDB encaminha o voto “não”.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ) – Srª Presidente, o PP encaminha o voto “não”.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O PP encaminha o voto “não”.
Em votação o art. 3º.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Srª Presidente. Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.)
– Srª Presidente, eu quero cumprimentar o Senador
Humberto Costa pelo entendimento que teve hoje,
inclusive com a colaboração de todos os Senadores do PT, do Senador Walter Pinheiro, que muito
estudou este assunto, e do Senador José Pimentel,
pois nós estávamos preocupados com o anseio expresso pelos auditores ﬁscais, pela Unaﬁsco e por
todos. Estávamos muito torcendo para que pudesse
haver esse entendimento, inclusive com a exclusão
do art. 3º.
Esperamos, pois, que o Executivo, ao encaminhar
o novo projeto de lei para aqui ser tramitado em regime de urgência urgentíssima, atenda também a essa
aspiração objeto do acordo realizado.
Obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Suplicy.
Em votação.
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O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Srª Presidente...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Nós, do PCdoB, queremos dizer que apresentamos um
destaque, inclusive de uma emenda original nossa, na
Câmara. Era uma emenda que incluía uma ressalva no
art. 3º, criando um parágrafo terceiro, que permitia a proteção daqueles que trabalham diretamente e que não
poderiam, ao exercer a sua atividade proﬁssional, a sua
responsabilidade, serem punidos. Seria um absurdo.
Então, quero louvar o acordo, porque nós dá o
tempo necessário para corrigirmos esses defeitos,
como o da pressão no sentido de se encontrar um
bode expiatório para isso ou para aquilo, que levassem
a uma medida provisória, que, evidentemente, limita
o espaço de tempo para discussão e uma legislação
mais adequada, mais perfeita e que nunca possa punir aqueles que têm a responsabilidade de ﬁscalizar
porque, se pegarmos o ﬁscal e partirmos para puni-lo,
nós não vamos conseguir mais ter uma Receita Federal adequada aos interesses do País.
Então, acho que o acordo é positivo. Quero louvar
o esforço da liderança do Governo, do líder Humberto
Costa, que conduziu também aqui esta articulação.
Digamos assim: a nossa emenda ﬁcou prejudicada,
em termos; no ﬁnal, ela também, no acordo, é beneﬁciada.
Então, por isso, quero louvar o acordo feito por
V. Exª.
Obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Inácio Arruda.
Nós temos outros projetos de lei a serem votados, mas, antes, vamos pôr em votação a matéria
destacada.
Em votação.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado o art. 3º.

institui hipóteses especíﬁcas de sanção disciplinar para
a violação de sigilo ﬁscal e dá outras providências.
Sala de Reuniões da Comissão, 15 de março
de 2011.

É o seguinte o parecer oferecendo a redação ﬁnal:

Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 104, de 2008 (nº 1.309/2007,
na Casa de origem, do Deputado Eliene Lima),
que acresce o § 3º ao art. 974 da Lei nº 10.406,
de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código
Civil. (dispõe sobre o registro de contratos e
alterações contratuais de sociedade que seja
integrada por sócio incapaz).
Parecer favorável, sob nº 1.481, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Efraim Morais.

PARECER N° 36, DE 2011
(Da Comissão Diretora)
Redação ﬁnal da Emenda do Senado
ao Projeto de Lei de Conversão n° 4, de 2011
(Medida Provisória n° 507, de 2010).
A Comissão Diretora apresenta a redação ﬁnal da
Emenda do Senado ao Projeto de Lei de Conversão n°
4, de 2011 (Medida Provisória n° 507, de 2010), que

ANEXO AO PARECER N° 36, DE 2011
Redação ﬁnal da Emenda do Senado
ao Projeto de Lei de Conversão nº 4, de 2011
(Medida Provisória nº 507, de 2010).
Institui hipóteses especíﬁcas de sanção disciplinar para a violação de sigilo
ﬁscal e dá outras providências.
EMENDA ÚNICA
(Corresponde ao destaque de Plenário)
Suprima-se o art. 3° do Projeto.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Vamos, então, votar a redação ﬁnal.
As Srªs e Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
A matéria foi aprovada e volta à Câmara dos Deputados. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Foi um belo começo hoje para o Senado.
Parabéns, Humberto!
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Item 2:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2008
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Não foram oferecidas emendas perante a
Mesa.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra declaro encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados.
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Item 3:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 166, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 166, de 2008 (nº 696/2003,
na Casa de origem, do Deputado Zezéu Ribeiro), que dispõe sobre o acesso à informação
de valor didático por alunos e professores nas
áreas de engenharia e arquitetura e dá outras
providências.
Pareceres sob nºs 1.599 e 1.600, de
2010, das Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador César Borges, favorável; e
– de Educação, Cultura e Esporte, Relatora ad hoc: Senadora Marisa Serrano, favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CE (Substitutivo),
que oferece.
Sobre a mesa, requerimento, de autoria do Senador Gim Argello, de adiamento da discussão por 28
dias úteis, até o dia 26 de abril.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO Nº 219, DE 2011
Adiamento da discussão para determinado dia.
Nos termos do art. 279, inciso III, do Regimento
Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto
da Câmara nº 166/2008, a ﬁm de ser feita na sessão
de 26 de abril vindouro.
Sala das Sessões, 15 de março de 2011. –Senador Gim Argello
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Em votação o requerimento.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria sai da Ordem do Dia para retornar na
data aprovada agora.
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O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Srª Presidenta, pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador João Pedro.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Presidenta Marta Suplicy, eu estou solicitando que seja votado,
nesta sessão, requerimento, de minha autoria, que está
sobre a mesa, que requer uma sessão especial para
comemorarmos 20 anos de Mercosul.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Foram lidos, anteriormente, os Requerimentos nºs 110 e 115, de 2011, do Senador João Pedro
e outros Srs. Senadores, solicitando que o tempo dos
oradores do Período do Expediente da sessão do dia
24 de março seja destinado a comemorar os 20 anos
do Mercado Comum do Sul (Mercosul).
Em votação os requerimentos.
As Srªs Senadores e os Srs. Senadores que os
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Pois não, Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Quero uma informação após isso.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Aprovado.
Senador Suplicy com a palavra.
O Requerimento do Senador João Pedro foi aprovado.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, estava na
Ordem do Dia e pronto para ser votada a operação
de empréstimo da República Federativa do Brasil e o
Bird com respeito ao empréstimo que o Banco Mundial
irá realizar a ﬁm de o Ministério de Desenvolvimento
Social aprimorar o Programa Bolsa Família. Há entendimento com respeito a esse assunto, votado por
consenso hoje na Comissão de Assuntos Econômicos.
Se V. Exª puder colocar em votação, acredito que poderemos votar de pronto. Como Relator, estou pronto
para dar os esclarecimentos que, porventura, sejam
demandados.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT - SP) – Senador Suplicy, vamos consultar as Lideranças para vermos a possibilidade de encaminhar
essa votação.
Com a palavra os Líderes dos diferentes Partidos.
O SR. VITAL DO REGO (Bloco/PMDB – PB) –
Presidente, o PMDB está de acordo.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
- SP) – E o PSOL?
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– PSOL, de acordo.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
- SP) – Liderança do Governo. (Pausa.)
Não havendo objeção do Plenário, passa-se à
apreciação do Projeto de Resolução nº 7, de 2011.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
- SP) – Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 7, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 7, apresentado como conclusão do Parecer nº 34, de 2011, da Comissão
de Assuntos Econômicos – Relator, Senador
Eduardo Suplicy –, que autoriza a República
Federativa do Brasil a contratar operação de
crédito externo no valor de até US$200 milhões
(duzentos milhões de dólares dos Estados Unidos da América), Brasil e BIRD, para o Bolsa
Família, apoio ao compromisso nacional pelo
desenvolvimento social.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, está encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação ﬁnal:
PARECER Nº 37, DE 2011
(Da Comissão Diretora)
Redação ﬁnal do Projeto de Resolução n° 7, de 2011.
A Comissão Diretora apresenta a redação ﬁnal
do Projeto de Resolução n° 7, de 2011, que autoriza
a República Federativa do Brasil a contratar operação
de crédito externo no valor de até US$200.000000,00
(duzentos milhões de dólares dos Estados Unidos da
América).
Sala de Reuniões da Comissão, 15 de março
de 2011.
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ANEXO AO PARECER N° 37, DE 2011
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do
Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N° , DE 2011
Autoriza a República Federativa do
Brasil a contratar operação de crédito externo no valor de até US$200.000.000,00
(duzentos milhões de dólares norte-americanos).
O Senado Federal resolve:
Art. 1° É a República Federativa do Brasil autorizada a contratar operação de crédito externo com o
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) no valor de até US$200.000.000,00
(duzentos milhões de dólares norte-americanos).
Parágrafo único. Os recursos da operação destinam-se ao “Projeto Consolidação do Programa Bolsa
Família e Apoio ao Compromisso Nacional pelo Desenvolvimento Social”.
Art. 2° A operação de crédito referida no art. 1º
deverá ser realizada nas seguintes condições:
I – devedor: República Federativa do Brasil;
II – credor: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD);
III – valor: até US$200.000.000,00 (duzentos milhões de dólares norte-americanos);
IV – modalidade: margem variável;
V – prazo de desembolso: até 30 de dezembro
de 2015;
VI – amortização: parcelas semestrais e consecutivas, de valores tanto quanto possíveis iguais, pagas
em 15 de novembro e em 15 de maio de cada ano,
vencendo-se a primeira parcela em 15 de novembro
de 2015 e a última em 15 de maio de 2040, com cada
parcela correspondendo a 2% (dois por cento) do valor
total do empréstimo;
VII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas
datas de pagamento da amortização e calculados sobre
o saldo devedor periódico do empréstimo, a uma taxa
composta pela taxa de juros de referência do mercado interbancário londrino (Libor) semestral para dólar
norte-americano, acrescida de uma margem (spread)
a ser determinada pelo Bird semestralmente;
VIII – comissão à vista (front-end fee): até 0,25%
(vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor do
empréstimo, a ser debitada na data em que o contrato
entrar em efetividade;
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IX – opção de alteração da modalidade de empréstimo: a contratação na modalidade “margem variável”
permite a alteração para a modalidade “margem ﬁxa”
mediante solicitação formal ao credor.
Parágrafo único. As datas de pagamento do principal, dos encargos ﬁnanceiros e dos desembolsos
previstos poderão ser alteradas em função da data de
assinatura do contrato de empréstimo.
Art. 3º O prazo máximo para o exercício desta
autorização é de 540 (quinhentos e quarenta) dias,
contado a partir da vigência desta Resolução.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Sem
revisão do orador.) – Srª Presidenta, apenas para agradecer o bom entendimento, inclusive com os Partidos
de oposição, diante dos esclarecimentos prestados pelo
Ministério do Desenvolvimento Social. Agradeço.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
- SP) – Obrigada, Senador Suplicy.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
- SP) – Discussão da redação ﬁnal. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pela ordem, Senador Randolfe Rodrigues.
É sobre a matéria, Senador?
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL - AP)
– Não.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT SP) – Então, se não é, um momentinho. Vamos votar.
Os Senadores e as Srªs Senadoras que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Com a palavra, o Senador Randolfe Rodrigues
sobre outro tema.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente,
é apenas para solicitar que retire o meu nome da lista
de oradores de hoje porque falarei pela Liderança do
PSOL no Expediente de amanhã.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador.
O Senador Valdir Raupp quer usar da palavra?
(Pausa.)
Abriu mão.
Se não houver mais nenhum Senador que queira
fazer uso da palavra...
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Senador Waldemir Moka quer fazer uso da palavra? (Pausa.)
Pois não, por dez minutos.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, primeiramente quero agradecer ao
Senador Eduardo Suplicy que entendeu a urgência
da nossa fala. Na verdade, Srª Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo esta tribuna para trazer ao conhecimento desta Casa os problemas que têm causado
preocupação e angústia, em especial à população de
Mato Grosso do Sul, aos Prefeitos, produtores e também, claro, como autoridade maior, ao Governador
André Puccinelli.
Na verdade, são duas situações criadas pelo
grande volume de chuva registrado nos dez primeiros
dias de março em boa parte do nosso Estado. Além
de comprometer a infraestrutura de pelo menos vinte
Municípios, o mau tempo provocou perda de algo próximo de 40% a 50% da nossa safra agrícola.
São problemas que não permitem demora para
solucioná-los, pois eles mexem com a vida das pessoas e com a economia de um Estado inteiro.
As cidades atingidas precisam e devem retomar
a sua vida normal e, para isso, necessitam de apoio
urgente do Governo Federal, essencialmente de recursos para a recuperação das nossas estradas, pontes,
ruas e, principalmente, para dar abrigo àqueles que
perderam as suas casas.
A estimativa do Governo do Estado e da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul é de
que serão necessários pelo menos R$200 milhões
para socorrer o nosso Estado e particularmente os
20 Municípios.
Informo a esta Casa e as autoridades federais
que, até o momento, oito Municípios decretaram estado de emergência e outros 12 devem publicar seus
decretos ainda nesta semana.
Confesso que é uma situação de desespero.
Os Prefeitos não têm de onde tirar dinheiro para
realizar obras emergenciais. Para piorar, a burocracia
tem emperrado a liberação de recursos para atender
a essas situações.
Para se ter uma ideia, vários Municípios de Mato
Grosso do Sul que tiveram problemas semelhantes em
2010 ainda não receberam os recursos prometidos
pelo Governo Federal.
Isso apavora. Transmite insegurança não apenas aos administradores, mas principalmente a nossa
população.
O Sr. Ministro da Integração Nacional, Fernando
Bezerra, visitou o Mato Grosso do Sul na última sextafeira. O Governador André Puccinelli e os Prefeitos se
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sentiram amparados pelo menos naquele momento.
Registro também que a Presidenta Dilma telefonou
ao Governador André Puccinelli e o recebeu em audiência, hipotecando-lhe solidariedade e prometendo
o apoio necessário.
No entanto, é preciso que o Governo esteja disposto a dar muito mais de si. O dinheiro não está chegando, e a aﬂição aumenta a cada dia. Pontes continuam caídas, estradas vicinais intransitáveis, ruas esburacadas, drenagem e redes de esgoto destruídas e
moradias impróprias para se viver. Enﬁm, o sofrimento
da população é muito grande.
Se não bastassem os prejuízos causados à população, o produtor rural também teve sua produção
afetada. A Federação de Agricultura de Mato Grosso do
Sul calcula que as chuvas tenham causado prejuízos
da ordem de R$1,5 bilhão aos produtores de grãos,
em especial os de soja do meu Estado. Segundo a
Famasul, a previsão era de que o Estado registrasse
safra recorde, em 2011, de 4,5 milhões de toneladas
de grãos, mas a entidade se vê diante de uma realidade: a safra deste ano pode ser uma das piores dos
últimos anos.
Os Municípios da região norte do Estado foram
os mais prejudicados, com perdas acima de 50% de
sua área plantada. Boletim técnico da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) diz
que perdas de 60% da soja são esperadas em São
Gabriel do Oeste.
E como se não bastassem os prejuízos com a
soja, os produtores temem pelo plantio do milho, o que
chamamos popularmente de “safrinha”, produzido na
mesma área, cujo prazo de zoneamento estendido pelo
Ministério da Agricultura vai até o próximo dia 20.
Nos Municípios ao sul do Estado, como Maracaju, Sidrolândia, Rio Brilhante e Dourados, a estimativa
é de comprometimento entre 40% e 50% da nossa
safra de soja.
Pesquisa da Famasul feita nos 20 principais Municípios produtores de soja, antes da ocorrência das
chuvas, apontou índice de produtividade que chegaria
a 60 sacas por hectare em algumas áreas, bem acima
da média nacional, que é de 48 sacas/hectare.
Srª Presidente, até 10 a 15 dias atrás, o Mato
Grosso do Sul tinha uma expectativa muito grande.
Sou um homem ligado a esse segmento. É uma tristeza muito grande ver o produtor, no momento em que
vai colher o produto de seu trabalho, muitas vezes do
trabalho de seus ﬁlhos, impossibilitado por não ter condições de as máquinas adentrarem as lavouras para
colher a nossa soja.
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Outro fator que nos preocupa é uma estimativa
feita pela Embrapa de que a cheia no Pantanal em 2011
possa vir a ser uma das maiores dos últimos anos.
É sabido que o Pantanal é um sistema em que
há mesmo essas cheias. Isso é até salutar. Mas, com
uma cheia como a que está prevista, propriedades inteiras poderão ser alagadas. E aí o nosso prejuízo será
também com a nossa pecuária, que é muito grande
nesta região do Pantanal.
Fazendas que, em anos anteriores, não eram
atingidas pelas águas agora estão ilhadas. Esse fator
vai comprometer a produção de carnes, principalmente
da região pantaneira.
Os prejuízos registrados pelos agricultores certamente vão se somar aos dos pecuaristas. O ano de
2011, infelizmente, começa muito mal para a economia
de Mato Grosso do Sul.
Por isso, Srª Presidenta, Srªs e Srs Senadores,
há necessidade de o Governo Federal tomar duas medidas imediatas e objetivas. Uma que socorra, o mais
rápido possível, Municípios que tiveram sua infraestrutura afetada pelas chuvas, com a liberação de recursos
para recuperar os estragos; e outra que permita aos
produtores renegociar suas dívidas com os bancos
públicos, como, por exemplo, o Branco do Brasil.
Sem essas medidas, Mato Grosso do Sul poderá
ter um dos piores anos de sua história.
Mas tenho fé de que a Presidenta Dilma não nos
deixará sozinhos e determinará ações que possam,
de fato, vir a colaborar de forma decisiva para a recuperação dos Municípios, permitindo que seus moradores voltem a sua rotina normal de vida. É o que
os 2,5 milhões de sul-mato-grossenses esperam que
possa acontecer.
Encerro o meu pronunciamento, mais uma vez,
agradecendo a gentileza do Senador Eduardo Suplicy,
que me concedeu o seu lugar para que eu pudesse
fazer este apelo ao Governo Federal.
Toda a Bancada do Mato Grosso do Sul estará
empenhada e estará nos próximos dias com o Ministro da Agricultura e com o Ministro da Integração Nacional. Haveremos de socorrer a população do Mato
Grosso do Sul.
Muito obrigado, Srª Presidenta.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Waldemir Moka.
Com a palavra, pela Liderança do PMDB, o Senador Valdir Raupp, por cinco minutos.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta,
Senadora Marta Suplicy, Srªs e Srs Senadores, antes
de iniciar o meu pronunciamento, eu gostaria de fazer
uma breve homenagem ao jornal Folha de S.Paulo,
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em função de não ter estado presente na sessão de
homenagem.
Registro, portanto, neste momento, os meus parabéns aos 90 anos de aniversário do jornal Folha de
S.Paulo. Não pude prestigiar a sessão especial de
homenagem ao jornal, realizada pelo Senado nesta
segunda-feira, dia 14, por estar cumprindo agenda
política no meu Estado, o Estado de Rondônia.
Quero destacar que a longevidade do jornal é
resultado de suas vinculações históricas com a democracia brasileira. Ética e credibilidade marcam o
jornalismo da Folha, que engrandece a imprensa de
nosso País.
Os meus parabéns a toda a equipe da Folha,
diretores e jornalistas, pelo aniversário, e que a pluralidade jornalística continue sendo a marca desse
grande jornal.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, falo agora
das nossas rodovias brasileiras, dos acidentes ocorridos durante o feriado de carnaval.
Ao ﬁnal de todo feriado prolongado, as polícias
e os demais órgãos de segurança costumam divulgar
as estatísticas com as ocorrências registradas naquele período.
Os dados referentes ao carnaval de 2011 começam a aparecer, e me chamou especialmente a
atenção o boletim divulgado pela Polícia Rodoviária
Federal com os dados da Operação Carnaval 2011,
que cobriu os 66 mil quilômetros de rodovias federais
brasileiras.
É doloroso constatar, Srª Presidente, que, mais
uma vez, apesar de todas as campanhas de conscientização que são veiculadas constantemente, apesar
de todas as inovações na legislação de trânsito, os
feriados prolongados no Brasil continuam sendo uma
combinação sinistra de diversão e de morte.
O carnaval de 2011 caracterizou-se por um altíssimo número de acidentes e de mortes nas estradas.
Os 9.100 policiais rodoviários federais destacados para
os quase 200 mil procedimentos de ﬁscalização que se
realizaram entre 4 e 9 de março deste ano não foram
suﬁcientes para evitar que o carnaval de 2011 ﬁgurasse como um dos mais violentos da história, segundo
o relatório da Polícia Rodoviária Federal.
Em todo o Brasil, registrou-se um total de 4.165
acidentes, uma variação positiva de quase 30% em
ralão ao carnaval de 2010, no qual se registram 3.233
acidentes.
A variação no número de mortos é simplesmente
apavorante: em 2011, 213 pessoas perderam a vida,
um aumento impressionante de 48% em relação ao
número de mortos em 2010, ano em que se registraram 143 vítimas fatais. Esse aumento proporcionou
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uma mudança signiﬁcativa na estatística do número
de mortos por acidente: se em 2010 havia um morto
para cada 22 acidentes, em 2011 essa taxa foi de um
morto para cada 19 acidentes.
A quantidade de feridos também subiu, como
não poderia deixar de ser. Em 2011 foram 2.441, um
aumento de 27,4% em relação a 2010.
O segundo dia da operação, dia 5 de março, foi
um dos mais sangrentos da história recente. Foram 58
mortos, com destaque para a tragédia em Santa Catarina, onde 26 pessoas foram mortas em decorrência do
choque de um ônibus de excursão e uma carreta.
Mas, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não
podemos nos conformar com quadro tão dantesco. Não
é possível que os sucessivos aumentos do número de
mortos e de feridos nas estradas brasileiras se devam
a uma fatalidade incontornável.
No Estado de Rondônia, meu Estado, por exemplo, o número de acidentes com vítimas fatais tem aumentado de forma expressiva. Nos últimos meses, o
número de mortes nas rodovias chegou a 37 apenas
este ano, Srª Presidente. Trinta e sete mortes na rodovia federal em Rondônia!
Na última sexta-feira, dia 11, o ex-Deputado Federal Eduardo Valverde, Presidente do PT do Estado
de Rondônia, uma grande liderança, tendo sido coordenador da nossa bancada federal por quatro anos
aqui no Congresso Nacional, e o jornalista Ely Bezerra, Secretário Municipal de Porto Velho, nossa capital,
faleceram em um grave acidente...
(Interrupção do som.)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senador, um momento.
Vamos prorrogar a sessão até às 20h15. Temos
inscrito o Senador Paulo Davim, que vai falar em seguida, e, depois, o Senador Ricardo Ferraço.
Chamo o Senador João Pedro para presidir a
sessão.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) –
Peço apenas mais dois minutos para concluir.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) –
Obrigado.
Essas duas lideranças do meu Estado, o exDeputado Eduardo Valverde e Ely Bezerra, faleceram
em um grave acidente na BR-364, nas proximidades
de Ji-Paraná. As condições de trafegabilidade contribuíram para essa tragédia que abalou a todos nós
rondonienses.
Eu quero aqui, mais uma vez, externar publicamente os nossos sentimentos, as nossas condolências
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às famílias enlutadas, à Marinez, esposa do Ely, à Mara,
esposa do Valverde, a seus ﬁlhos, a seus familiares, a
seus amigos. Estive no velório e no enterro. Foi realmente uma comoção na capital do meu Estado e em
todo o Estado de Rondônia.
A cada ano, são mais campanhas, são mais proﬁssionais destacados para as operações de ﬁscalização, e o número de fatalidades não arrefece. É claro
que o fator humano conta e muito para o estado atual
deste quadro. Nos seis dias da operação, a Polícia
Rodoviária Federal computou 1.049 testes positivos
para alcoolemia e efetuou a prisão de 479 pessoas
embriagadas.
Essas medidas certamente evitaram diversos
acidentes e mortes. Contudo, é preciso também responsabilizar o estado deplorável, com todo respeito ao
nosso querido Ministro Alfredo Nascimento, ao nosso
Diretor-Presidente do DNIT, Dr. Pagot, e a toda diretoria, das estradas brasileiras por pelo menos uma
parcela dessas mortes. Eu sei que, nos últimos anos,
melhoraram bastante, mas é preciso melhorar muito
mais. Não estou falando apenas dos buracos, da falta
de acostamento, dos riscos de deslizamentos de encostas. Estou falando, Sr. Presidente, principalmente,
da precariedade de nosso parque viário, dos milhares
de quilômetros de estradas federais que ainda não são
duplicadas, sem mencionar as estradas estaduais.
É nesse sentido, Sr. Presidente, que faço um apelo
à Presidente da República, nossa companheira. Temos
lá o nosso Vice-Presidente Michel Temer. O PMDB já
foi parceiro nos oito anos do Presidente Lula.
Eu pediria mais um minuto para concluir, Sr. Presidente.
Estamos sendo parceiros também, verdadeiros,...
(Interrupção do som.)
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) –
...neste novo Governo que se inicia, da Presidente
da República Dilma Rousseff. Apelo para que Sua
Excelência dê uma atenção especial a esta questão:
duplicar...
Eu lanço aqui um desaﬁo e vou falar sobre isto na
primeira oportunidade que tiver para conversar pessoalmente com a Presidente. Eu vou propor um desaﬁo
para que a nossa Presidente lance um programa amplo
de duplicação de todas as estradas federais brasileiras.
É um imperativo, uma necessidade, uma obrigação do
nosso Poder Público.
O Brasil é a sétima economia do mundo. Não podemos mais permitir que nossas rodovias continuem
matando nossos irmãos. Precisamos fazer o possível e o
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impossível para interromper essa escalada de violência
e morte, que ensanguenta as estradas brasileiras.
Era este o apelo, Sr. Presidente, que eu queria
fazer aqui nesta tarde.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Valdir Raupp,
a Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. João Pedro.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente, Senador João Pedro, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Pois, não. V. Exª tem a palavra.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – É só para encaminhar um
registro. V. Exª sabe que eu não ﬁcaria até o ﬁnal da
sessão, porque tenho outro compromisso em seguida.
Mas só quero registrar que recebi da Universidade Federal de São Paulo ofício que reitera todo o seu apoio a
um projeto de nossa autoria (nº 53, de 2011), que traz
embutidos benefícios para os professores aposentados
e também pensionistas.
Obrigado, Senador João Pedro. Agradeço a V.
Exª. Como V. Exª sabe, vou ter uma reunião com meu
gabinete, porque hoje é um dia especial. V. Exª já me
cumprimentou.
Peço que V. Exª considere na íntegra o meu pronunciamento.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – AM)
– A Mesa do Senado deseja felicidades para V. Exª e
parabeniza esse grande Senador brasileiro, gaúcho e
do PT. Parabéns!
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
OF. GLDEM S/Nº
Brasília – DF, 15 de março de 2011
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal,
Os abaixo-assinados, integrantes do Partido Democrata – DEM no Senado Federal, nos termos do §
6º do art. 65 do Regimento Interno do Senado Federal,
indicam o Senador Demóstenes Torres para exercer
as funções de Líder do Partido.
Senador José Agripino – Senador Jayme Campos – Senadora Maria do Carmo Alves – Senadora
Kátia Abreu.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – AM)
– O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
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O próximo orador é o Senador Paulo Davim, do
PV.
V. Exª tem a palavra.
O SR. PAULO DAVIM (PV – RN. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje, quando cheguei
nesta Casa – tive uma audiência no Ministério da
Saúde –, já estava no ﬁnal a sessão solene alusiva
à Campanha da Fraternidade. Na condição de Senador do Partido Verde, eu não poderia me furtar o
direito das poucas palavras, que direi neste momento
e nesta tribuna.
A CNBB, há alguns anos, vem demonstrando a
sua preocupação com o meio ambiente. Em 2003, a
Campanha da Fraternidade teve como tema “Água, fonte de vida”. No ano de 2011, mais uma vez, a CNBB,
externando sua preocupação com o meio ambiente, um
tema urgente, grave, que exige um olhar cuidadoso de
toda a sociedade, escolheu como tema “Fraternidade
e a Vida no Planeta”. Trata-se de um tema que vem
a calhar com o momento político por que atravessa o
mundo, onde o meio ambiente, onde as catástrofes
climáticas, ambientais se amiúdam, e é momento de
despertar as consciências.
Eu ﬁco particularmente feliz em falar sobre a Campanha da Fraternidade por uma razão muito simples,
Sr. Presidente: a Campanha da Fraternidade, além da
importância social, tem um dado histórico que me toca
em particular e toca a todos os potiguares. A Campanha
da Fraternidade teve início em Natal, no Rio Grande
do Norte, no ano de 1962, quando um grupo de sacerdotes, recém-ordenados, faziam reuniões frequentes
para reﬂexões e orações, mas também para discutir
assuntos importantes, de interesse social. Eram coordenadas pelo jovem sacerdote de Acari, do interior do
Rio Grande do Norte, Dom Eugênio de Araújo Sales.
Pois bem, essas reuniões resultaram em medidas
pioneiras, em medidas efetivas e duradouras.
Foi esse grupo de sacerdotes que criou a primeira Regional da CNBB, a qual abrangia as dioceses do Maranhão à Bahia. Foi esse grupo que promoveu o primeiro planejamento pastoral. Foi esse grupo
que organizou os trabalhadores em sindicatos rurais.
Foi por meio desse grupo que houve a maturação e,
posteriormente, a criação da primeira Federação dos
Trabalhadores Rurais do Rio Grande do Norte. Desse
grupo surgiu a concepção da ideia da Campanha da
Fraternidade em 1962.
Em 1963, dezenove dioceses, pelo Brasil afora,
já tinham aderido à Campanha da Fraternidade. Em
1964, todo o Brasil já estava integrado nessa campanha. E hoje a Campanha da Fraternidade não é mais
um movimento da Igreja Católica: a Campanha da
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Fraternidade é um movimento ecumênico, é um movimento sobretudo social, que conclama e consegue
sensibilizar os mais diversos segmentos da sociedade
para temas importantes como o deste ano: “Fraternidade e Vida no Planeta”.
A Comissão de Direitos Humanos desta Casa,
presidida pelo Senador Paulo Paim – que, por sinal,
hoje aniversaria –, apresentou um requerimento,
subscrito por mim, para promovermos uma audiência
pública na Comissão de Direitos Humanos a ﬁm de
discutirmos o tema da Campanha da Fraternidade e
aprofundarmos esse tema, pois o achamos necessário, já que o direito à vida é, sobretudo, um direito do
ser humano. A Comissão dos Direitos Humanos vai
debater, sim, esse tema suscitado pela Campanha
da Fraternidade.
Espera a CNBB, abordando esse tema, viabilizar
meios para a formação da consciência ambiental; promover discussões sobre a problemática em tela; mostrar
a gravidade e a urgência dos problemas ambientais,
e especialmente mobilizar pessoas, igrejas e a sociedade para assumirem o protagonismo na construção
de alternativas à superação dos problemas socioambientais; denunciar situações e apontar responsabilidades no que diz respeito aos problemas ambientais
decorrentes do aquecimento global.
Essa iniciativa da CNBB, no momento que vivemos no Brasil e no mundo, é um tema de rara felicidade
porque precisamos, sim – e nunca precisamos tanto!
–, sensibilizar as consciências mundo afora para que
tomemos conta, com responsabilidade, com zelo e com
carinho, da nossa casa, que é o planeta. Não é à toa
que as enchentes estão se tornando mais freqüentes,
as catástrofes ambientais estão se tornando cada vez
mais frequentes, os terremotos, os tsunamis, e vidas
estão sendo ceifadas pela violência da natureza, que
sabe albergar com carinho, mas também sabe mostrar
a sua força quando agredida.
Então, Sr. Presidente, na condição de Senador do
Partido Verde, um partido que se notabiliza por essa
bandeira ambientalista – o Partido Verde não é uma
ONG ambientalista, mas essa é a principal bandeira
do nosso partido –, eu não poderia, em função disso,
deixar de registrar a minha satisfação, a minha alegria,
na condição de ambientalista, na condição de médico,
na condição de Senador pelo Partido Verde e na condição de cristão, pela escolha desse tema tão oportuno,
escolhido pela CNBB para ser o tema da Campanha
da Fraternidade deste ano.
Era só, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Senador Paulo Davim, eu gostaria de convidar
V. Exª para presidir a sessão.
Há três ofícios.
Eu gostaria que V. Exª desse sequência aos trabalhos.
O Sr. João Pedro, deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo
Davim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV
– RN) – O próximo orador inscrito é o Senador João
Pedro, pelo PT do Estado do Amazonas, que disporá
de vinte minutos.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Serei
rápido, Sr. Presidente, mas eu não poderia deixar de
registrar nesta Casa, nesta sessão, a perda de dois
dirigentes do PT no último dia 11, no Estado de Rondônia.
Eu quero registrar nesta sessão que são dois
dirigentes do PT, dois homens da Amazônia, dois abnegados militantes do PT, que, de forma inesperada, o
povo de Rondônia, os seus familiares, os militantes, e
não só de Rondônia, perderam: o nosso companheiro
Ely Bezerra, Secretário de Organização do PT no Estado de Rondônia, e o Deputado Federal, que esteve
aqui no Congresso Nacional representando o povo de
Rondônia, o Estado de Rondônia, o nosso companheiro Valverde, Eduardo Valverde de Araújo, oito anos na
Câmara. De forma inesperada, numa curva, em uma
das estradas lá da Amazônia, do seu Estado – ele fazia a viagem com o objetivo de organizar o PT ali na
fronteira de Rondônia com a Bolívia –, perdemos esses companheiros.
Eu quero registrar, com muito pesar, que esses
dois dirigentes deixam exemplos como homens com
consciência político-partidária que deram anos e anos
de suas vidas. Valverde poderia, nas últimas eleições,
ser candidato à reeleição, mas, de forma muito aberta, militante, colocou seu nome para o debate, a discussão, a votação, como candidato ao Governo lá no
Estado de Rondônia.
E Valverde era símbolo do homem que saiu do
Sudeste: era carioca, um carioca que se tornou amazônida, como muitos ali em Rondônia. O Estado de Rondônia tem uma marca da migração, dessa mobilização
de trabalhadores, de homens, de mulheres deste Brasil
que foram, principalmente na década de 70, década de
80, viver em Rondônia. Por sinal, Rondônia tem uma
marca da migração que construiu o Estado e, nessa
marca audaciosa, de homens e mulheres que foram
para Rondônia, lá estava o nosso companheiro Valver-
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de, Presidente atual do PT. E o Valverde, com espírito
público, incansável, deixa um exemplo de vida.
Deixa saudades, mas deixa o exemplo de um
homem que acreditou no PT, que acreditou na Amazônia, que acreditava na audácia de fazer o melhor pela
Amazônia. Como Presidente do PT, deixa também a
marca de um homem preocupado com a organização
coletiva do nosso partido, com a organização coletiva
da Amazônia, dos movimentos sociais.
Faço esse registro e não poderia deixar de, com
pesar, Sr. Presidente, registrar já a saudade, mas registrar a perda de militantes que não ﬁzeram outra coisa
na vida senão defender os interesses nacionais e os
interesses de políticas públicas para a Amazônia, defender o pequeno trabalhador na Amazônia. Valverde
tinha essa marca, essa preocupação da defesa dos
homens da Amazônia.
Concedo um aparte a V. Exª, Senador Gurgacz.
O Sr. Acir Gurgacz (Bloco/PDT – RO) – Senador
João Pedro, não é só o PT que está de luto, mas Rondônia inteira. Todo o Estado de Rondônia está de luto.
Nós todos conhecíamos e acompanhamos a história do
Deputado Eduardo Valverde desde muito tempo, sempre militando com a bandeira do PT, sempre militando
a favor da população e, realmente, foi uma perda muito
grande, sem dizer trágica, que tivemos no Estado de
Rondônia. Então, coloco aqui para V. Exª os nossos
pesares, principalmente à sua família. Eu os conheço
muito bem de Porto Velho, a família de Eduardo Valverde. Que Deus dê muita força para que eles possam
suprir essa falta que o Valverde vai fazer para toda a
sua família. E quero dizer que realmente ele fará muita falta para a nossa política do Estado de Rondônia,
não só em função do Partido dos Trabalhadores, mas
pela sua posição pessoal, dedicação pessoal, pela sua
vontade de ver o Estado de Rondônia crescendo, o Estado de Rondônia se desenvolvendo. Essa é a marca
do Valverde. Como V. Exª colocou muito bem, ele teria
uma reeleição garantida para a Câmara dos Deputados
no ano passado, mas seguiu a orientação do partido.
Veio a ser candidato ao Governo do Estado por uma
questão partidária, pelo amor e pela dedicação que
tem ao Partido dos Trabalhadores. Então, ﬁcam aqui
os nossos pesares ao PT, ao povo de Rondônia, mas
principalmente à família do Eduardo Valverde.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Obrigado, Senador Acir.
Quero, neste ﬁnal de registro, prestar minha solidariedade a seus ﬁlhos – deixou um casal de ﬁlhos
– e a minha solidariedade, essa dor que sinto como
companheiro do PT. Também tenho essa incumbência
de presidir o PT no Estado do Amazonas e o Fórum
da Amazônia, de militantes do partido, que conhecem
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não só o Valverde, mas o Ely, que tinha a função de
secretário de organização do PT. Quero prestar a minha homenagem, a minha solidariedade nesta hora a
sua companheira, a sua esposa, Mara Regina, que,
evidentemente, chora a dor de perder um companheiro, um esposo, o pai dos seus ﬁlhos.
Enﬁm, sei que Rondônia prestou uma última homenagem a Valverde e sei que o exemplo de militante,
de político, de dirigente do PT, evidentemente, ﬁcará
na memória da juventude, do povo de Rondônia e daqueles que acompanham a política no Estado.
Enﬁm, Sr. Presidente, era o que tinha dizer em
rápidas palavras, a minha homenagem a esses companheiros e os meus votos de solidariedade ao povo
de Rondônia e a seus familiares.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV
– RN) – Sobre a mesa, três expedientes, que passo
a ler.
A Presidência designa, nos termos dos Ofícios
nºs 4, 54, 56 e 119, de 2011, das Lideranças, respectivamente, do PCdoB, PV, PSC e PMN, a Senadora
Vanessa Grazziotin e os Senadores Paulo Davim,
Eduardo Amorim e Sérgio Petecão para comporem o
Programa Senado Jovem Brasileiro.
São os seguintes os Ofícios:
Ofício GLPCdoB nº 4/2011
Brasília, 14 de março de 2011
Senhor Presidente,
A Liderança do PCdoB tem a honra de comunicar
a Vossa Excelência que a Senadora Vanessa Grazziotin
ocupará, a partir desta data, a vaga deste Partido na
composição do Programa Senado Jovem Brasileiro.
Atenciosamente, – Senador Inácio Arruda, Líder do PCdoB.
Of. GSPDAV nº 54/11
Brasília, 3 de março de 2011
Senhor Presidente,
Em atenção ao OF.SF/14-16/2011, datado de
28-2-2011, indico o meu nome como representante
do Partido Verde para integrar a composição do Programa Jovem Brasileiro.
Atenciosamente, – Senador Paulo Davim.
Ofício nº 56/2011
Brasília, 2 de março de 2011
Senhor Presidente:
Em atenção ao OF.SF/114-15/2011, e nos termos
da Resolução do Senado Federal nº 42, de 2010, faço
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a indicação de meu próprio nome, como representante
do Partido Social Cristão – PSC, para integrar a composição do Programa Senado Jovem Brasileiro.
Atenciosamente, – Senador Eduardo Amorim,
Líder do PSC.
Ofício nº 119/2011
Brasília, 3 de março de 2011
Assunto: OF.SF nº 114-14/2011
Senhor Presidente,
Acuso, com satisfação, o recebimento da vossa
correspondência em epígrafe e, na qualidade de Líder
do Partido da Mobilização Nacional – PMN, por meio
do presente, venho fazer a indicação de meu próprio
nome para integrar a composição do Programa Senado Jovem Brasileiro, na forma do que dispõe o art. 17
da Resolução nº 42, de 2010.
Atenciosamente – Senador Sérgio Petecão, Líder do PMN.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV
– RN) – A Presidência designa, nos termos dos Ofícios nºs 5, 52, 55 e 117, de 2011, das Lideranças do
PCdoB, PV, PSC e PMN, respectivamente, os Senadores Inácio Arruda, Paulo Davim, Eduardo Amorim e
Sérgio Petecão para integrarem o Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes.
São os seguintes os Ofícios:
Ofício GLPCdoB nº 5/2011
Brasília, 14 de março de 2011
Senhor Presidente,
A Liderança do PCdoB tem a honra de comunicar
a Vossa Excelência que ocuparei, a partir desta data,
a vaga deste Partido na composição do Conselho do
Diploma José Ermírio de Moraes.
Atenciosamente, – Senador Inácio Arruda, Líder do PCdoB.
OF.GSPDAV nº 52/2011
Brasília, 3 de março de 2011
Senhor Presidente,
Em atenção ao OF.SF/112/15/2011, datado de
25-2-2011, indico o meu nome como representante
do Partido Verde para integrar o Conselho do Diploma
José Ermírio de Moraes.
Atenciosamente,– Senador Paulo Davim.
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Ofício nº 55/2011
Brasília, 2 de março de 2011
Senhor Presidente:
Em atenção OF.SF/112-12/2011, e nos termos da
Resolução do Senado Federal nº 35, de 2009, faço a
indicação de meu próprio nome, como representante
do Partido Social Cristão – PSC, para integrar o Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes.
Atenciosamente, – Senador Eduardo Amorim,
Líder do PSC.
Ofício nº 117/2011
Brasília, 3 de março de 2011
Assunto: OF.SF nº 112/14/2011
Senhor Presidente,
Acuso, com satisfação, o recebimento da vossa
correspondência em epígrafe e, na qualidade de Líder
do Partido da Mobilização Nacional – PMN, por meio
do presente, venho fazer a indicação de meu próprio
nome para integrar o honroso Conselho do Diploma
José Ermírio de Moraes, na forma do que dispõe a
Resolução nº 35, de 2009.
Atenciosamente, – Senador Sérgio Petecão,
Líder do PMN.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV –
RN) – A Presidência designa, nos termos dos Ofícios
nºs 6, 53, 54 e 118, de 2011, das Lideranças, respectivamente, do PCdoB, PV, PSC e PMN, os Senadores
Inácio Arruda, Paulo Davim, Eduardo Amorim e Sérgio
Petecão para integrarem o Conselho da Comenda de
Direitos Humanos Dom Hélder Câmara.
São os seguintes os Ofícios:
Ofício GLPCdoB nº 6/2011
Brasília, 14 de março de 2011
Senhor Presidente,
A Liderança do PCdoB tem a honra de comunicar
a Vossa Excelência que ocuparei, a partir desta data, a
vaga deste Partido na composição do Conselho da Comenda de Direitos Humanos Dom Hélder Câmara.
Atenciosamente, – Senador Inácio Arruda, Líder do PCdoB.
Of. GSPDAV nº 53/11
Brasília, 3 de março de 2011
Senhor Presidente,
Em atenção ao Of.SF/113-15/2011, datado de
25-2-2011, indico o meu nome como representante do
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Partido Verde para integrar o Conselho da Comenda
de Direitos Humanos Dom Hélder Câmara.
Atenciosamente, – Senador Paulo Davim.
Ofício nº 54/2011
Brasília, 2 de março de 2011
Senhor Presidente:
Em atenção ao Of. SF/113-12/2011, e nos termos
da Resolução do Senado Federal nº 14, de 2010, faço a
indicação de meu próprio nome, como representante do
Partido Social Cristão – PSC, para integrar o Conselho da
Comenda de Direitos Humanos Dom Hélder Câmara.
Atenciosamente, – Senador Eduardo Amorim,
Líder do PSC.
Ofício nº 118-2011
Brasília, 3 de março de 2011
Assunto: Of. SF nº 113-14/2011
Senhor Presidente,
Acuso, com satisfação, o recebimento da vossa
correspondência em epígrafe e, na qualidade de Líder
do Partido da Mobilização Nacional – PMN, por meio
do presente, venho fazer a indicação de meu próprio
nome para integrar o honroso Conselho da Comenda
de Direitos Humanos Dom Hélder Câmara, na forma
no disposto na Resolução nº 14, de 2010.
Atenciosamente, – Senador Sérgio Petecão,
Líder do PMN.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV –
RN) – O próximo orador inscrito é o Senador Ricardo
Ferraço, que disporá de vinte minutos.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, brasileiros que
nos acompanham pela TV Senado, o Brasil retoma o
ritmo normal de trabalho após um feriado prolongado,
o tradicional feriado do Carnaval, mas não há como ignorar, não há como não registrar, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, o fato mais uma vez constatado, essa
violência que campeia em nosso País, promovendo
muitas mortes, não apenas nas estradas federais, mas
também nas estradas estaduais e, de igual forma, nas
estradas vicinais rurais do nosso País.
Foi o Carnaval mais violento dos últimos anos,
chamando a atenção dos jornais e da família brasileira.
Somente nas estradas federais, foram 4.165 acidentes,
Sr. Presidente, com 2.441 feridos e 213 mortes – muito
mais que no ano passado, quando morreram 143 pessoas. Portanto, um crescimento de aproximadamente
50% das vidas que foram ceifadas por essa verdadeira
epidemia que campeia Brasil afora.
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É bom lembrar que o balanço feito pela Polícia Rodoviária Federal não inclui as rodovias estaduais nem as
vias municipais, onde as mortes e acidentes também se
multiplicaram, lamentavelmente, neste último Carnaval.
Por trás dos números da Operação Carnaval estão as histórias mais dramáticas, que angustiam e que
levam sofrimento a tantas famílias brasileiras:
Um ônibus que se chocou com um caminhão, em
Santa Catarina, matando 27 pessoas; o motorista bêbado, embriagado, que capotou o carro, matou o sobrinho
de catorze anos e deixou quatro outros adolescentes
feridos no meu Estado, no Espírito Santo...
São muitas e muitas histórias que tiram parte do brilho deste que é um tradicional feriado brasileiro e trazem
à tona, mais uma vez, os problemas de sempre, que se
repetem ano a ano e, desta vez, com mais intensidade:
a desatenção e a imprudência dos motoristas; a falta de
campanhas educativas permanentes; a ﬁscalização falha;
a má conservação das estradas. Neste ano, a chuva forte
e o aumento absurdo do ﬂuxo de veículos por causa do
aquecimento da economia agravaram, ainda mais, o cenário de violência nas estradas e nas cidades brasileiras.
Mas nós não podemos continuar contando e lamentando os mortos no trânsito apenas no Carnaval ou
nos outros feriados mais prolongados, Sr. Presidente.
Por que não nos escandalizarmos com cerca de cem
brasileiros que morrem a cada dia em acidentes de
carro? A Polícia Rodoviária Federal lembrou bem: é
como se um avião lotado explodisse a cada três dias
em nosso País, durante os nossos 365 dias do ano.
Multiplicadas ao longo de um ano, são mais de 36 mil
mortes nas ruas e nas estradas do nosso País.
Não é exagero algum dizer que o trânsito brasileiro mata mais que qualquer guerra mundo afora, que
qualquer catástrofe natural.
Srªs e Srs. Senadores, o que mais causa espanto
nisso tudo é que esta é uma tragédia anunciada. Aliás, esta
se tornou uma expressão até comum quando se aborda
o tema da violência no trânsito, em nosso País.
O que podemos esperar quando multiplicamos,
numa velocidade espantosa, o número de carros e
motoristas nas ruas sem uma formação adequada
dos condutores?
O que podemos esperar se não apostamos em
campanhas permanentes de educação no trânsito?
Mesmo agora, antes do Carnaval, o Departamento Nacional de Trânsito só fez campanha de preservação de
acidentes em três capitais: Rio, Recife e Salvador.
E como justiﬁcar o fato de ainda não termos regulamentada a educação de trânsito nas escolas, prevista
há anos no Código de Trânsito Brasileiro? A inspeção
veicular também está prevista no Código e também nunca foi regulamentada. Será que pesa tanto assim no orçamento público a modernização do sistema rodoviário
e a implantação de uma ﬁscalização mais rigorosa?
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Mas o pior disso tudo é a impunidade; a impunidade
que alimenta a imprudência; a impunidade que alimenta
a irresponsabilidade. É muito, mas muito difícil, em nosso
Pais, um motorista ser condenado por crime de trânsito,
que é considerado culposo, ou seja, sem intenção de matar. O motorista paga ﬁança, arruma um bom advogado
e, em vez de ir para a prisão, acaba prestando serviço à
comunidade ou pagando algumas cestas básicas.
Motorista bêbado ou drogado que provoca acidente comete crime doloso, é evidente, aﬁnal, ele
assumiu um risco calculado de ferir ou matar alguém
quando fez uso de uma substância que, reconhecidamente, dá uma falsa sensação de segurança, diminui
a coordenação motora, os reﬂexos e a habilidade de
avaliar a velocidade e a distância.
Vale aqui, Sr. Presidente, lembrar e observar que,
de acordo com especialistas, nada mais nada menos do
que metade das mortes por acidentes no trânsito estão
relacionadas ao consumo e à ingestão de álcool.
Vale também lembrar o Mapa da Violência divulgado recentemente pelo Ministério da Justiça. A maior
parte dos acidentes e das mortes no trânsito acontece
nos ﬁnais de semana e envolve motoristas jovens.
O problema do álcool não costuma ser tão grave
nas estradas estaduais e até mesmo federais. Mesmo
assim, merece destaque a estatística da Polícia Rodoviária Federal na Operação Carnaval deste ano: um em
cada 32 motoristas ﬂagrados pela ﬁscalização estava
embriagado. São 479 pessoas que acabaram presas
por embriaguez, conduzindo seus carros pelas nossas
estradas federais, colocando em risco a sua vida e colocando em risco a vida de seu semelhante.
Mas é hora de indagarmos: e a Lei Seca? Será
que depois de tanto estardalhaço ela vai virar esse
tipo de lei que não pega? Vai virar uma letra morta?
Porque no Brasil temos desses absurdos: lei que pega
e lei que não pega.
O certo é que o medo inicial de ser ﬂagrado no
teste do bafômetro vem sendo substituído pela certeza de que a ﬁscalização é falha e pela “esperteza”
até mesmo de contornar as blitze, usando o próprio
Twitter e a própria rede social.
A Lei Seca também corre o risco de ser esvaziada
pela brecha legal segundo a qual ninguém é obrigado
a produzir provas contra si próprio. Aí temos a situação absurda do motorista visivelmente embriagado
que escapa da ﬁscalização porque se recusa a fazer
o teste do bafômetro.
Se queremos uma lei séria, que cumpra realmente
seu objetivo, temos que baixar os limites da tolerância de álcool no sangue para zero. Hoje esse limite é
de seis decigramas e, para medir esse nível de álcool
no sangue, só mesmo o bafômetro ou um exame de
sangue. Se evoluirmos, como estamos propondo em
projeto, a tolerância para zero vai ser possível, Sr. Pre-
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sidente, aceitarmos outros tipos de provas de embriaguez, como vídeos ou mesmo testemunhos.
Também temos que estabelecer penas mais duras para quem assume, de forma deliberada, o risco
de provocar um acidente e até mesmo a morte para o
seu semelhante, quando bebe e dirige. Não dá mais
para ser conivente com a imprudência e com a irresponsabilidade!
Pois o Senado já tem, como aﬁrmamos aqui, um
projeto de nossa autoria, distribuído na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, que propõe esse
debate, que propõe que possamos ser mais rigorosos,
que possamos não apenas intensiﬁcar as campanhas
preventivas, mas que possamos ser mais duros, ser
mais rígidos, para quebrarmos a impunidade a que
estamos assistindo Brasil afora, levando e comprometendo, aproximadamente, Sr. Presidente, 37 mil vidas,
em cada ano, do nosso País.
É isso, Sr. Presidente, que trago à tribuna do Senado; essa minha manifestação, essa angústia de quem
é pai, de quem assiste, a cada momento, a cada dia,
a tantos acidentes se acumulando e se multiplicando
nas estradas do nosso País, na certeza e na convicção
de que o bom debate poderá ser feito aqui no Senado e depois na Câmara Federal, até porque o nosso
projeto não é uma proposta particular de uma pessoa
ou de um Senador, mas é fruto, Sr. Presidente, de um
debate amplo; ele é fruto de uma consulta popular que
foi feita pela associação dos proﬁssionais dos Detrans,
que chegaram à conclusão de que precisamos endurecer a Lei Seca, para que ela possa voltar a produzir
os bons resultados que já deu ao nosso País em 2009,
quando conseguimos, somente na sua primeira etapa,
a redução em dez por cento dos acidentes nas vias e
nas rodovias das cidades brasileiras.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV
– RN) – Parabenizo o Senador Ricardo Ferraço pelo
brilhante e oportuno pronunciamento feito na noite de
hoje, aqui no Senado da República.
Não há mais oradores inscritos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV –
RN) – A Presidência designa o Senador Aécio Neves,
como membro suplente, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº
526, de 2011, que “Constitui fonte de recursos adicional
ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social – BNDES, altera o art. 1º da Lei nº 12.096, de
24 de novembro de 2009, dispõe sobre medidas de
suspensão temporária de exigências de regularidade
ﬁscal, e dá outras providências”, de conformidade com
o Ofício nº 050/11-GLPSDB, da Liderança do PSDB
no Senado Federal.
É o seguinte o ofício:

MARÇO 2011

Março de 2011

Ofício nº 50/11-GLPSDB
Brasília, 15 de março de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a V. Exa, o Senador Aécio Neves, para integrar, como suplente, a
Comissão Mista para análise da Medida Provisória
no 526 de 2011.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Álvaro Dias, Líder
do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV –
RN) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
Of. nº 17/2011-CRA
Brasília, 15 de março de 2011
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, para cumprimento
do disposto no art. 76, inciso II, do Regimento Interno
do Senado Federal, o término do prazo para a Subcomissão Temporária, criada pelo Requerimento no 7, de
2010-CRA, avaliar as razões do descumprimento do
inciso I do art. 42 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que estabelece que, durante vinte e
cinco anos, a União aplicará vinte por cento dos recursos destinados à irrigação na região Centro-Oeste.
Atenciosamente, – Senador Acir Gurgacz, Presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV
– RN) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 220, de 2011
Requeiro, nos termos do art. 74, II e artigos seguintes do Regimento Interno do Senado Federal,
seja criada Comissão Temporária Externa, composta
de cinco (05) Senadores, destinada a visitar a região
onde será construída a Usina de Belo Monte e que já
está sendo terraplanada, bem como proceder à oitiva
da sociedade civil local.
Justiﬁcação
Tendo em vista a emissão da Licença Prévia pelo
IBAMA para o início das obras de terraplanagem da
região onde será construída a Usina de Belo Monte,
a despeito do não cumprimento de onze condicionan-
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tes gerais, o Ministério Público Federal no Pará ajuizou uma Ação Civil Pública, com pedido liminar, com
a ﬁnalidade de paralisar as obras. A liminar fora deferida, tendo sido posteriormente cassada no Tribunal
Regional Federal da 1ª Região. Dessa forma as obras
recomeçaram.
Em 2010 fora realizado junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) da Organização dos Estados Americanos (OEA) um pedido de
medida cautelar por mais de 40 entidades de defesa
das comunidades indígenas e da Bacia do Xingu, em
vista de que o governo brasileiro violou tratados internacionais dos direitos humanos no caso da usina por
não ter realizado oitivas das populações que serão
atingidas pelo empreendimento.
A CIDH já intimou o Governo Brasileiro a prestar informações sobre a Ação Civil Pública proposta,
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bem como sobre as normas nas quais se fundamenta
a outorga da licença.
Desta forma, se faz necessária uma visita à região
para veriﬁcar in loco a situação da área terraplanada,
bem como ouvir a sociedade civil sobre os impactos
que já estão sendo sentidos e o Ministério Público Federal, sobre a Ação Civil Pública proposta.
Sala das Sessões, em de março de 2011. – Senadora Marinor Brito, PSOL/PA.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV –
RN) – O requerimento que acaba de ser lido será incluído em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV
– RN) – O requerimento que acaba de ser lido vai à
publicação.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 222, DE 2011
Considerando os profundos laços de amizade
existentes entre o Brasil e o Japão, requeiro, nos
termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, seja apresentado Voto de Pesar ao
povo japonês, ao primeiro-ministro do Japão, Naoto Kan e ao Embaixador do Japão no Brasil Akira
Miwa, pela tragédia ocorrida naquele país, em 11
de março próximo passado, que já vitimou milhares
de pessoas.
Sala das Sessões, – Senador Ciro Miranda.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV
– RN) – A Presidência encaminhará o voto de pesar
solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 223, DE 2011
Com fundamento no artigo 50 da Constituição
Federal e combinado com os artigos 215 e 216 do
Regimento Interno do Senado Federal, solicito informações ao Ministério de Minas e Energia, no âmbito
da Eletrobras Amazonas Energia, conforme exposto
abaixo:
No dia 04 de março de 2011, no periódico A Crítica, foram amplamente divulgadas reportagens sobre
as termelétricas a serem implantadas nos municípios
de Anamã, Anori, Caapiranga e Codajás, no estado do
Amazonas e suas supostas irregularidades.
A Estatal, conforme aﬁrma o periódico, começou a
construção de quatro usinas termoelétricas a gás sem
ter obtido licença ambiental (Licença de Instalação).
Em 2010 a Eletrobras já havia ignorado essa licença
ambiental, prevendo assim multa.
Diante de todo o exposto, solicitamos as seguintes informações:
s / POSICIONAMENTO SOBRE AS AÀµES RELACIONADAS Ü
implantação da termoelétrica nos municípios
Anamã, Anori, Caapiranga e Codajás, estado
do Amazonas;
s / PRAZO PARA A ENTREGA DA OBRA DAS 5SINAS
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s !S PROVIDäNCIAS ADOTADAS EM RELAÀâO Ü FALTA DE LICENça ambiental emitido pelo Instituto de Proteção
de Amazonas - IPAAM.
s 3E HÖ PRAZO PARA A CONTINUAÀâO DAS OBRAS EMBARgadas.
Sala das Sessões, 15 de março de 2011. – Senadora Vanessa Grazziotin.
(À Mesa, para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV
– RN) – O requerimento que acaba de ser lido será
despachado à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 224, DE 2011
Requeiro, nos termos do art. 258, combinado com
o art. 260, II, b, do Regimento Interno, a tramitação em
conjunto do Projeto de Lei do Senado no 70, de 2011,
com o Projeto de Lei do Senado no 71, de 2011, por
versarem sobre a mesma matéria.
Sala das Sessões, – Senador Ciro Nogueira.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV
– RN) – O requerimento que acaba de ser lido será
despachado à Mesa para decisão.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV –
RN) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 17, de
2011, do Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados, comunicando o envio à sanção do Projeto de Lei
do Senado nº 76, de 1999.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 17/11/PS-GSE
Brasília, 11 de março de 2011
Assunto: Comunica envio de PL à sanção
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado
nesta Casa o Projeto de Lei no 4.486, de 2001, do
Senado Federal (PLS no 76/99 na Casa de Origem),
o qual “Acrescenta parágrafo único ao art. 1.589 da
Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, e dá nova redação ao inciso VII do art. 888 da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, para estender aos avós o direito de visita
aos netos.”
Na oportunidade, informo a Vossa Excelência
que a referida proposição foi, nesta data, enviada à
sanção.
Atenciosamente – Deputado Eduardo Gomes,
Primeiro-Secretário.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV –
RN) – A Presidência recebeu o Ofício nº S/8, de 2011
(nº 16/2011, na origem), do Supremo Tribunal Federal,
comunicando que conheceu e deu provimento ao Re-
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curso Extraordinário nº 379.154 e declarou a inconstitucionalidade do inciso VI do art. 14 do Decreto-Lei
nº 2.052, de 1983.
É o seguinte o ofício:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV
– RN) – O ofício nº S/8, de 2011, vai à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV –
RN) – Os Srs. Senadores Ciro Nogueira e Paulo Paim
enviaram discursos à Mesa, que serão publicados na
forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, a unidade do Brasil, deste nosso País-Continente, é um verdadeiro milagre. Quando nos
voltamos para a história de nossos vizinhos, os países da América de língua espanhola, vemos como é
absolutamente justiﬁcado, de fato, o uso que faço do
termo “milagre”.
Não se trata, contudo, Senhor Presidente, de um
milagre inexplicável. Foi, muito ao contrário, milagre de
fonte conhecida, comprado ao preço do sangue e do
sacrifício de inúmeras vidas de patriotas, ceifadas naquelas que foram as várias batalhas que constituíram,
em seu conjunto, a saga da Independência do Brasil.
Porque o Brasil, Senhoras e Senhores Senadores, não se tornou independente apenas com o esta-
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lar do Grito do Ipiranga. A independência brasileira,
ao arrepio do que muitos pensam, foi conquistada a
ferro e fogo, uma vez que Portugal desejou, por certo
tempo, manter sob seu controle determinadas parcelas do nosso território.
O Norte do País, notadamente as Províncias
do Pará, do Maranhão e do Piauí, foi um dos locais
em que se demonstrou mais forte essa aposta portuguesa. E havia razões para isso! Uma, que o produto
da pecuária nordestina havia se tornado vital para o
abastecimento alimentar da Metrópole. Outra, que –
menos densamente povoada – a presença portuguesa
era relativamente mais forte nessa região do que no
restante da antiga Colônia.
Assim, Portugal resolveu que não entregaria as
províncias setentrionais a troco de um Grito, por muito
altissonante e resolutivo ele fosse.
É aí, Senhoras e Senhores Senadores, que se
assenta a importância fundamental, em nosso destino
nacional, da Batalha do Jenipapo, evento que – por
oportuna lembrança do Senador Wellington Dias, autor do Requerimento alusivo a esta Sessão especial
– hoje comemoramos.
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No Piauí, a notícia dos eventos de sete de setembro de 1822 chegou somente no ﬁnal do mês. De
imediato, aderem à proclamação de independência algumas das maiores cidades da Província, notadamente
Parnaíba, Campo Maior e Piracuruca. Em retaliação,
as tropas ﬁéis a Portugal, acantonadas em Oeiras,
então a Capital regional, contra elas se movimentam,
objetivando de reverter o quadro desfavorável.
Disso se aproveita o Brigadeiro Manuel de Sousa Martins – futuro Visconde da Parnaíba e líder da
facção “brasileira” no Piauí – para ocupar a Capital e
proclamar a Independência na Província, assumindo a
presidência de uma Junta do Governo designada para
garantir a governabilidade da região.
Em 13 de março de 1823, no esforço de retornar a Oeiras, as tropas portuguesas se deparam, nos
arredores de Campo Maior, em local situado logo às
margens do rio Jenipapo, com uma resistência inesperada. Arregimentada às pressas, e pobremente armada
com simples instrumentos de trabalho – foices, facas
e facões –, uma tropa composta de dois mil camponeses piauienses, maranhenses e cearenses corta o
caminho do exército colonial.
A batalha não tem efetivamente como ser ganha.
Mas a bravura desse punhado de heróis cobra caro à
força proﬁssional lusitana que a enfrenta. O que sobrou
das forças leais ao Reino de Portugal não tem como
tentar a retomada de Oeiras, dirigindo-se, então, para
a cidade de Caxias, no Maranhão, onde oportunamente se verão cercadas e derrotadas por um contingente
de partidários da independência.
No campo de Jenipapo tombam mais de duas
centenas de mártires da liberdade.
Como os historiadores hoje concordam, os eventos de 13 de março de 1823 constituem o pilar onde
foi assentada a independência, no Norte do Brasil. No
Jenipapo, foi encaminhada parte signiﬁcativa do processo de libertação nacional, processo que culminou,
em dois de julho, com a derrota do último bastião da
resistência metropolitana à liberdade do Brasil, no porto
da cidade da Bahia. E foi lá que surgiu triunfante a unidade brasileira, no que toca àquela região do País.
Portanto, ao comemorarmos a Batalha do Jenipapo, celebramos também esse grande milagre que é
a unidade de território e povo que a Nação brasileira
ousou construir. A unidade que – não dada de graça,
nem graciosamente alcançada – custou aos brasileiros, entre os quais os heróis nortistas do Jenipapo,
o que Lincoln chamou “a última e cheia medida”, ou
seja, a própria vida.
Hoje, vindo para esta Sessão, passava eu pelo
Salão das Bandeiras, aposento que dá acesso ao
Plenário do Senado Federal. Lá, ao lado do Pavilhão
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Nacional e dos pavilhões dos demais Estados, entrevi a bandeira do Estado do Piauí. Nela pode-se ler,
desde o ano de 2005, logo abaixo da Estrela Branca
que simboliza minha terra, a orgulhosa divisa: 13 de
maio de 1823.
Sim, Senhor Presidente; a data em que foi travada
a batalha do Jenipapo está agora eternizada no estandarte do Estado do Piauí. Ela ﬁgura lá, para sempre,
como lembrança e preito de gratidão eterna àqueles
nortistas abnegados e generosos, autores de uma página fundamental da história da grandeza do Brasil.
Em seu nome e em respeito à sua memória, comemoramos a data de hoje.
Vivas, Senhor Presidente, aos heróis da Batalha
do Jenipapo! Vivas, Senhoras e Senhores Senadores,
aos povos do Norte! Vivas, Senhoras e Senhores aqui
presentes, ao povo do Piauí!
Muito obrigado a todos pela atenção. Viva o Brasil!
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, quero registrar que recebi a direção do
Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita
Federal em meu gabinete. Os auditores me entregaram
um documento sobre as atividades da categoria.
REGISTRO SOBRE O PROJETO DE
LEI QUE DISCIPLINA A FUNÇÃO DE AUDITOR FISCAL.
Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Senadores,
Quero registrar que recebi a direção do Sindicato
Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal em
meu gabinete. Os auditores me entregaram um documento sobre as atividades da categoria.
Na data de hoje esta Casa deve apreciar e votar
o PLC nº 4/2011 proveniente da Medida Provisória nº
507/2010.
...Como é de amplo conhecimento, a referida MP
surgiu num momento em que o governo precisava dar
um resposta urgente à sociedade diante das denúncias
de quebra de sigilo ﬁscal de familiares de um candidato
à Presidência da República e pela urgência, não houve
tempo necessário para um exame mais minucioso das
consequências de seus termos.
Segundo a direção do Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais, da forma como está redigida a Medida
Provisória nº 507/2010 os auditores ﬁscais que atuam
na Receita Federal estão com sérias diﬁculdades para
trabalhar, visto que grande parte do seu trabalho cotidiano os obriga a acessar inúmeros CPFs e CNPJs
de brasileiros em todo o país.
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No relato de muitos a Medida Provisória prevê
pena de demissão do serviço público ao auditor que
acessar o sigilo ﬁscal do contribuinte. Os auditores
dizem que este fato vulnerabiliza o trabalho da ﬁscalização e faz com que o mesmo tente evitar atuação
neste tipo de serviço...
...Com isto alguns, em virtude do medo de serem
punidos, procuram tirar licença, transferência de setor
ou mudança de repartição.
A direção do Sindicato Nacional dos Auditores
Fiscais diz que, a possível aprovação do Projeto de Lei
da Câmara nº 4/2011, poderá atender apenas à necessidade de uma resposta política, em detrimento...
...dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do
Brasil e da sociedade, prejudicando de sobremaneira
a arrecadação federal, o combate aos ilícitos ﬁscais e
alfandegários e, em conseqüência, os interesses do
Estado Brasileiro.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV –
RN) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs.
Senadores que constará da próxima sessão ordinária,
a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte

Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
100, de 2007 (nº 5.741/2001, na Casa de origem, da Deputada Ana Corso e de outros
Senhores Deputados), que dispõe sobre a
criação dos Comitês de Estudos e Prevenção
à Mortalidade Materna.
Parecer sob nº 1.477, de 2010, da Comissão Diretora, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, que oferece a redação do vencido.
(Relator no turno único: Senador Mão
Santa)
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 52, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 52, de 2008 (nº 2.347/2003,
na Casa de origem, do Deputado Sandro Mabel), que dispõe sobre o dever de notiﬁcação
em caso de necessidade de ações preventivas,
de socorro, assistenciais ou recuperativas na
área de defesa civil e dá outras providências.
Parecer sob nº 1.901, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator Senador Marconi Perillo, favorável, com
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. PV – RN) –
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 20
minutos.)

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE
JOSÉ SARNEY
15-3-2011
Terça-feira

ORDEM DO DIA
1
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 100, DE 2007
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11h30 Recebe o Senhor Camilo Capiberibe, Governador do Amapá e o Senhor José Ramalho de
Oliveira, Presidente da Companhia de Eletricidade
do Amapá
Sala de Audiências
12h00 Recebe o Senhor Hong, Jae-Hyong, VicePresidente da Assembleia Nacional da República
da Coreia
Sala de Audiências
12h30 Recebe o Embaixador Carlos Henrique Cardim
Sala de Audiências
16h Ordem do Dia
Plenário
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Ata da 28ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 16 de março de 2011
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. José Sarney, da Srª Marta Suplicy, dos Srs. Wilson Santiago,
João Vicente Claudino, da Srª Vanessa Grazziotin,dos Srs. Mozarildo Cavalcanti,
Pedro Taques, Sérgio Petecão, e Vital do Rêgo
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 2 minutos e encerra-se às 21 horas e 31 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Há número regimental.
Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Pois não, Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu queria me inscrever para uma comunicação inadiável.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Perfeitamente. Providenciada a inscrição de V. Exª para uma comunicação inadiável.
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Antes de conceder a palavra ao primeiro orador
inscrito, que é o Senador Paulo Paim, há expedientes
sobre a mesa, que passo a ler.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 264, de 2011, do Presidente da Câmara dos
Deputados, submetendo à apreciação desta Casa a
Medida Provisória nº 508, de 2010, que abre crédito
extraordinário em favor do Ministério da Educação, no
valor de novecentos e sessenta e oito milhões, cento
e oitenta e cinco mil, trezentos e oitenta e dois reais,
para ﬁns que especiﬁca.
É a seguinte a matéria:
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Com referência à Medida Provisória
nº 508, de 2010, que acaba de ser lida, a Presidência comunica ao Plenário que o prazo de 45 dias para
apreciação da matéria encontra-se esgotado, e o de
sua vigência foi prorrogado por Ato do Presidente da
Mesa do Congresso Nacional e esgotar-se-á em 20
de março.
Prestados esses esclarecimentos, a Presidência
inclui a matéria na Ordem do Dia da sessão de hoje e
designa Relator revisor o Senador Jayme Campos.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Concedo, agora, a palavra, pelo
período de dez minutos, ao Senador Paulo Paim, do
PT do Rio Grande do Sul.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senadora Vanessa Grazziotin, que preside a sessão, começo
citando o Senador Jayme Campos, a quem cumprimento pela reunião de hoje, pela manhã, na Comissão
de Assuntos Sociais, que deu quórum, onde deliberamos sobre um projeto muito importante, de minha
autoria, e que foi relatado pelo Senador Suplicy, que
está aqui conosco.
O projeto garante que todos os produtos fruto de
contrabando, de produção considerada fora dos parâmetros legais, mas que forem considerados de boa
qualidade pelo Estado, pelos órgãos de ﬁscalização,
em vez de serem incinerados, como se faz hoje - por
exemplo, tempos atrás, milhares e milhares de pares
de tênis foram incinerados -, terão a marca retirada e,
depois de passarem por uma perícia, serão distribuídos para os mais necessitados, para entidades sem
ﬁns lucrativos, para entidades ﬁlantrópicas, para associações de bairro, enﬁm, para aqueles que efetivamente não possam comprar roupas, calçados, tênis e
até mesmo alimentação. Essa distribuição será feita
desde que os produtos passem por uma ﬁscalização
e sejam considerados de qualidade para o uso.
Então, agradeço a força que fez o Presidente da
Comissão, Senador Jayme Campos, para que a gente
garantisse quórum.
Agradeço ao Senador Suplicy e a todos os Ministérios que, uma vez consultados, disseram: “Não,
podem aprovar, porque vamos regulamentar, vamos
fazer uns ajustes para garantir que os produtos de qualidade sejam distribuídos gratuitamente à população,
desde que seja comprovado que serão de bom uso, ou
seja, que não trarão nenhum prejuízo para ninguém”.
Pelo contrário.
Agradeço também ao Ministério da Indústria e
Comércio. Agradeço aos grandes empresários, que
disseram: “Desde que se retire a marca, não vemos
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nenhum tipo de motivo de não assegurar que, em vez
de serem incinerados, os produtos sejam distribuídos
para os mais pobres”.
Agradeço também e cumprimento, na verdade, o
Deputado Maurício Rands, que aprovou na Câmara dos
Deputados um projeto que vai garantir, sob a orientação de um juiz, um número maior de peritos contábeis
ou não, projeto que tive a satisfação de relatar e que
também aprovamos hoje pela manhã.
Aprovamos também pela manhã projeto em que
fui Relator, de autoria do Senador Antonio Carlos Valadares, que vai garantir um prazo de mais cinco anos
para que os regimes de Previdência diferentes do Município, do Estado, da União tenham mais cinco anos
para passar as informações, e, com isso, não haverá
prejuízo para os trabalhadores, seja do Município, seja
do Estado, seja da União, que estejam encaminhando
seu benefício.
Por ﬁm, Srª Presidenta, eu quero falar sobre o
tema que vai centrar o meu pronunciamento no dia
de hoje.
Ocupo a tribuna, Srª Presidenta, para fazer um
apelo ao Executivo, no sentido de que sejam liberados
aqueles pagamentos que não foram feitos ainda para
as prefeituras.
Enﬁm, ocupo a tribuna para tratar de três assuntos, todos relacionados ao Orçamento.
Primeiro, a liberação dos recursos ﬁnanceiros
necessários para saldar os convênios e contratos de
repasse executados, a liberação da dotação orçamentária para empenho das emendas individuais dos parlamentares e também que seja revisto o cancelamento
de Restos a Pagar.
Srª Presidenta, Senador Suplicy, tenho recebido
inúmeras manifestações de prefeitos, vereadores e
empresários sobre as diﬁculdades enfrentadas pelas
prefeituras e pelos empresários, consequentemente
afetando também os trabalhadores, devido à falta de
liberação dos recursos ﬁnanceiros necessários para
pagamento dos convênios e contratos de repasse
oriundos das emendas parlamentares.
A retenção ou a não liberação ﬁnanceira tem
colocado as prefeituras em situações difíceis frente
ao empresariado, frente à própria população do Município e frente a nós também, parlamentares. Porque
eu sempre tive a satisfação de dizer que o Orçamento agora é para valer. A gente aprova a emenda e a
emenda chega lá no município. Infelizmente, estamos
tendo alguns problemas.
A grande maioria dos contratos de repasse destina-se à aquisição de máquinas agrícolas que foram
empenhadas, liquidadas e não pagas.
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Quero, desta tribuna, fazer um apelo ao Governo
Federal para que libere esses recursos. As empresas,
infelizmente, estão se vendo na obrigação de executar
os contratos judicialmente, nos termos da Lei nº 8.666.
Isso não é bom para ninguém: sobrecarrega o Judiciário, torna o contrato mais oneroso para a União e
gera insatisfação entre os litigantes, pela morosidade
na tramitação dos processos.
Existe um princípio no Direito chamado pacta
sunt servanda, que signiﬁca dizer que os contratos
devem ser respeitados. Segundo tal princípio, os contratos obrigam as partes, nos limites da lei, a cumprirem
o que foi acordado. Se as prefeituras e as empresas
cumpriram com sua parte, dentro da legalidade, cabe
também ao Executivo efetuar o pagamento.
Alguns me dizem – e vou marcar uma audiência
com a Caixa Econômica Federal – que parte da culpa
decorre da morosidade da Caixa Federal em fazer o
processo chegar ao ﬁnal. Enﬁm, rogo para que seja
feito com a maior brevidade possível, pois a situação
nos municípios pequenos, principalmente, está se tornando insustentável.
O segundo assunto, Srª Presidenta, que desejo
abordar é pertinente às emendas parlamentares.
As emendas parlamentares, senhoras e senhores, são um instrumento constitucional previsto no art.
166, §§ 2º e 4º da nossa Constituição, que visa inserir
o Congresso Nacional nas discussões acerca do orçamento federal. Elas têm o objetivo da descentralização
voluntária de recursos da União a instâncias locais com
maior proximidade das demandas sociais.
No último mandato de Senador, atendi todos os
496 municípios do Rio Grande. Dizia eu que agora vou
atender os 497, porque tem mais um. Pelo andar da
carruagem, eu começo a me preocupar.
Enﬁm, Srª Presidenta, priorizando, inicialmente,
os municípios com menor Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH), eu entendia que eu estava fazendo a
minha parte: primeiro, aos que mais precisam para o
atendimento nas áreas sociais. Assim o ﬁz e lamento,
porque este ano já comecei mandando a verba individual para os 497 municípios, para os menores, que são
os que mais precisam, ou seja, onde o IDH é menor.
Estamos ﬁcando preocupados, mas quero destacar que, nos oito anos de mandato, os convênios
oriundos das minhas emendas atenderam milhares
de gaúchos na área de educação, saúde, turismo,
agricultura, esporte.
Infelizmente, no ﬁnal do ano passado, o Governo
cortou parte desse Orçamento e empenhou apenas
65% do valor que havíamos acordado.
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Quero ainda lembrar que houve vetos na LOA
2011. Inúmeras rubricas em que havia emendas parlamentares também não foram encaminhadas.
Os recursos oriundos das emendas são importantes para a comunidade, porque, além de criarem a
expectativa da concretização efetiva de políticas públicas, fomentam o controle social, tão importante na
gestão dos recursos públicos.
A construção de praças, a implantação de um
centro de atendimento aos idosos, a pavimentação
de ruas são projetos de pequenos investimentos, mas
que fazem a diferença na comunidade em que estão
inseridos.
Srª Presidenta, o montante de R$7,7 bilhões destinados às emendas individuais vem diminuindo, visto
que somente o PAC garantiu a fatia de R$40 milhões
no Orçamento de 2011.
As emendas parlamentares, ao contrário do que
parece, vêm diminuindo cada dia que passa, aumentando-se as desigualdades regionais.
Srª Presidenta...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ...ao iniciar
o mandato anterior no Senado Federal (fora do microfone), elenquei como diretriz o atendimento de todas
as prefeituras do meu Estado, com a indicação de pelo
menos uma emenda. Neste mandato, comprometi-me
com duas emendas. E começo a dizer outra vez que,
embora fosse uma trajetória histórica no meu Estado
o que ﬁz e o que pretendo fazer, já começo a ﬁcar preocupado, porque, para mim, palavra empenhada tem
que ser cumprida. Eu ﬁz a minha parte, estou fazendo
a minha parte.
Quero dizer, Srª Presidenta, que a participação
não se limitará ao interesse de preferências individuais,
mas à construção de agendas municipais, estaduais,
regionais, como forma de encurtar o caminho entre as
leis orçamentárias tão complicadas. Porque ninguém
entende: “Mas foi aprovado, garantiu que seria pago,
e como é que não chegou aqui?”
Enﬁm, Srª Presidenta, para concluir, eu gostaria
só de dizer que manterei a minha posição. Defendo
que os investimentos nos Estados são fundamentais
e esperamos que um dia, neste País, o orçamento
seja impositivo.
Lembro aqui que há uma PEC do falecido Senador
Antonio Calos Magalhães, mas que foi aprovada por
unanimidade aqui no Senado e está na Câmara. Para
mim, o orçamento tinha que ser impositivo, senão dá a
impressão de que a gente está fazendo média com a
população das regiões, enﬁm, do Estado, do Município,
porque a gente apresenta a emenda, ela é aprovada,
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mas não chega lá. E aí ninguém entende. Aí vem o camarada da rádio e pergunta: “Mas a sua emenda não
chegou aqui. Foi desviada no caminho?” E nós temos
que explicar que não, que não houve desvio nenhum;
houve, pelas informações que eu tenho, infelizmente,
que parte delas foram vetadas.
Eu espero que a gente consiga resolver essa
questão.
(Interrupção do som.)
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin.
PCdoB – AM) – Mais um minuto para V. Exª.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – E a melhor forma de resolver é com o orçamento impositivo:
deliberou, aprovou, a verba tem que chegar ao Estado
e ao correspondente Município.
Eu sintetizei aqui o meu pronunciamento. Então,
peço a V. Exª que o considere na íntegra.
No meu pronunciamento, eu trato desde os Restos a Pagar, porque há uma preocupação muito grande daqueles que estão esperando para receber os
Restos a Pagar.
Muito obrigado, Srª Presidenta.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo esta tribuna para tratar de três assuntos orçamentários: a liberação dos recursos ﬁnanceiros necessários para saldar os convênios e contratos
de repasse executados, a liberação da dotação orçamentária para empenho das emendas individuais dos
parlamentares e o cancelamento de Restos a Pagar.
Tenho recebido inúmeras manifestações de prefeitos, vereadores e empresários sobre as diﬁculdades
enfrentadas pelas prefeituras devido à falta da liberação
dos recursos ﬁnanceiros necessários para pagamento
dos convênios e contratos de repasse oriundos das
emendas parlamentares.
A retenção ou a não liberação ﬁnanceira tem colocado as prefeituras em situações difíceis frente ao
empresariado e a população local.
A grande maioria dos contratos de repasse destina-se a aquisição de máquinas agrícolas, que foram
empenhadas, liquidadas e não pagas.
Então, quero, desta Tribuna, fazer um apelo ao
Governo Federal para que libere esses recursos. As
empresas estão dispostas a executar os contratos judicialmente, nos termos da lei 8.666. Isso não é bom
para ninguém: sobrecarrega o Judiciário, torna o contrato mais oneroso para a União e gera insatisfação
entre os litigantes pela morosidade na tramitação dos
processos.
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Existe um princípio no Direito chamado pacta sunt
servanda, que signiﬁca dizer que os contratos devem
ser respeitados. Segundo tal princípio, os contratos
obrigam as partes, nos limites da lei, a cumprirem o
que foi acordado.
Se as prefeituras e as empresas cumpriram com
suas obrigações, dentro da legalidade, cabe ao Governo Federal efetuar o pagamento.
Rogo que isso seja feito com a maior brevidade
possível, pois a situação nos municípios pequenos
está se tornando insustentável.
O segundo assunto, que desejo abordar é pertinente as emendas parlamentares.
As Emendas parlamentares, Srªs. e Srs. senadores, são um instrumento constitucional, previsto
no artigo 166, parágrafos 2º a 4º da Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988 que visa a inserir o Congresso Nacional nas discussões acerca do
orçamento federal.
Elas objetivam a descentralização voluntária de
recursos da União a instâncias locais com maior proximidade das demandas sociais.
No último mandato de senador atendi a todos
os municípios gaúchos com pelo menos uma indicação de emenda parlamentar. Priorizando inicialmente
os municípios com menor Índice de Desenvolvimento
Humano – IDH e projetos nas áreas sociais.
Nos 8 anos de mandato os convênios oriundos
das minhas emendas atenderam milhares de gaúchos
nas áreas de educação, saúde, turismo, agricultura, esporte. Infelizmente no ano passado o Governo Federal
cortou dotações orçamentárias e empenhou apenas
65% das minhas indicações, frustrando a expectativa
gerada nos municípios indicados.
E, ainda, vetou, na LOA 2011, inúmeras rubricas
em que haviam emendas parlamentares alocadas.
Os recursos oriundos das emendas são importantes para as comunidades pois, além de criar a expectativa da concretização efetiva de políticas públicas,
fomenta o controle social, tão importante na gestão
dos recursos públicos.
A construção de uma praça, a implantação de
um centro de atendimento de idosos, a pavimentação
de ruas, são projetos de pequenos investimentos, mas
que fazem a diferença na comunidade em que estão
inseridos.
O montante de R$ 7,7 bilhões destinado às emendas individuais é diminuto, visto que somente o PAC
garantiu a fatia de 40 bilhões no Orçamento de 2011.
As emendas parlamentares, ao contrário do que
parece, têm a vocação de reduzir as desigualdades
regionais.
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Sr. Presidente, ao iniciar o mandato anterior no
Senado Federal elenquei como diretriz o atendimento de todas as prefeituras gaúchas, com a indicação
de pelo menos uma emenda ao Orçamento da União,
seguindo os preceitos democráticos de igualdade e
de justiça social.
Acredito que esta é uma meta histórica no meu
Estado. Tenho certeza de que esses recursos são determinantes na administração das prefeituras, especialmente para os municípios menores, que contam
com uma disponibilidade muito pequena de realizar
investimentos.
Essa posição ensejou uma propositura legislativa,
a Proposta de Emenda Constitucional nº 23, apresentada por nós em 2005, que estabelece normas voltadas
à elaboração e à execução das leis do plano plurianual,
de diretrizes orçamentárias e orçamentária anual para
garantir a participação popular no processo decisório
de orçamentação.
A participação não se limitará a interesses e
preferências individuais, mas na construção de agendas municipais, estaduais e regionais como forma de
encurtar caminhos entre as leis orçamentárias e os
interesses da sociedade.
A PEC propõe ainda uma maior responsabilidade orçamentária, emprestando um caráter obrigatório
de metas.
Precisamos discutir e amadurecer o assunto nesta
Casa Legislativa. Existem inúmeros projetos tramitando,
essa é uma discussão que precisa avançar.
Não dá para ﬁcarmos brincando de aprovar um
orçamento que não tem qualquer força executória e carimbando créditos extraordinários de bilhões de reais,
via Medida Provisória, que não cumprem os preceitos
constitucionais de relevância e urgência.
Por ﬁm, quero dividir com os Srs. senadores e
Srªs. senadoras a minha preocupação em relação ao
“orçamento paralelo” dos restos a pagar.
Em 31 de dezembro de 2010 foi editado, pelo
Executivo, o Decreto 7.418, que Prorroga a validade
dos restos a pagar não-processados inscritos nos
exercícios ﬁnanceiros de 2007, 2008 e 2009” até 30
de abril de 2011.
Signiﬁca dizer que os convênios não liquidados
serão cancelados. Acontece que temos inúmeros contratos, especialmente os referentes ao exercício de
2009, em execução, cujas obras estão em andamento
e por isso não foram liquidados.
Prefeitos, vereadores e empresários estão receosos em relação aos contratos ﬁrmados com o Executivo Federal.
Somente no ano de 2010 foram inscritos mais
de R$ 128 bilhões em restos a pagar, uma divida que
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não entra na peça orçamentária, um verdadeiro orçamento paralelo.
Tendo em vista que não há perspectiva de processamento desses RPs, a ideia que circula nos corredores da Esplanada é de que as emendas referentes
a 2007, 2008 e 2009 não liquidadas serão canceladas,
para desespero dos pequenos municípios.
Defendo a democracia e o Estado Democrático
de Direito, por isso a importância de executarmos um
orçamento de verdade, bem como de cumprir com os
contratos ﬁrmados.
Estou convencido de que a Lei Orçamentária é
uma autorização para o Executivo realizar determinada programação. Ele deve sim aplicar os recursos públicos nas várias dotações, de acordo com os valores
especiﬁcados na Lei aprovada pelo Congresso. Não
se trata de uma deliberação para cumprir ou não as
apropriações orçamentárias, como temos observado
ao longo dos anos.
Por ﬁm quero enfatizar que alio-me àqueles que
pensam e sonham com um orçamento sustentável,
um orçamento capaz de satisfazer as atuais necessidades econômicas, ambientais e sociais da população
brasileira, mas com um olhar no futuro, protegendo e
garantindo os meios necessários tanto para a atual
quanto para as próximas gerações.
Essa ideia começa a surgir nos meios acadêmicos e tem angariado força nas áreas técnicas do
governo federal.
Era o que tinha a dizer.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin.
PCdoB – AM) – A Mesa lhe agradece e o cumprimenta pelo pronunciamento. V. Exª será atendido, Senador
Paulo Paim, na forma do Regimento. Quero, como Senadora, compartilhar das preocupações de V. Exª.
Antes de convidar o próximo orador para fazer
uso da palavra, eu gostaria de agradecer e comunicar
a presença em nosso plenário do Prefeito do Município de Videira, em Santa Catarina, Prefeito Wilmar Carelli. Seja bem-vindo ao Senado Federal! É um prazer
recebê-lo aqui, Prefeito.
Pela ordem, agora, convidamos o orador inscrito
no período de comunicação inadiável. Convido o Senador Mário Couto, do Estado do Pará, para se pronunciar como primeiro orador inscrito para fazer uma
comunicação inadiável.
Lembro ao Senador Mário Couto – obviamente,
S. Exª já tem conhecimento disso – que esse período
é de cinco minutos, mas a Mesa, obviamente, garantirá uma prorrogação.
Senador Mário Couto, tem a palavra V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
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– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nesta minha
comunicação inadiável, tenho um tema a mostrar e a
comunicar à Nação brasileira.
Tenho eu, minha Presidenta, por inúmeras vezes,
vindo a esta tribuna. Em quantas dessas vindas eu me
pronunciei sobre corrupção? Tenho batalhado muito,
tenho denunciado muito, tenho encaminhado ofícios à
Polícia Federal, ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Estadual. Tenho me esforçado muito
na área federal, como ﬁz no meu Estado quando governado por Ana Júlia Carepa. Algumas vezes, tenho
obtido sucesso, felizmente. Sei que, muitas vezes,
pessoas, políticos, senadores não devem gostar da
minha postura. Tenho consciência disso, mas tenho
consciência do meu dever. E sei que um dos deveres
que tenho neste Senado é o de denunciar.
Vim para cá encaminhado pelo povo paraense,
que em mim conﬁou, que me delegou a competência
de representá-lo. E me senti muito orgulhoso quando
isso aconteceu, quando o povo do meu Estado me escolheu para aqui representar a voz de cada um. Não
ﬁco intimidado, não tenho qualquer receio de que as
pessoas ﬁquem aborrecidas comigo. Continuo no meu
caminho ﬁrme.
Hoje, trago à Nação brasileira mais uma denúncia
de corrupção. É uma denúncia grave, extremamente
grave. Comecei aqui, Senador Mozarildo, a denunciar
a esta Nação, especialmente ao Estado do Pará, meu
querido Pará de Nossa Senhora de Nazaré, minha padroeira e padroeira dos paraenses, o seguro-defeso,
aquilo que foi criado para beneﬁciar o pescador artesanal, aquele pescador sofrido, aquele pescador que
vai ao mar e que deixa seu ﬁlhinho, sua esposa e sua
família na dúvida se ele volta ou não volta ao seu lar.
Hoje, esse pescador tem o direito do seu seguro na
hora em que não está pescando, um benefício que
foi recebido por mim simplesmente como uma notícia
maravilhosa, porque sei da diﬁculdade em que vive o
pescador artesanal. Mas denunciei que havia fraude
nas colônias de pescadores quando tratavam do seguro-defeso. O que fazem essas colônias, brasileiros e
brasileiras? Destinam o dinheiro do seguro-defeso não
para os pescadores, mas, sim, para pessoas que nunca
viram um anzol, que não sabem o que é um peixe.
Na primeira inspeção da Polícia Federal no Pará,
contaram-me que a Polícia pegou uma dessas pessoas que recebiam o seguro-defeso e que nunca tinham
visto um anzol e a levou, Senador Mozarildo, ao mercado para testar o seu conhecimento em relação aos
peixes. Ora, Brasil, chegando ao mercado, o policial,
pegando uma pescada em sua mão, perguntou àquela
pessoa, que seria um farmacêutico ou um comerciante,
mas que recebia indevidamente o seguro-defeso: “O
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que tenho na mão é um peixe. Que peixe é este?”. Em
vez de responder que era uma pescada, ele disse que
era um tubarão. Olha aonde chegamos! Brasileiras e
brasileiros, olhem aonde chegamos! Olhem o que vou
mostrar nesta tarde! Olhem os documentos que vou
mostrar nesta tarde, pois são de arrepiar!
Ainda tenho de ligar para as pessoas que ﬁcam
aborrecidas comigo por que faço isso? Vou zelar aqui
pelo dinheiro público até o último dia do meu mandato!
Vou denunciar o que vejo e as provas que tenho até
o último dia do meu mandato! Dinheiro público é para
ser empregado no público. Dinheiro público deve ser
destinado à saúde, à educação, ao transporte, enﬁm,
ao bem-estar da população. Não é para ser roubado,
não é para ser desviado!
Tenho pouco tempo. Eu poderia mostrar muito
mais documentos, mas selecionei apenas cinco, Sr.
Presidente. E quero que sejam registrados nas notas
taquigráﬁcas deste Senado, pois vou encaminhá-los
à Polícia Federal desta Nação, ao Ministério Público
Estadual e Federal e à Procuradoria-Geral da União.
Sr. Presidente, preste bem atenção!
Senador Cafeteira, Senador Suplicy, V. Exªs, que
marcam presença nesta tarde neste plenário, vejam
como a corrupção toma conta deste País! Vejam, Senadores, como este documento prova a autenticidade
de uma corrupção cínica e descarada!
O chefe da Colônia de Pescadores Z-01, no Município de Soure, no período de 2003 a 2007, mandou
pagar para o seu bolso dinheiro de uma pessoa já falecida. Morto também recebe seguro-defeso. Repito:
morto também recebe seguro-defeso!
Um dia, eu estava em Belém, no Pará, e uma
pessoa me disse: “Olhe, Senador, no Município de
Soure, terra em que V. Exª nasceu, os mortos estão
reclamando, porque estão ﬁcando com o dinheiro
deles. Os mortos não estão recebendo o dinheiro do
seguro-defeso, mas constam na folha de pagamento,
Senador”.
Nunca vim, não venho e não virei a esta tribuna
sem documentos. Demorei um pouco para conquistálos, mas, depois de muito esforço, consegui tê-los
em mão. Hoje, estou mostrando apenas cinco mortos
que recebem por meio do Presidente da Colônia dos
Pescadores.
Já vou descer da tribuna. Dê-me apenas a oportunidade de mostrar estes documentos à Nação, por
favor, Senadora.
José Rodrigues da Silva, falecido em 04/08/82, a
uma hora da manhã, no Município de Soure, está na
folha de pagamento, foi beneﬁciário da Colônia Z-01,
Soure, no período de 2003/2007. José Rodrigues da
Silva recebeu cinco vezes, mesmo estando morto.
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Atestados de óbito estão em minhas mãos. Atestados de óbito estão em minhas mãos, Senador Mozarildo!
Da mesma forma, Raimundo Nonato de Freitas,
morto, recebeu, por três vezes, o pagamento do segurodefeso. Tudo o que tenho em mão diz respeito a essa
questão, Nação brasileira. É a folha de pagamento e
o atestado de óbito da pessoa. Há outro morto que
recebeu o seguro-defeso.
Ô Ministra da Pesca, ô Presidenta Dilma, ô Chefe
da Polícia Federal, mandem-me dizer quantas pessoas já foram intimadas por tomarem dinheiro do pescador! Há aqueles que colocam um morto na folha de
pagamento, para receber o dinheiro do seguro-defeso.
Digam-me quantos estão presos! E assim vai.
Há mais um: João Monteiro, morto em 1985, está
na folha de 2005, recebendo o recurso por quatro ve-
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zes. Também João Batista dos Santos, morto em 26 de
janeiro de 2008, recebeu o dinheiro por cinco vezes.
Deixo registrada nos Anais desta Casa, ao descer
desta tribuna, essa minha denúncia, que estou encaminhando à Polícia Federal. Tenho a certeza de que a
competente Polícia Federal deste Brasil tomará providências, colocará na cadeia esses bandidos corruptos
que tomam dinheiro dos pescadores, daqueles pescadores que necessitam, realmente, desse benefício.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SENADOR MÁRIO COUTO EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos de acordo com o art. 210, inciso I e § 2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Mário Couto, a
Sra. Vanessa Grazziotin, Suplente de Secretário deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Concedo a palavra, como oradora inscrita, à
Senadora Vanessa Grazziotin, do PCdoB do Amazonas.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Muito obrigada, Senador Mozarildo Cavalcanti.
Sr. Presidente, o que me traz à tribuna, no dia
de hoje, são dois assuntos que considero da mais extrema relevância.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Senadora, V. Exª me permite, porque cometi
um equívoco?
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Não anunciei que estou inscrevendo, para uma
comunicação de Liderança, o Senador Jorge Viana, do
PT do Acre. Desculpe-me.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Pois não.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não poderia, tendo ouvido o pronunciamento do Senador Mário
Couto, deixar de falar sobre o assunto, não especialmente sobre os nomes, sobre as pessoas que ele citou,
mas sobre o fato em si. Infelizmente, Senador, esse é
um fato que ocorre no Brasil inteiro, especialmente nos
nossos Estados, porque são Estados com características de pesca grande, vez que são Estados banhados
por rios importantes, cuja produção é grande.
Quero dizer que agora, recentemente, o Ministério do Trabalho, juntamente com o da Pesca, cancelou,
somente no meu Estado do Amazonas, mais de três
mil auxílios do seguro-defeso para pescadores – três
mil. Irregularidades, as mais diversas. Conforme é do
meu conhecimento, eles ﬁzeram no Amazonas, em
vários outros Estados, salvo engano, todos os Estados do Amazonas, um recadastramento. Chamaram
absolutamente todos aqueles que recebem segurodefeso, para comparecer aos locais previamente estipulados. E os que não compareceram tiveram o benefício cortado.
Então, sugiro a V. Exª que, além da Polícia Federal,
encaminhe para o Ministério do Trabalho; encaminhe
para a ex-Senadora Ideli Salvatti, Ministra, hoje, da
Pesca, que se tem envolvido muito e procurado fazer
com que coisas como essas deixem de acontecer.
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Quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento e
fazer, de forma singela, mas muito sincera, apenas
esse adendo que V. Exª...
O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PA) – A senhora me dá só um minuto? Não vou tomar seu tempo.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– MA) – Pois não.
O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PA) – Eu tenho também noticiado, colocado da tribuna vários tipos
de denúncias, mas esta, Senadora, de o morto receber... O cara abusou demais.Isso é cinismo que não
tem tamanho. Essa é demais! Mas ﬁque tranquila, já
comuniquei ao Ministério da Pesca...
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Perfeito.
O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PA) – ... à
Polícia Federal, ao Ministério Público. Eu sigo, sabe,
Senadora? Eu não denuncio só: vou até aonde as
providências foram tomadas. Muito obrigado pelo seu
alerta.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Perfeito. Eu acho que dessa forma todos contribuímos muito para melhorar a situação do nosso
povo, principalmente dos mais humildes, daqueles que
vivem de uma atividade tão penosa, mas tão importante, como a da pesca no interior da Amazônia.
Mas, Sr. Presidente, outro assunto que trago é o
de que fui procurada também por algumas pessoas,
parentes, familiares de brasileiros oriundos do Município de Castanho, no meu Estado do Amazonas, e
que se encontram no Japão, numa cidadezinha muito
próxima de onde ocorreu o problema com a usina nuclear. Essas pessoas solicitaram nossa ajuda, nossa
colaboração, para intermediar junto ao Itamaraty, ao
Ministério das Relações Exteriores, para que eles possam, nesse primeiro e imediato momento, ser retirados
da cidade em que se encontram, porque correm o risco de sofrerem contaminação por conta do problema
com a usina atômica, e também para serem trazidos
de volta ao Brasil.
Quero dizer que já ﬁz contato com o Ministério
das Relações Exteriores e que estamos aguardando
que, nos próximos dias, essa família de sete pessoas,
três adultos e quatro crianças, que já está, há algum
tempo, no Japão, possa voltar para o Brasil, porque
assim deseja e aqui ﬁcar com toda a sua família de
forma mais segura.
Então, quero fazer, agora, publicamente o que
já ﬁz pessoalmente ao Itamaraty: o pedido para que
auxilie, trazendo, Senador Suplicy, os brasileiros, as
brasileiras, crianças, que estão no Japão, de volta para
o Brasil, porque nem todas as famílias têm condições,
em um curto espaço de tempo, de mobilizar recursos
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necessários e suﬁcientes para garantir o deslocamento de lá até o Brasil, porque o valor das passagens
aéreas é muito elevado e, muitas vezes, não está ao
alcance dessas pessoas, dessas trabalhadoras e desses trabalhadores.
Então, renovo o meu apelo ao Itamaraty não só
em relação a essa família de amazonenses que está
no Japão, mas a tantos outros brasileiros que se encontram na mesma situação.
Sr. Presidente, agora passo a falar a respeito de
uma solenidade de que participei, no dia de ontem, na
Confederação Nacional da Indústria. A solenidade foi
dirigida pela CNI com a participação de todos os Estados da Região Norte, de todos os Estados da Amazônia brasileira. Lá estavam presentes representantes de
nove Estados – além do Amazonas, Acre, Rondônia,
Roraima, Maranhão, Mato Grosso, Pará e Tocantins.
Todos os Estados, presentes no dia de ontem, quando,
na sede da Confederação Nacional da Indústria, foi divulgado e lançado o Projeto Norte Competitivo.
Foi um estudo realizado pela Confederação Nacional das Indústrias, com o apoio das Federações Regionais das Indústrias, das Federações do Amazonas,
do seu Estado, de Roraima, de Rondônia, do Acre, enﬁm, dos nove Estados da Amazônia, que produziram
um diagnóstico, um levantamento profundo acerca da
logística na Região e, sobretudo, das estradas que
promovem o transporte de tudo aquilo que produzimos
em nossos Estados.
As conclusões são muito importantes, e uma
delas é a de que, Senador Mozarildo, todos nós, Senadores – e aqui está o Senador Eduardo Braga –,
devemos levantar essa como uma bandeira nossa.
Imediatamente, nós necessitamos de R$14 bilhões,
para melhorar a logística em toda a Região Amazônica.
Quatorze bilhões para uma Região que ocupa 60% do
território brasileiro não é essa quantidade toda, nem
algo impossível de conseguirmos.
Se for o caso de o Governo brasileiro não ter recursos suﬁcientes, vamos unir-nos, Senadores de Rondônia, do Acre, do Mato Grosso, do Amazonas; vamos
buscar fontes de ﬁnanciamento, para poder melhorar
a situação da logística em nossa Região.
O mais importante é que o estudo aponta que,
apesar de a necessidade dos investimentos imediatos
ser da ordem de R$14 bilhões, poderá haver, caso todos os investimentos sejam efetivados, uma economia
anual de R$17 bilhões, que poderá chegar, até 2020,
a R$33 bilhões, ou seja, uma economia de aproximadamente R$4 bilhões por ano, Senador Mozarildo. Haverá um investimento nas nossas rodovias e hidrovias
da ordem de R$14 bilhões, e o retorno econômico que
esse investimento poderá trazer não para a Região,
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mas para o Brasil será da ordem aproximada de R$4
bilhões ao ano. Ou seja, em menos de quatro anos,
poderá retornar esse investimento que o Governo brasileiro deverá fazer em nossa Região. Então, considero
isso muito importante.
V. Exª presidiu, aqui na Casa, uma Subcomissão
da Amazônia. Nós estamos criando, no âmbito da Comissão de Desenvolvimento Regional, a mesma Subcomissão. O Senador Eduardo Braga preside hoje a
Comissão de Ciência e Tecnologia da Casa, uma das
mais importantes, e, no debate que tivemos hoje com
o Ministro Paulo Bernardo, o ﬁzemos ver – V. Exª o
fez ver – a necessidade de direcionar investimentos
para a Região. Quando falamos em universalização,
quando falamos em ampliar o acesso às telecomunicações, enﬁm, a tudo aquilo de positivo que a sociedade
oferece às pessoas, nós temos que lembrar a Região
Amazônica, que ainda amarga índices extremamente
negativos e bem abaixo dos alcançados por outras regiões. Para que V. Exª tenha uma ideia, 13% somente
daqueles que vivem no Norte têm acesso à Internet,
e uma Internet de qualidade bem inferior àquela que o
Brasil inteiro ou outras regiões conseguem acessar.
Mas eu gostaria, nestes últimos minutos, Presidente Mozarildo, de falar a respeito de alguns pontos
que eu questiono. De todo o estudo feito, são em torno de quarenta...
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – A
senhora me concede um aparte?
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Pois não. Concedo um aparte a V. Exª, Senador Eduardo.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – Senadora Vanessa, eu gostaria de poder cumprimentar
V. Exª pela natureza da matéria que traz hoje para a
tribuna. Efetivamente, a questão de logística e competitividade na Amazônia é um assunto de interesse
nacional e um assunto da estratégia do desenvolvimento do Brasil. É notório que o Brasil vem tendo uma
importância cada vez maior no cenário internacional,
fruto da produção mineral, fruto da nossa produção
no agronegócio e fruto, portanto, dos preço das commodities e dos mercados que as commodities têm
alcançado. Cada vez mais, essa fronteira mineral e
cada vez mais essa fronteira de commodities chega
à Amazônia. Sem infraestrutura e logística, não seremos competitivos e teremos, portanto, um gargalo
fundamental para que o Brasil possa continuar tendo
um desenvolvimento sustentável e continuado a partir
das necessidades desta fronteira na Amazônia – R$14
bilhões, num levantamento feito pela Confederação Nacional da Indústria e com a participação dos Estados da
Região. Ontem, V. Exª esteve presente a uma reunião
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na Confederação Nacional, onde o Vice-Governador
José Melo, do Estado do Amazonas, representando
o Governador Omar Aziz, esteve presente. Nós, da
Bancada da Amazônia no Senado, precisamos, efetivamente, repercutir e ecoar isso, Senador Mozarildo,
aqui, no Senado da República, exatamente onde os
Estados estão representados no pacto federativo. É
hora de o Governo brasileiro compreender a necessidade desses investimentos, e V. Exª colocou de uma
forma brilhante essa questão da infraestrutura na área
de comunicação e não área de informática. Hoje, ouvimos uma frase na nossa Comissão de Ciência e
Tecnologia que eu gostaria de reproduzir aqui, neste
plenário: se o Luz para Todos teve uma importância
de inclusão – e continua tendo uma importância de
inclusão nas regiões mais excluídas deste País, no
Governo do Presidente Lula –, agora, no Governo da
Presidente Dilma, é o Plano Nacional de Banda Larga
e inclusão digital que alcançará milhares de brasileiros
excluídos desse modelo social, econômico e ambiental. Quero, portanto, louvar a posição de V. Exª dessa
tribuna, numa demonstração, mais uma vez, da sua
posição estratégica para o desenvolvimento da região
e no chamamento da Nação brasileira e do Senado
da República para a infraestrutura, o desenvolvimento
responsável e racional da Amazônia brasileira.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB – AM)
– Eu é que agradeço o aparte de V. Exª, Senador Eduardo.
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – V. Exª
me permite um aparte?
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB – AM)
– Concedo o aparte já, já a V. Exª, Senador Randolfe.
Aqui no plenário estão, neste momento, o Senador Mozarildo, o Senador Eduardo, o Senador Randolfe e eu,
todos oriundos da região Amazônica. Acho que todos
temos o compromisso e precisamos nos organizar como
tal para, junto ao Governo Federal, clamar por nossas
reivindicações e necessidades. V. Exª disse bem: ontem, além do Vice-Governador José Melo, estavam lá o
Governador do Estado do Pará, o Governador do Mato
Grosso, o Governador de Rondônia, Confúcio Moura,
e da CNI. Nós temos muita força política, o Governo
Federal tem sensibilidade com nossa região.
Acho que se a Presidenta Dilma tiver como meta,
nestes quatro anos, Senador Randolfe, resolver não
todos, mas alguns problemas importantes da Amazônia, ela vai ter um retorno muito antes do que imagina. Nosso potencial mineral é muito grande. Então,
nós estamos gerando energia para o Brasil. Olha, a
Amazônia oriental gera energia para o Brasil. E o que
estamos tendo em troco? O que estamos tendo para
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nós? Vamos trabalhar nessa unidade e conseguir esses avanços para a região.
Senador Randolfe, com muito prazer concedo o
aparte a V. Exª.
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Senadora Vanessa, quero me congratular com V. Exª,
cumprimentá-la pelo todo do seu pronunciamento.
Quando falamos de Amazônia, temos preocupações
irmãs, e V. Exª aborda um tema central para a nossa
região. Os problemas do Amazonas são muito similares aos que enfrentamos no Amapá. Mas, em especial,
eu estava no gabinete, atento ao pronunciamento de
V. Exª, e me chamou a atenção o início do seu pronunciamento, quando V. Exª disse que já encaminhou,
inclusive, para o Itamaraty uma solicitação para que
sejam tomadas providências em relação aos brasileiros que se encontram no Japão. Quero me associar a
V. Exª. Recebi, nesta manhã, um telefonema também
de famílias amapaenses que estão ilhadas no Japão, especialmente no norte do Japão, na cidade de
Mie-ken, que ﬁca próxima a Nagoya, que necessitam
de ajuda, em virtude da dramática situação que vive
aquele país, situação com a qual todos nos solidarizamos. O drama vivido pelo Japão, sem dúvida, não é
só, como foi dito pelo primeiro-ministro, o maior desde
a Segunda Guerra, é o maior, ao que me parece, da
história japonesa. Em relação a isso, há necessidade
da nossa solidariedade, mas há necessidade de nos
preocuparmos também com os nossos nacionais que
estão naquele país. Então, quero me associar à solicitação de V. Exª ao Itamaraty para que sejam, em
primeiro lugar, prestadas informações concretas sobre
a situação dos brasileiros no Japão; segundo, sejam
tomadas providências, dentre elas a providência de
devolver ao Brasil todos aqueles brasileiros que não
se sintam seguros no Japão e queiram retornar para
a sua casa, para o seu lar natural. Esse foi o sentido
do requerimento de V. Exª, ao qual me associo. Deveremos fazer essa solicitação ao nosso Ministério das
Relações Exteriores.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Perfeitamente, vamos fazer conjuntamente. V.
Exª falava da família de amapaenses, e nós temos conhecimento de pelo menos uma família de sete pessoas
que está em Otaya, um município que ﬁca, Senador
Randolfe, a 70 quilômetros somente de Fukushima,
onde aconteceu o desastre atômico.
Fizemos contato com o Itamaraty, que está disponibilizando a retirada dessas pessoas por meio de
vans, ônibus e automóveis para dentro mesmo do Japão, numa região mais segura. Agora nos falta a garantia do retorno dessas pessoas ao Brasil.
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Então, V. Exª também está imbuído desse mesmo objetivo, tentando ajudar os amapaenses que lá
se encontram.
Eu quero, Senador Mozarildo Cavalcanti...
(Interrupção do som.)
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Se V. Exª me permite concluir o meu pronunciamento na parte em que tratava da questão da Amazônia. Dizia eu que V. Exª, quando presidiu a Subcomissão da Amazônia, foi um lutador a favor da região,
um grande lutador.
Eu tive a oportunidade, na Câmara dos Deputados, de também presidir a Comissão da Amazônia, e
lá nós conseguimos realizar, em parceria com o Senado, em parceria com Governo Federal, com o governo
de todos os Estados da região, o I Simpósio da Amazônia. Hoje, a Câmara dos Deputados já deve estar
no V ou VI Simpósio da Amazônia, que é um grande
evento que reúne muitas pessoas, desde a intelectualidade até produtores, trabalhadores e governantes,
cujo objetivo é debater exatamente a necessidade de
maior investimento para a região.
Quero dizer que tenho muita expectativa e muita
esperança de que a gente consiga aplicar, na prática
e de forma muito valorizada, o PAS (Plano Amazônia
Sustentável), um plano construído entre o Presidente
Lula e todos os nove Governadores da região.
Aqui temos o Governador Eduardo Braga, o Governador Blairo Maggi e o Governador Ivo Cassol, que
são Senadores hoje, mas à época eram Governadores e, juntamente com o Presidente Lula e com seu
Ministério, elaboraram e aprovaram esse plano, que,
se efetivado na prática, dará à região, dará a todos os
amazônidas uma condição, Senadora Angela, muito
melhor de vida.
Dizíamos aqui – dizia o Senador Randolfe, o
Senador Eduardo e eu – que a nossa potencialidade
produtiva na região é muito grande. O que nos falta são
meios, a logística que faça com que nossos produtos se
transformem em produtos competitivos. Acho que um
exemplo importante de como se faz desenvolvimento
e se pratica política de desenvolvimento regional é o
exemplo do que acontece no Estado do Amazonas com
a Zona Franca. A Zona Franca de Manaus tem sido
hoje talvez o principal instrumento de desenvolvimento
da região. Tanto o é que, hoje, o Estado do Amazonas
é o Estado que mais se desenvolve, é o Estado que
mais cresce, é o Estado responsável pela arrecadação
de quase 60% de todos os tributos federais.
Então, essa é, sem dúvida nenhuma, uma contribuição muito grande e muito forte do Governo Federal, uma vez que a Zona Franca é um modelo de
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desenvolvimento econômico baseado numa legislação
e numa estrutura federal. Mas tal qual a Zona Franca,
a Sudam e outros meios de que nós dispomos, temos
de pensar de forma mais estratégica a região, investir
na infraestrutura, investir na logística.
Eu costumo dizer que nós temos a maior reserva de silvinita do Planeta. A silvinita é que produz o
potássio, tão utilizado na indústria de alimentos e de
fertilizantes. E não é explorada essa reserva porque
nos falta logística.
Fica aqui o meu apelo para que nós nos unamos
e consigamos esses avanços.
Muito obrigada.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Pois não. V. Exª tem a palavra pela ordem.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu queria pedir ao Presidente que me inscreva para falar como
Líder do PRB.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – V. Exª será inscrito.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Quero dizer, Senadora Vanessa, da satisfação
de estar presidindo esta sessão quando do pronunciamento de V. Exª. Espero que nós da Amazônia, que
somos 27 Senadores, um terço do Senado portanto, e
que temos a Subcomissão da Amazônia na Comissão
de Relações Exteriores e agora na Comissão de Desenvolvimento Regional – estou presidindo novamente
a Comissão de Desenvolvimento da Amazônia em faixa
de fronteira na Comissão de Relações Exteriores –,
façamos um trabalho conjunto para, de fato, produzir
um plano nacional para a Amazônia.
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy
como orador inscrito, por permuta com o Senador
Jorge Viana, que está inscrito para uma comunicação
inadiável.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Prezado Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti,
quero agradecer ao Senador Jorge Viana pela oportunidade de eu falar antes dele, uma vez que tenho agora
uma audiência com o Governador Agnelo Queiroz.
Quero assinalar, Sr. Presidente, a presença, que
muito nos honra, do ex-Deputado estadual Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari. Ele foi Deputado estadual
e, por muitos anos, assessor da Liderança do Partido
dos Trabalhadores, na época tão importante da Constituinte. Tem sido um magistrado, um juiz, um advoga-
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do brilhante, acompanhado aqui de outro advogado,
João Batista de Oliveira. Com eles, farei uma visita ao
Governador Agnelo Queiroz para colocar em melhor
prática a Fundação Israel Pinheiro, que homenageia
um dos principais engenheiros da construção de Brasília, ilustre ﬁgura de Minas Gerais, para que ali seja
um lugar educacional, sobretudo com vista ao tema do
meio ambiente e do desenvolvimento sustentável.
Mas o tema que me traz hoje à tribuna do Senado
são as boas-vindas ao Presidente Barack Obama, pois
tenho grande esperança de que a sua visita, neste sábado e domingo, a Brasília e ao Rio de Janeiro, com a
recepção que lhe dará a Presidente Dilma Rousseff e o
povo brasileiro, signiﬁcará um acontecimento de extraordinária relevância para a relação de nossos países,
o Brasil com os Estados Unidos da América.
Eu tenho a convicção de que o Presidente Barack Obama representa esperanças muito fortes de
todos aqueles que lutaram, ao longo da história, pela
liberdade.
O Presidente Barack Obama, para mim, constitui
quase um realizador das expectativas, anseios e esperanças expressas por Martin Luther King Jr., em 28
de agosto de 1963, quando ele fez o tão belo pronunciamento “I have a dream” – “Eu tenho um sonho” –,
no qual expressou que não era hora de aceitarmos a
recomendação dos que nos propõem de tomar o chá
do gradualismo, como que para aguardar as mudanças,
que se fazem tão urgentes. Ele se referia às mudanças de igualdade dos direitos civis, de igualdade do
direito de votos de todos, e, se a América não realizar
essas mudanças rapidamente, vai viver um novo verão abrasador. Mas, ao mesmo tempo, ele dizia para
não aceitarmos tomar do cálice do veneno do ódio, da
vingança, da guerra, porque o importante era sempre
procurar confrontar a força física com a força da alma.
E ele, então, expressou a sua esperança de construir
uma nação com maior liberdade e igualdade para todas as pessoas, não importa a sua origem, raça, sexo,
idade, condição civil ou socioeconômica.
Pois bem, o Presidente Barack Obama marcou
o dia 28 de agosto de 2008, exatamente no 45º aniversário daquele discurso ”Eu tenho um sonho”, para
realizar a convenção democrata que o consagrou depois da vitória nas primárias em relação à Senadora
Hillary Clinton, que tão bem se houve nas eleições,
mas perdeu-as para Barack Obama, que, então, naquele dia, convidou-a para ser Secretária de Estado,
e ela vem desenvolvendo um trabalho muito construtivo e importante.
Entre os pronunciamentos mais importantes do
Presidente Barack Obama, está aquele realizado na
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porta de Brandenburgo, em 24 de julho de 2008, quando, entre outras coisas, ele disse:
Os muros entre velhos aliados de cada
lado do Atlântico não podem continuar. Os
muros entre os países que têm mais e os que
têm menos não podem continuar. Os muros
entre raças e tribos, entre nativos e imigrantes, entre cristãos, mulçumanos e judeus não
podem permanecer. Hoje são esses os muros
que precisamos derrubar.
Ora, Presidente Mozarildo Cavalcanti, eu tenho
a esperança de que, ainda durante o seu mandato
– se possível, nesses quatro anos –, possa o Presidente Barack Obama tomar as medidas necessárias
para não mais precisar haver muros que separem os
Estados Unidos, do México e do restante da América
Latina. Possamos nós, do Alasca até a Patagônia, ter
a liberdade de locomoção como, por exemplo, a que
existe na União Europeia, e que um dia a Área de Livre
Comércio possa ser mais do que uma Área de Livre
Comércio das Américas; que possa ser, efetivamente, uma união de todos os países das Américas e que
inclua Cuba – é muito importante!
Espero que, no diálogo da Presidenta Dilma Rousseff, que, aliás, ontem deu uma entrevista de excepcional qualidade para Hebe Camargo, no programa da
Hebe... Quero até cumprimentar tanto Hebe Camargo
quanto a Presidenta Dilma Rousseff, porque ambas
tiveram um diálogo de alto nível, de grande qualidade
e que foi recebido por todos aqueles que estavam no
auditório de Hebe Camargo, inclusive pelos principais
artistas convidados, que perceberam ali as qualidades
fenomenais desta nossa Presidenta Dilma Rousseff,
que tem demonstrado um exemplo notável para todas
as mulheres, para todas as meninas. As mulheres
passam a ter esperança, como ela descreveu quando
uma menina chamada Vitória, no aeroporto, certo dia
lhe perguntou – a menina estava ao lado dos pais, que
pediram à Presidenta que respondesse à pergunta de
sua ﬁlha de nove, dez anos de idade: “Será que mulher
pode?” “Claro! A mulher pode, sim, ser Presidente”. E a
Presidenta Dilma Rousseff tem procurado demonstrar
a sua ﬁrmeza, como ela cobra ações, e tudo.
Mas eu gostaria, Senador João Pedro, que, no
diálogo entre a Presidenta Dilma Rousseff e o Presidente Barack Obama, houvesse o apelo, que é de nós
todos: “Presidente Barack Obama, vamos acabar com
o embargo contra Cuba? Já são cinquenta e poucos
anos de embargo! Não faz sentido!”
Felizmente, Cuba tem procurado demonstrar, tem
procurado dar alguns passos, como a libertação e envio de pessoas que estavam detidas por dissidências
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políticas. Que possam, quem sabe, até estimular Cuba
a dar mais passos no sentido de ampliar as liberdades,
a liberdade de expressão; quem sabe possa a blogueira Yoani Sánchez, por exemplo, vir ao Brasil, voltar a
Cuba, que não haja mais problemas; que possa haver
a liberdade de ir e vir nas Américas, incluindo dos Estados Unidos para o México, mexicanos...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – ...
pessoas da América Central para Cuba e para a América do Norte, para os Estados Unidos, e vice-versa.
Quem sabe possamos um dia acabar com as fronteiras,
possamos um dia ter os haitianos sendo bem recebidos, por exemplo, em toda a região amazônica.
Com muita honra, Senador João Pedro.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Senador
Eduardo Suplicy, meu querido companheiro de partido,
V. Exª reﬂete nesta tarde e neste discurso o encontro
de duas grandes lideranças da nossa América e aborda
assuntos importantes. Primeiro, V. Exª estava falando
de muros, de um mundo sem muros. Eu quero falar
sobre isso. É uma vergonha o muro que existe, o muro
de concreto, de cimento entre os Estados Unidos e o
México. E ai do mexicano, ai do latino-americano que
pule aquele muro!
Não há um muro na outra fronteira, na fronteira
americana com o Canadá. É uma vergonha, no século XXI, os Estados Unidos terem uma relação policialesca, policial, violenta contra quem deseja entrar
no “coração” do capitalismo! Essa é uma afronta não
somente aos mexicanos, pois esse é um muro que
separa os Estados Unidos da América Latina. Sei do
simbolismo de que V. Exª está falando, e quero concordar com isso. V. Exª fala de um mundo sem muros
e tem pleno acordo. Espero que seja um encontro, no
Brasil, da nossa Presidenta, da primeira mulher que
dirige a República, com um Presidente que carrega
ainda muita esperança. Já há um percentual de decepções com o Presidente Barack Obama, que se elegeu
prometendo mudar a relação com os latino-americanos
que vivem e trabalham nos Estados Unidos. Prometeu,
na sua campanha, o ﬁm das guerras, mas, até agora,
nada foi feito. E, quanto ao bloqueio de que V. Exª fala
– quero aqui parabenizá-lo –, não podemos concordar
com essa perseguição ao povo cubano. É um bloqueio
econômico. Bloqueia-se um país tão pequeno, e se cria
uma legislação internacional para punir um país que
tem relação com Cuba! É inadmissível carregar, nos
dias de hoje, aquela lógica da Guerra Fria. É hora de
um Presidente, como o eleito Barack Obama, pôr ﬁm
a essa perseguição dos Estados Unidos – traduzo o
bloqueio econômico como uma perseguição ao povo
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cubano –, pôr ﬁm a esse bloqueio. Quero parabenizálo e espero que esse encontro fortaleça uma relação
entre os povos das Américas, não de dominação. O
problema é que os Estados Unidos querem dominar,
sem estabelecerem uma relação profunda, solidária,
de integração. Espero que nossa Presidenta possa
reaﬁrmar os compromissos de respeito à soberania
e que ganhem as Américas, que ganhe o povo norteamericano, mas que ganhe, principalmente, o povo
latino-americano. Os Estados Unidos têm uma relação
de indiferença com os latino-americanos. Espero que o
Presidente Barack Obama visite não somente o Brasil,
que ele vá à Bolívia, que vá ao Chile para conversar
com os chilenos, que vá ao Paraguai para conversar
com os paraguaios. É importante os norte-americanos
saírem desse pedestal e terem uma relação de amigos e de companheiros com a América. Parabéns pelo
pronunciamento de V. Exª!
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Muito obrigado, Senador João Pedro.
Espero que a Presidenta Dilma Rousseff e o Presidente Barack Obama tenham um encontro que signiﬁque justamente o casamento dessas aspirações.
Quando Dilma Rousseff diz que seu objetivo
maior é...
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Mas Barack
Obama é casado.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Perdão?
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Barack
Obama é casado.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Falo do casamento do ponto de vista das relações
entre os povos, que têm muito em comum. É claro que
estará ali a esposa do Presidente Barack Obama, Michelle, e suas duas ﬁlhas, que serão muito bem recebidas. Que possam eles interagir de tal maneira, que
façam do objetivo maior da Presidenta Dilma, o de
erradicar a pobreza absoluta e promover igualdade e
justiça, algo que se transmita por todas as Américas!
Que os Estados Unidos e o Brasil, com respeito ao
desastre que ocorre no Japão, possam se solidarizar
nessa ajuda, mas que se solidarizem também com os
povos da África e da Ásia e com todos os países menos desenvolvidos!
Hoje, ouvi falar que o Governo Sérgio Cabral estaria limitando a entrada do número de pessoas, mas
espero que o povo brasileiro encha a Cinelândia. E o
Presidente Barack Obama pode estar certo de que,
na Cinelândia, no seu discurso, na hora em que disser
que vai acabar com o bloqueio, com o embargo contra
Cuba, ouvirá uma reação positiva, os aplausos do povo
brasileiro e dos povos das Américas.

352

06942

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Muito obrigado, Presidente Mozarildo Cavalcanti.
Obrigado, Senador Jorge Viana.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Agora, concedo a palavra ao Senador Jorge
Viana, do PT do Acre, para fazer uma comunicação
inadiável.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o que me traz a esta
tribuna na tarde de hoje é o que está escrito no editorial do jornal O Globo de hoje, com o título “Segurança Nuclear em Revisão”; também no mesmo jornal O
Globo de hoje, um artigo escrito pelo mestre jornalista
Zuenir Ventura, “O Nosso Medo Atômico”.
Trago este tema, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, porque o mundo hoje discute, preocupa-se e
procura encontrar respostas para o que passa o povo
japonês. O Brasil, que tem uma das maiores populações de descendentes japoneses do mundo, povo que
ajudou no desenvolvimento do nosso País, todos nós
estamos solidários com os descendentes japoneses
e com a população daquele País.
O jornal O Globo, com muita precisão, traz esse
tema e o põe no seu editorial de maneira lúcida, não
só apontando caminhos, como também fazendo o registro do que o mundo deve fazer, especialmente o
Brasil. No editorial de O Globo está escrito:
O acidente no complexo nuclear de
Fukushima decorreu de um dos maiores desastres naturais conhecidos na história. Embora o Japão seja um país preparado para enfrentar grandes terremotos, a onda gigantesca
que se seguiu foi devastadora.
(...)
A preocupação com a segurança tem de
ser uma obsessão no caso de usinas nucleares, por se tratar de instalações que envolvem
sempre elevados riscos. Os mecanismos de
proteção que envolvem radioatividade se multiplicaram nos últimos anos, especialmente nos
projetos de usina em construção (há 49 delas
nesse estágio no mundo, sendo 25 na China
e uma no Brasil)
(...)
Mas certamente, o que aconteceu no
Japão exigirá uma revisão de todos os procedimentos e até de projetos.
O Brasil possui apenas duas usinas nucleares. Está construindo uma terceira e tem
planos para várias outras.
(...)
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Ainda que a contribuição da energia nuclear seja pequena na matriz energética brasileira – 1,5% da capacidade de geração de eletricidade, enquanto no mundo esse percentual
passa de 15%, e no Japão, especiﬁcamente,
atinge 44,5% – o país se destaca na questão
de segurança das usinas [o nosso País].
Operadores de Angra 1 e 2 são treinados em
simuladores que funcionam, mas a usina japonesa
acidentada é um modelo diferenciado do que temos
no Brasil, é um modelo mais antigo. Nessa hora, fazendo o que ocorre hoje na Europa e em outras parte
do mundo, o Brasil precisa ver nesse acidente também
a necessidade de revisar seus projetos e os procedimentos de segurança.
Para concluir, Sr, Presidente, quero dizer que ainda ontem na Comissão de Meio Ambiente, apresentei
o Requerimento nº 7, de 2011, convidando o Dr. Othon
Luiz Pinheiro da Silva, Presidente da Eletronuclear,
para vir a esta Casa, à Comissão de Meio Ambiente,
na próxima semana, na próxima reunião da Comissão,
para que possa trazer a todos nós esclarecimentos sobre o funcionamento das duas usinas no Brasil; sobre
o andamento do projeto da terceira usina, que está em
construção em Angra, e sobre os projetos de expansão
do uso de energia nuclear no Brasil.
É muito importante que nessa hora não só sejamos solidários aos japoneses, mas também sejamos
aliados daqueles que querem fazer uma revisão nos
procedimentos, quando se trata do uso da energia nuclear, e especialmente uma revisão na segurança dessas usinas. A população conhece pouco desse tema, as
informações são concentradas em alguns setores.
Queria pedir a atenção desta Casa, concluindo,
primeiro para constar nos Anais o editorial do jornal
O Globo de hoje, o artigo do mestre jornalista Zuenir
Ventura.
Peço também à Presidência desta Casa que nos
ajude a encaminhar, se possível amanhã ainda, a aprovação de um requerimento que apresentei, pedindo
que se instale no Senado uma comissão temporária
para fazer uma revisão de toda a política de defesa civil no Brasil. Essa minha proposta foi feita em comum
acordo com o Senador Lindbergh Farias, que é Senador pelo Rio de Janeiro, Estado que viveu a penúltima
tragédia no nosso País, com quase mil mortes. Falo
em penúltima porque agora os Estados do sul já estão
vivendo a tragédia da cheia, e seria muito importante
que o Senado da República, se possível na sessão
de amanhã, incluísse na sua pauta de votação esse
requerimento solicitando a instalação dessa comissão
temporária.
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Por ﬁm, convido as colegas e os colegas Senadores para que, na próxima semana, todos nós possamos discutir o uso da energia nuclear no Brasil; discutir
o funcionamento das duas usinas em Angra, que até
hoje são uma referência de segurança, sim; discutir
como se está encaminhando o projeto da construção
da terceira usina e também do projeto de expansão
do uso de energia nuclear no nosso País.
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São essas as minhas palavras.
Agradeço a oportunidade e muito obrigado, Sr.
Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR JORGE VIANA EM SEU PRONUNCIAMENTO
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – V. Exª, Senador Jorge Viana, será atendido na
forma do Regimento.
Há sobre a mesa expedientes que passo a ler.
A Presidência designa, nos termos do Ofício nº
12, de 2011, da Liderança do PP, o Senador Ivo Cassol para compor o Conselho do Diploma José Ermírio
de Moraes.
É o seguinte o ofício:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – A Presidência designa, nos termos do Ofício
nº 13, de 2011, da Liderança do PP, a Senadora Ana
Amelia para compor o Conselho da Comenda de Direitos Humanos Dom Hélder Câmara.
É o seguinte o ofício:
OF. Nº 13/2011-GLPP
Brasília – DF, 15 de março de 2011

OF. Nº 12/2011 – GLPP
Brasília-DF, 15 de março de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação do Senhor Ivo Cassol para integrar
o Conselho do Diploma José Ermínio de Moraes.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos de estima e apreço.
Cordialmente, – Senador Francisco Dornelles,
Líder do PP.

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação da Senhora Senadora Ana Amélia Lemos para integrar o Conselho da Comenda de
Direitos Humanos Dom Hélder Câmara.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos de estima e apreço.
Cordialmente, – Senador Francisco Dornelles,
Líder do PP.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – E, ﬁnalmente, a Presidência designa, nos termos do Ofício nº 14, de 2011, da Liderança do PP, o
Senador Ciro Nogueira para compor o Programa Senado Jovem Brasileiro.
É o seguinte o ofício:
OF. Nº 14/2011-GLPP
Brasília, 15 de março de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação do Senhor Senador Ciro Nogueira
para integrar o Programa Senado Jovem Brasileiro.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos de estima e apreço.
Cordialmente, – Senador Francisco Dornelles
Líder do PP.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Dando sequência aos oradores inscritos, concedo a palavra, neste momento, ao Senador Wilson
Santiago, do PMDB da Paraíba.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB.
Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, há
um consenso sobre a necessidade de se promover uma
ampla reforma política no Brasil, mas não há consenso
sobre os limites e as propostas dessa reforma.
Chegamos a um momento histórico, Sr. Presidente. A Comissão Especial da Reforma Política está
instalada, serão debatidos os temas polêmicos e, com
certeza, daqui a alguns dias nesta Casa, estaremos
discutindo e, posteriormente, votando o anteprojeto
que será apresentado.
Os temas propostos e que estão nas mãos dos
Senhores Membros da Comissão da Reforma Política são: sistemas eleitorais, ﬁnanciamento eleitoral e
partidário, suplência de Senador, ﬁliação partidária e
domicílio eleitoral, coligações, voto facultativo, data da
posse dos chefes do Executivo, cláusula de desempenho, ﬁdelidade partidária, reeleição e mandato e a
candidatura avulsa. São onze temas que começaram
a ser debatidos ontem, Senador João Pedro, na Comissão Especial.
O sistema de votação foi objeto da Proposta de
Emenda à Constituição nº 54/2007, subscrita pelo ilustre Senador Francisco Dornelles e por tantos outros
companheiros desta Casa, na companhia, até, de integrantes de outros partidos políticos.
O Senador Francisco Dornelles, como é do conhecimento de todos, foi também designado Presidente da
Comissão Especial que hoje discute essa tentativa de
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reforma política, tão desejada, tão cobrada e tão necessária neste momento para a vida política brasileira.
A representação do eleitorado é uma das mais
básicas questões que se impõem à sociedade brasileira, que reivindica o acatamento e o respeito à escolha
dos seus candidatos.
Dono de inegável experiência e sensibilidade
política, o Senador Dornelles propôs, na PEC nº 54,
de 2007, a adoção do sistema de votação majoritária
para deputados federais, estaduais e vereadores. Nada
mais correto, nada mais justo e nada mais simples: os
eleitores escolhem seus candidatos e os mais votados
assumem, respeitando-se a vontade popular.
Emenda nesse sentido, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, apresentei também na Câmara dos Deputados em 2003/2004 quando Deputado Federal. Essa
medida, essa proposta, Presidente Itamar Franco, na
Câmara dos Deputados, obteve quase trezentas assinaturas de parlamentares, mas, até hoje, não se sabe
por que razão, não conseguimos avançar. A medida
respeita o posicionamento e a decisão da opinião pública, do povo brasileiro, mas infelizmente não contou
ainda com a sensibilidade da Câmara dos Deputados
nem do Congresso Nacional.
Esperamos que, nesta tentativa que tem como
Presidente da Comissão o Senador Dornelles, tenhamos condições de avançar na tão desejada, na
tão almejada reforma política, para que, pelo menos,
tenhamos condições de fazer com que o pleno exercício democrático seja, de fato, concretizado na vida
democrática e na vida do povo brasileiro.
Fala-se muito, por exemplo, da eleição do Deputado Tiririca, que, sem qualquer experiência parlamentar
e sem conhecimento da vida pública, elegeu-se com
1,3 milhões de votos. A maior distorção, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não é a eleição em si do
Deputado Tiririca, que, aliás, conquistou seu mandato
honestamente e merece todo o nosso respeito. A maior
distorção é a eleição de muitos outros candidatos na
esteira dos seus votos, tal qual aconteceu, em 2002,
com a eleição do Deputado Enéas Carneiro. Em obediência ao coeﬁciente eleitoral, conforme determina o
sistema proporcional que muitos insistem em manter,
houve um candidato do mesmo partido que se elegeu
com apenas 275 votos, impedindo que assumisse o
mandato naquele instante candidato que obteve naquela eleição 129 mil votos, que perdeu, sim, pela
questão da eleição proporcional, para um candidato
com apenas 275 votos. E aqui eu pergunto aos nobres
colegas: que legitimidade é essa? Fica a resposta na
consciência de cada um.
O Vice-Presidente da República, Michel Temer,
ao defender o voto majoritário, há dias, lembrou esse
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fato e foi além: “Quando se fala em democracia no
Brasil, fala-se em maioria. Nas casas legislativas e
nos tribunais de Justiça, as questões são decididas
pela maioria”, argumentou, para arrematar: “A única
hipótese que contraria esse princípio é a do voto proporcional, o coeﬁciente eleitoral, que guarda uma distorção extraordinária”.
Outro tema que deverá ser resolvido é o caso da
suplência de Senadores. O povo não aceita mais que
sejam designados suplentes desconhecidos, mesmo,
como todos nós sabemos, sendo todos eles dignos e
merecedores, sim, de estar nesta Casa. Ocorre que o
desconhecimento e a falta do julgamento popular acabam de uma vez por todas com o respeito à democracia, como também, Presidente Itamar Franco, com o
reconhecimento da própria opinião pública brasileira.
A suplência deverá ser ocupada na ordem dos
mais votados. Esse é o melhor sistema democrático, é
a forma que esta Casa, que este Congresso Nacional
deve obedecer ditar, aprovar e, com isso, colocar à disposição do eleitorado brasileiro, porque ninguém, em
momento algum, terá a oportunidade de contestar esse
critério. Ele é o mais democrático, o mais respeitado
e o mais obedecido pela consciência e, além de tudo,
pelo povo brasileiro. O candidato com maior número
de votos assume, logo após os eleitos, a suplência da
eleição que vier a surgir.
A ideia que se faz de que o voto majoritário favoreceria apenas as grandes legendas é absolutamente
questionável. O DIAP, que todos nós conhecemos uma
instituição de reconhecida competência, divulgou, no
mês passado, um levantamento assinado pelo analista
político e jornalista Antônio Augusto de Queiróz, uma
simulação do pleito de 2010, o mais recente, para a
Câmara dos Deputados. A simulação comparava o número de deputados federais eleitos por suas respectivas
legendas (em eleição proporcional com coligação) com
duas hipóteses: eleição proporcional sem coligação e
eleição majoritária, no modelo do chamado “distritão”,
que é esse que defendo no dia de hoje.
A simulação demonstrou que as maiores bancadas se tornariam ainda maiores, em prejuízo das
pequenas agremiações. O PT, com 88 Deputados Federais, iria a 108 num eventual pleito sem coligação e
a 91 no pleito majoritário – portanto, Senador Moka,
o PT teria apenas mais três cadeiras na Câmara dos
Deputados. O PMDB, nesse primeiro exemplo, saía
de 78 Deputados e iria para 109 na proporcional sem
coligação e para 88 na majoritária. O PSDB passaria
de 53 Deputados Federais para 65, tanto na proporcional sem coligação quanto na majoritária. O DEM,
com 53 parlamentares, perderia na proporcional sem
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coligação, caindo para 39, e ﬁcaria com 50 Deputados
na majoritária.
Vejam que não altera muito o quadro político,
apenas acabam as distorções que muitas vezes acontecem, meu caro Senador João Alberto. Como quando
um candidato a deputado recebe cem mil votos e deixa
de ser eleito, em favorecimento a outro que recebeu
apenas dez ou quinze mil votos para a Câmara Federal. Isso acontece com maior acentuação nas Assembléias Legislativas dos Estados, nas Câmaras Municipais de Vereadores, onde a preocupação maior dos
partidos políticos de muitos dos candidatos é formar
uma coligação – muitos se referem como a coligação
dos pequenos: somam dez partidos para eleger um
candidato a Deputado Estadual com dez mil votos,
com quinze mil votos.
Por essa razão, Sr. Presidente, é preciso observar, primeiramente, que a simulação é um indicativo
bastante interessante, mas não pode ser vista como
uma bola de cristal, mesmo porque as estratégias
eleitorais, numa realidade diferente, seriam completamente distintas.
Mas vamos aos números. Vemos nesse quadro
que os quatro maiores partidos aqui representados no
Congresso Nacional pouco alterariam – foi o que falei
anteriormente – o critério da proporcionalidade para
o critério do voto majoritário, o conhecido “distritão”.
Por outro lado...
(Interrupção do som.)
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB)
– ...os benefícios seriam muitos, a começar, como já
salientei anteriormente, pelo ﬁm das coligações de interesse eleitoreiro, sem qualquer aﬁnidade ideológica
ou programática.
O “distritão”, tal como concebido na PEC nº 54,
de 2007, repito, do Senador Dornelles, é uma versão
do sistema distrital com uma adaptação que se justiﬁca
plenamente, tendo em vista as grandes disparidades
territoriais, demográﬁcas e socioeconômicas do nosso
País. Em vez de dividir os entes federados em distritos
eleitorais, o que seria muito complexo e poderia até
dar margem a manobras ardilosas e conﬂitos, cada
Estado e cada Município seria considerado um único
distrito eleitoral no qual seriam eleitos os mais votados,
tal como ocorre com o sistema majoritário.
(Interrupção do som.)
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB)
– Só dois minutos, Sr. Presidente.
Além de evitar conﬂitos entre partidos e até mesmo no interior das agremiações, dado que candidatos
do mesmo partido possam divergir sobre a demarcação dos distritos, a medida reduz gastos e represen-
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ta uma simpliﬁcação para o entendimento do próprio
eleitor brasileiro.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores,
não podemos ﬁcar eternamente constituindo comissões, elaborando projetos e anteprojetos e discutindo
a reforma política. Ela deve partir de uma proposta
preliminar, que acredito estar bem encomendado na
Comissão presidida pelo Senador Francisco Dornelles. A sociedade brasileira, no entanto, quer mudanças efetivas. E no bojo dessas mudanças se encontra
o sistema eleitoral.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB)
– O sistema atual, provado ao longo do tempo, não
corresponde mais à expectativa do eleitorado. Suas
distorções saltam à vista do mais leigo dos leitores,
motivo pelo qual encareço aos nobres pares o apoio
ﬁrme e inadiável à edição do chamado voto majoritário para a eleição de Deputados Federais, de Deputados Estaduais e também de Vereadores nas Câmaras
Municipais.
Da mesma forma do que está proposto na PEC
nº 54, do Senador Dornelles, e do que está proposto
na PEC por mim apresentada na Câmara dos Deputados, para que tenhamos condições, Senador Itamar
Franco, de fazer com que a população brasileira, cada
vez mais, não só apóie...
(Interrupção do som.)
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB)
- …como se sinta representada e conﬁante nos seus
representantes aqui, no Congresso Nacional.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Concedo a palavra, agora, como Líder do
PSOL...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
Antes de V. Exª me chamar, quero ceder o meu
direito de Liderança, de me pronunciar neste momento,
ao caríssimo Senador Itamar Franco e me inscrever
para uma comunicação inadiável logo em seguida à
Senadora Marisa Serrano.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Peço
a V. Exª que me inscreva também para falar pela Liderança do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – V. Exª está inscrito, Senador Alvaro Dias.
Agora, por permuta com o Senador Randolfe Rodrigues, concedo a palavra ao Senador Itamar Franco,
Líder do PPS.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Antes de mais nada, Sr.
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Presidente, muito obrigado, Senador Randolfe Rodrigues, pela gentileza de V. Exª.
Sr. Presidente, antes de adentrar no meu pronunciamento, gostaria, em nome pessoal e em nome
do PPS, de saudar a eleição do Senador José Agripino como Presidente do DEM e da liderança que vai
ser exercida nesta Casa pelo Senador Demóstenes
Torres.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, acabo de
vir de uma reunião, que não aconteceu, da instalação
de uma medida provisória. Ontem, esta Casa debateu
exaustivamente o problema das medidas provisórias.
Mostramos, no nosso pronunciamento e em outros
pronunciamentos dos Srs. Senadores, que o Senado
da República não poderia votar, como não votou, a
medida provisória.
Para tristeza nossa, hoje, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, instalamos uma comissão às 14 horas e 30 minutos, esperamos o tempo regimental de
mais 30 minutos, mas só estiveram presentes o Líder
Alvaro Dias, e os Senadores Aloysio Nunes e Randolfe
Rodrigues; esses dois, lamentavelmente, não faziam
parte da Comissão.
Sr. Presidente, gostaria de ler, para tristeza nossa
mais uma vez. O que quer o Governo? O que quer a
Oposição quando se vai examinar uma medida provisória que vai tratar de recursos adicionais ao Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,
uma medida de interesse do Governo e uma medida
de interesse da Oposição?
Tivemos, então, que assinar o termo de reunião
por meio do Diretor Sérgio Fonseca Braga.
Convocada a reunião de instalação para o dia
16 de março de 2011, às 14h30, na Sala nº 2, Ala
Senador Nilo Coelho, destinada a examinar e emitir
parecer sobre a Medida Provisória nº 526, adotada e
publicada em 4 de março de 2011, “que constitui fonte
de recurso adicional ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES – e altera o art.
1º da Lei nº 12.096, de 24 de novembro de 2009 (...)”,
e segue, Sr. Presidente, para dizer que à reunião estiveram presentes os Senadores Itamar Franco, Alvaro
Dias e não membros os Senadores Aloysio Nunes e
Randolfe Rodrigues.
Sr. Presidente, o Senador Aloysio Nunes até me
pediu que eu ﬁzesse mais uma convocação, já que o
prazo termina amanhã.
Eu me neguei. E me neguei por que, Sr. Presidente? Basta a frustração de hoje. Para que vou me
submeter a uma outra frustração amanhã? Agora, não
entendemos que o Governo não compareça a essa
reunião de uma Comissão Mista tão importante. O que
leva à ausência dos Srs. Senadores e Deputados do
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Governo, numa medida que é feita e lançada pela Presidente da República, que recebe o apoio, nesta Casa,
do PMDB e do PT, particularmente? E é claro, também,
Sr. Presidente, que a Oposição não compareceu.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, se continuarmos assim – eu disse ontem –, se continuarmos brincando do que não somos, de legisladores,
se continuarmos com esse processo de aviltamento
do Poder Legislativo no País, eu que aqui estive, num
período difícil desta Nação, que foi no período mais
forte do regime militar, durante 16 anos, e, por incrível que pareça, àquela época, tanto a Oposição tinha
uma certa mobilidade como a Situação cuidava mais
dos interesses do Governo. O que estamos vendo
hoje, Sr. Presidente? O Governo, por intermédio das
suas Lideranças, não cuida dos seus interesses; e a
Oposição cala na hora que não pode e não deve calar. E o Governo? O que ele pretende esvaziando as
Comissões Mistas? O que quer o Governo? O que há
por trás disso, Sr. Presidente?
Ontem, numa discussão acirrada aqui no plenário
do Senado, todos nós juramos que teríamos um outro
comportamento e, já agora, há poucos minutos, estava aquela sala vazia, apenas com os Senadores que
já mencionei, Sr. Presidente. É uma frustração difícil
de a gente conter.

rio, o que há por trás dessa manobra dos Srs. Líderes
do Governo nesta Casa e na outra Casa, porque, Sr.
Presidente, nenhum Deputado compareceu. Nenhum
Deputado!
É com tristeza, Sr. Presidente, que, usando o horário da Liderança do meu Partido, eu venho dizer dessa minha desesperança, pelo menos até agora, com o
Poder Legislativo do nosso País, e lembrar, mais uma
vez, o que recordei há poucos dias desta tribuna...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – Sim, Senador Alvaro. Antes, gostaria de me
associar ao Senador Itamar Franco, lembrando a importância desse tema. Desde a Emenda Constitucional
nº 32, de 2001, salvo engano, a Comissão Mista só se
reuniu cinco vezes, o que nos dá a oportunidade de
repensar o assunto das medidas provisórias.
O Presidente Sarney já apresentou a PEC? Assinou a PEC, já está colhendo assinaturas no sentido
de alterar o art. 62 da Constituição, ao menos para
debatermos esse tema, que não só é importante para
esta Casa, mas, sobretudo, para a democracia na República Federativa do Brasil.
Eu me associo a V. Exª, Senador Itamar Franco.
Passo a palavra ao Senador Alvaro Dias, que
falará em nome da Liderança do PSDB.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs.
Senadores e Srªs Senadoras, o Senador Itamar Franco
tem razão de manifestar, mais uma vez, sua indignação.
Representamos nosso Partido, o PSDB, nessa reunião,
juntamente com o Senador Aloysio Nunes. É inadmissível que continuemos possibilitando essa prática de
desmoralização do Congresso Nacional!

O SR. ITAMAR FRANCO (Bloco/PPS – MG) –
Vou encerrar, Sr. Presidente. Pediria apenas que eu
tivesse uma condescendência de um minuto e trinta
segundos.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – V. Exª terá três minutos, em razão da importância do tema trazido nessa oportunidade.
O SR. ITAMAR FRANCO (Bloco/PPS – MG) –
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, a gente ﬁca a meditar, ﬁca a pensar: o que quer o Congresso Nacional? Eu falo sobretudo àqueles que estão chegando pela primeira vez
ao Senado da República; falo sobretudo aos jovens
Senadores que estão vendo o que se está passando,
que eles percebam que a Nação brasileira não pode
ﬁcar assistindo à degradação do Parlamento.
Sr. Presidente, V. Exª sabe tão bem quanto eu, e
mais ainda porque é um jurista de escol, o que acontece quando o Parlamento deixa de ter ressonância na
opinião pública. E quando a Oposição brasileira começa
também a se calar, começa também a esquecer os seus
deveres de fazer oposição, uma oposição democrática,
nunca de ordem pessoal, é ruim para o País.
Sr. Presidente, eu vou encerrar agradecendo a
generosidade de V. Exª, perguntando qual é o misté-

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ITAMAR FRANCO (Bloco/PPS – MG) –
Vou encerrar, Sr. Presidente.
Lembro aquilo que falava Otávio Mangabeira, que
se não continuarmos regando essa plantinha, tenra
ainda, da nossa democracia, Sr. Presidente, com este
Congresso, com as devidas exceções, com essas lideranças, com as devidas exceções, nós não sabemos
qual é o caminho que o Governo quer. Se a Oposição
se perder nesse caminho, Sr. Presidente, será muito
triste para o Parlamento brasileiro.
Muito obrigado a V. Exª.
Durante o discurso do Sr. Itamar Franco,
o Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Pedro
Taques.
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Ainda há pouco – eu soube agora –, leu-se mais
uma medida provisória, Senador Itamar Franco, se
não me falha a memória, a Medida Provisória nº 580,
e designou-se um Relator. Isso foi feito agora, há poucos minutos. Ocorre que essa Medida Provisória tem
prazo a esgotar-se no próximo domingo. Portanto, ou
ela é votada nesta quarta-feira ou não será votada.
Qual é o conteúdo dessa Medida Provisória? Eu ainda não sei, mas imagino que possa ser uma medida
urgente, relevante. Mas vamos votá-la no escuro, sem
submetê-la à apreciação de uma Comissão que possa analisar a admissibilidade, que é preliminar para a
deliberação de mérito?
Não podemos mais permitir que isso prossiga, V.
Exª tem razão. O Congresso Nacional se desmoraliza
a cada dia, porque, na realidade, abre mão das suas
prerrogativas, agacha-se, apequena-se. É óbvio que,
diante desse quadro, mesmo que façamos muitas coisas importantes aqui, além de apreciar medidas provisórias, passaremos a imagem de que é um Congresso
submisso, que a interdependência entre os Poderes é
letra morta na Constituição do País, porque não há respeito ao princípio da separação dos Poderes. O Executivo invade, o Executivo usurpa, e, evidentemente, nós
somos chanceladores. E não estamos aqui para isso.
O Senado é Casa revisora, tem altas responsabilidades diante dos Estados brasileiros e do povo do País
e não se pode apequenar diante de uma submissão
que se vai tornando rotina.
Sr. Presidente, como vamos deliberar hoje sobre
uma medida provisória cujo prazo esgota-se no domingo? Até consulto V. Exª: que medida provisória é essa?
Precisamos saber que medida provisória está chegando
agora, porque, provavelmente, daqui a pouco, a Liderança do Governo vai nos procurar para colocá-la na
pauta de hoje, para deliberamos hoje, já que o quórum
na quinta-feira é sempre comprometido.
É evidente que não queremos, de forma alguma,
que setores da sociedade sejam prejudicados, mas o
Governo precisa adotar uma postura de maior competência, de maior eﬁciência no ato de legislar. A Presidente da República é a grande legisladora do País.
O Executivo legisla muito mais do que o Legislativo,
a quem caberia legislar. Essa é a realidade, esse é o
cenário que estamos vivendo na relação entre Executivo e Legislativo. Mas, se o Executivo quer ser o
grande legislador, que legisle com mais competência,
que nos ofereça, pelo menos, um prazo para debater
suas propostas e deliberar!
Obviamente, Senador Itamar, enquanto esta Casa
do Congresso Nacional não decidir que há uma preliminar de admissibilidade para se apreciar medida
provisória, continuaremos a fazer discurso e não al-
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teraremos a realidade. Se estabelecermos como rito
que, primeiramente, se discute a constitucionalidade
e juridicidade das medidas provisórias e que a medida provisória inconstitucional não será apreciada, não
chegará ao plenário, será devolvida ao Executivo, se
assim agirmos, se deliberarmos dessa forma, se devolvermos as medidas provisórias inconstitucionais, o
Executivo mudará sua postura, mudará seu comportamento, e reduziremos cerca de 80% das medidas
provisórias, porque cerca de 80% daquelas aprovadas
aqui são inconstitucionais.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – Passo a palavra à Senadora Marisa Serrano,
por cessão do Senador Randolfe Rodrigues.
V. Exª terá o tempo regimental.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente, eu pediria que informasse à Casa qual
medida provisória foi lida há pouco.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – Sim, peço desculpas a V. Exª.
Foi lida a MP 508, uma vez que existe acordo
de Lideranças já efetuado, para que ela seja debatida
nesta Casa por duas sessões.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sou
o Líder do PSDB e não fui consultado nesse acordo.
Não houve acordo.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – Esse acordo, segundo informações que me
foram passadas, já foi realizado há mais de dois anos,
porque ela mantém sua reedição.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Há
mais de dois anos o acordo?
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – Não, desculpe. Ela se mantém na pauta, em
razão do acordo que já foi efetuado.
Nós temos, Senador Alvaro Dias, duas sessões
em que a medida provisória será debatida.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – E ela se mantém na pauta em razão do acordo.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Ela
só será votada duas sessões após sua leitura.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – Sim.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Ela
foi lida hoje. A primeira sessão é hoje, e a segunda
sessão é amanhã. A menos que votem sexta-feira, ela
irá para o Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – Senadora Marisa, V. Exª usará da palavra pelo
tempo regimental.
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A SRA. MARISA SERRANO (Bloco/PSDB – MS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Sr. Presidente.
Quero fazer, aqui, uma fala sobre o que está ocorrendo no meu Estado e que é motivo de preocupação
não só dos onze parlamentares de Mato Grosso do Sul
– dos oito Deputados Federais e dos três Senadores
–, mas é motivo de preocupação para os mais de 2,5
milhões de habitantes do nosso Estado.
Participei, na última 2ª feira, de um encontro na
Assomasul, que é a Associação dos Municípios de
Mato Grosso do Sul, juntamente com toda a bancada federal. Estavam lá os três Senadores, o Senador
Delcídio, o Senador Moka e eu; estava lá o Governador André Puccinelli, que governa Mato Grosso do Sul
pelo segundo mandato; e estava lá a grande maioria,
quase a totalidade, dos prefeitos do meu Estado, além
de vereadores e assessores. Foi uma reunião histórica
que aconteceu na Assomasul.
Falo de uma questão local, mas não é só em Mato
Grosso do Sul que está acontecendo. É uma questão
que pode ser compartilhada aqui por prefeitos de muitos
Municípios brasileiros, Municípios que estão passando
por intempéries, Municípios que estão sendo assolados pelas chuvas, Municípios em que estão ocorrendo
fenômenos climáticos que prejudicam enormemente a
vida dos habitantes, o que equivale dizer que prejudica
a vida de milhares de pessoas em todo País.
Portanto, é uma questão do meu Estado, mas é
uma questão que fala também àqueles Municípios que
estão passando por esses problemas nesse momento.
Posso dar, como exemplo, a Bahia, o Rio Grande do
Sul, Santa Catarina, Paraná e tantos outros Estados
brasileiros, cujos milhares de Municípios estão passando por esses problemas.
Essa reunião foi convocada pelo Presidente da
Assomasul, que é o Prefeito de Chapadão do Sul, que
ﬁca ali próximo a Chapadão do Céu, em Goiás. E esse
Município foi um dos mais atingidos pelas chuvas no
nosso Estado. O Presidente Jocelito Krug convocou
todo o Estado e foi, realmente, uma tarde histórica, pela
ampla participação da população sul-mato-grossense,
representada ali pelos Deputados, pelos Senadores,
pelos Deputados Estaduais também presentes e pelos prefeitos.
Participaram dessa reunião também a Caixa Econômica Federal, a Defesa Civil, o Sebrae e inúmeros
organismos que ajudam a comandar o Estado, que
comandam a economia sul-mato-grossense.
Três questões foram levantadas, três questões
foram analisadas. Uma delas, que eu já disse aqui, foi
o problema das enchentes, que vêm atingindo a maioria dos Municípios de Mato Grosso do Sul. Aqueles
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Municípios estão pedindo calamidade pública, porque
não têm condições de arcar com todas as diﬁculdades,
com todas as despesas que isso atrai, principalmente
14 Municípios de Mato Grosso do Sul.
O segundo caso a ser discutido foi o contingenciamento de recursos federais, que tem provocado
a paralisação de obras e serviços. Também é uma
questão nacional. É uma questão do meu Estado, mas
duvido que haja algum Senador ou alguma Senadora que não esteja sendo abordado(a) por prefeitos e
governadores para discutir a questão da paralisação
de obras e, principalmente, do contingenciamento de
recursos para que essas obras continuem sendo efetuadas nos seus Municípios.
A terceira questão afeta muito meu Estado, porque nossa economia é baseada, principalmente, na
produção agrícola, sobretudo na produção de soja. E
o Estado também tem, na sua pecuária, sua riqueza.
Em decorrência da quebra da safra que estamos
vendo agora em Mato Grosso do Sul, quero dizer que
há Municípios, como Chapadão do Sul, a que já me
referi aqui, em que a quebra da safra está em 60% dos
Municípios mais ricos de Mato Grosso do Sul. A média
da quebra da safra no Estado chega a 40%.
A riqueza de Mato Grosso do Sul acabou em
uma semana, em dez dias de chuvas ininterruptas,
justamente na época da colheita.
Esse é um problema só do meu Estado? Claro
que não! É um problema do País! Mato Grosso do Sul
é um dos Estados mais produtivos do País. Ele apoia
e garante a balança comercial do Brasil. Isso se reﬂete
agora, na safra deste ano, mas vai-se reﬂetir também
na safra futura, se não acolhermos, não socorrermos
os produtores nesta hora. Se não puderem colher o
que poderiam colher neste ano – teríamos uma supersafra –, que possam, pelo menos, plantar para colher
na safra seguinte.
Quero dizer, principalmente, que o drama que os
prefeitos apresentaram a todos nós, na segunda-feira,
nessa reunião histórica na Assomasul, não é um drama
só dos prefeitos; não é um drama só dos produtores rurais. É um drama da população, que está desabrigada;
da população, que está sem alimentos; da população,
principalmente dos alunos, que estão sem aulas.
Estive, agora há pouco, com o Prefeito de Paranaíba, nossa divisa com Minas Gerais e São Paulo. Não
temos condições de trazer os alunos para as aulas.
O Prefeito de Paranaíba e a Secretária de Educação
que estavam aqui, juntos, tiveram que suspender as
aulas. Mas não é só Paranaíba. Todos os Municípios
do Estado que foram atingidos tiveram que suspender
as aulas. Está comprometido o calendário letivo. Não
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tem como as crianças atravessarem de um lugar para
o outro, porque não há pontes. As pontes ruíram.
Só para se ter uma ideia, numa cidade chamada
Rio Verde de Mato Grosso, dezessete pontes ruíram.
Pontes de madeira, como sói acontecer em inúmeros
Municípios deste País. E a hora em que se torna intransitável o rio e que uma ponte rui, como é que a população vai atravessar? Como é que ela vai vender seu
produto? Como é que os alunos vão estudar, se eles
têm que atravessar inúmeros rios da nossa região?
Eu quis fazer este relato, porque também o pequeno produtor... Porque, às vezes, pensam que só o
grande produtor é afetado quando tem uma enchente
dessas, quando há uma queda na produção de safra
de grandes produtores de Mato Grosso do Sul. Fala-se:
“Bom, mas é um grande produtor!”. Mas quero dizer que
o pequeno produtor, quando há uma enchente, quando
rui uma ponte, também é afetado, porque ele não tem
como levar sua produção, principalmente a produção
leiteira, que tem muito em Mato Grosso do Sul, para
que possa ser comercializada, e perde a produção. Há
também uma quantidade de assentados que temos que
também não podem vender sua produção.
Isso engessa o Estado e, engessando-se um
Estado produtivo, como é Mato Grosso do Sul, um
dos maiores produtores de grãos do País, isso impacta, enormemente, a produção nacional. É um grande
problema para todos.
E eu disse aqui, Senador Moka, que V. Exª já
tinha feito um pronunciamento a esse respeito, no começo da minha fala, mas que eu ia fazer uma outra
abordagem sobre o mesmo problema que estamos
passando em Mato Grosso do Sul. E é com muito prazer que eu o ouço.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – Eu
quero, Senadora Marisa, dizer que V. Exª complementa,
com muito brilhantismo, exatamente a outra parte. Mas
eu quero também dizer, aproveitando esta oportunidade que V. Exª me dá, que, hoje, o Ministro da Agricultura recebeu a bancada do Mato Grosso do Sul, com
a presença de V. Exª. Lá, o Ministro se comprometeu,
realmente, a dar uma ajuda diferenciada, porque nós
estamos tratando muito de agricultura e V. Exª foi uma
das que falou com relação também à pecuária. Quer
dizer, no Pantanal avizinha-se a maior cheia dos últimos
30 anos e isso será, sem dúvida nenhuma, mais um
grande problema. De forma que me associo a V. Exª e
torço, realmente, para que o Governo Federal seja ágil
na liberação dos recursos, sobretudo para os prefeitos
dos Municípios atingidos. Muito obrigado a V. Exª.
A SRA. MARISA SERRANO (Bloco/PSDB – MS)
– Eu agradeço, Senador Moka.
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Como eu disse, para onde nós olharmos, para
qualquer região do País que nós olharmos, veremos
esses dramas humanos, problemas de falta de recursos, reclamações, críticas, insatisfações.
O Senador Moka falou que, hoje, nós estivemos
com o Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Ministro da Integração Nacional, Fernando
Bezerra, esteve em Campo Grande e levou para lá R$5
milhões como apoio imediato. Eu sei que o Estado de
Mato Grosso foi visitado pelo Ministro e que também
foram R$5 milhões para Mato Grosso. Mas o que são
R$5 milhões quando nós temos essa quantidade de
Municípios ilhados? O que são R$5 milhões quando
nós temos essa quantidade de pessoas desassistidas?
O que são R$5 milhões para a quantidade de pontes
que não deixam as pessoas transitarem, de cidades
com ruas esburacadas, sem condições de tráfego?
(Interrupção do som.)
A SRA. MARISA SERRANO (Bloco/PSDB –
MS) – Eu quero dizer que nós precisamos de muito
mais e, principalmente, não podemos aceitar a ideia de
que o Governo Federal não tem recursos para acolher
e aplacar essas diﬁculdades por que Estados e Municípios estão passando. Isso é um absurdo, porque,
no mesmo dia em que a Presidente da República deu
um corte de R$50 bilhões, nós viemos, aqui – hoje,
foi discutido isso pelo Senador Itamar Franco –, tratar
da questão da Medida Provisória nº 526, que repassa
da União, agora, neste mês, para o BNDES R$55 bilhões. Se pode repassar R$55 bilhões para o BNDES
oferecer aos empresários como recursos subsidiados
e faz um corte de R$50 bilhões em recursos que iam
para Estados e Municípios, alguma coisa está errada
neste País.
Quero deixar claro...
(Interrupção do som.)
A SRA. MARISA SERRANO (Bloco/PSDB –
MS) – ...que essas coisas que não são transparentes
– para terminar, Sr. Presidente – mostram que há um
descontrole no País, principalmente se o Governo diz
que não tem recursos para pagar as emendas parlamentares, que não tem recursos para honrar aqueles
compromissos já assumidos.
Eu disse, no começo da minha fala, que prefeitos
e governadores estão reclamando porque não conseguem receber as emendas e os recursos que já estavam empenhados. A Caixa Econômica disse, no meu
Estado, inclusive, que os recursos de emendas que já
foram transferidos podem ser cortados também. Quer
dizer, já receberam recursos e, mesmo assim, não vão
continuar mais a recebê-los.
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Isso é uma catástrofe! Nunca vi isso acontecer
no País. É uma coisa inusitada.
Portanto, quero dizer que...
(Interrupção do som.)
A SRA. MARISA SERRANO (Bloco/PSDB –
MS) – ... se há dinheiro sobrando para repassar R$55
bilhões ao BNDES, tem de ter dinheiro para os Estados e Municípios imediatamente, na hora em que precisam. E não como aconteceu com o Rio de Janeiro,
que só agora, 60 dias após a inundação e a enchente
que nós vimos, começa a receber recursos do Governo Federal.
Tem de haver agilidade. A prevenção tem de ser
muito mais rápida e o Governo tem de mostrar eﬁciência na gestão, o que não está mostrando.
Portanto, deixo aqui, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, a minha preocupação não só
com o meu Estado, com Mato Grosso do Sul, mas
com todos os Estados brasileiros que estão decretando emergência, como o Paraná, nesta segunda-feira,
como o Rio Grande do Sul, como Santa Catarina, como
Mato Grosso e outros Estados.
Nós não podemos admitir que o Governo Federal não...
(Interrupção do som.)
A SRA. MARISA SERRANO (Bloco/PSDB – MS)
– ...socorra esses Estados no momento oportuno.
Portanto, agradeço o tempo que me foi concedido, esperando que a força da nossa bancada, a união
da nossa bancada, dos oito Deputados Federais – nós
temos só oito em Mato Grosso do Sul – e dos três Senadores, e a nossa união com o Governador André
Puccinelli consigam realmente atender, pelo menos
minimamente, ao que o nosso Estado precisa.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – Passo a palavra ao Senador Randolfe Rodrigues, que fará uma comunicação inadiável, pelo prazo
regimental. Após, falará, como orador inscrito, o Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Senador Pedro Taques, Srªs
Senadoras e Srs. Senadores, trago uma notícia que
não é tão recente, mas que causa em todos nós profunda preocupação.
Na semana passada, o jornal O Globo noticiou
que o Comando do Exército, da Marinha e da Aeronáutica teria preparado um documento e encaminhado ao Ministério da Defesa, questionando o projeto de
lei do Governo Federal encaminhado ao Congresso
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Nacional, ainda no ano passado, criando a Comissão
da Verdade.
Dentre os questionamentos feitos pelo documento, ou melhor, as oposições à Comissão da Verdade
feitas pelo documento, os senhores representantes do
Comando do Exército, da Marinha e da Aeronáutica,
entre outras coisas, dizem o seguinte: “A instalação da
Comissão provocará tensões e sérias desavenças ao
trazer fatos superados a nova discussão.”
Segundo o documento, reabriria uma ferida na
amálgama nacional.
Mais adiante, diz: “(...) por se tratar de uma etapa
da História superada, principalmente se comparado
a outros países do Continente, que, até hoje, vivem
consequências negativas de períodos históricos similares.”
Por ﬁm, aﬁrma: “Trata-se de assunto delicado ressuscitar discussão sobre os atos do Governo militar.
Não contribui para a paz nacional, considerando que o
Governo não foi derrubado pelas forças políticas, mas,
sim, ensejou um processo lento, gradual de transição e
devolução do poder aos civis, promovendo verdadeira
reconciliação nacional.”
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, felizmente, ato contínuo, o Governo Federal, a Presidência da
República e o Ministério da Defesa desmentiram o teor
desse documento e, hoje, vejo com muita felicidade a
declaração do Sr. Ministro da Justiça, José Eduardo
Cardozo, à Folha de S.Paulo: “A Comissão da Verdade, que se discute hoje no Congresso Nacional, é
um dever do Estado brasileiro também. O direito ao
esclarecimento de fatos é um compromisso histórico,
democrático, que tem que estar respaldado na lei.”
Portanto, quero aﬁrmar que apresentaremos voto
de louvor a essa manifestação do Sr. Ministro da Justiça. Queremos aﬁrmar a posição do nosso Partido em
defesa da Comissão da Verdade.
Ao contrário do que foi dito no documento noticiado na semana passada, a Comissão da Verdade
concluirá o processo da nossa transição democrática.
A Comissão da Verdade é um ponto que precisamos
ter no Brasil, é um ponto ﬁnal ao processo inaugurado em 1985.
Lembremos que comissões iguais foram montadas em todos os demais países do Continente que
atravessaram o triste período de ditaduras.
Situação igual houve no Uruguai, na Argentina e,
há pouco tempo, no Chile. A instalação da Comissão da
Verdade, aqui concordando com o que foi dito inclusive pelo Ministro da Justiça, é a nossa segunda Lei da
Anistia, é a conclusão do nosso processo de transição
democrática. Esta Casa padeceu nos anos da ditadura.
Esta Casa, o Congresso Nacional, perdeu membros,
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como Rubens Paiva. A Comissão da Verdade é uma
instituição necessária para trazer a limpo o que ocorreu com Rubens Paiva, o que ocorreu com Honestino
Guimarães, o que ocorreu, de fato, com os que foram
mortos na Guerrilha do Araguaia. A Comissão da Verdade é uma necessidade histórica para o Brasil.
Portanto, venho à tribuna hoje para dizer ao Governo brasileiro, dizer à Senhora Presidenta da República, que conte com o apoio do nosso Partido, que
não titubeie, que não recue no projeto de lei encaminhando a Comissão da Verdade aqui para o Congresso
Nacional; que coloque a Comissão da Verdade como
uma das prioridades que tramitam aqui no Congresso
Nacional, assim como são tantas outras prioridades de
projetos e MPs do Governo que aqui tramitam.
Sr. Presidente, quero destacar que ainda esta
semana – e falo isso já para concluir, pois temos sido
várias vezes advertidos, e por bem, para cumprirmos
com o horário da Ordem do Dia – eu ouvia o discurso do Deputado Ulysses Guimarães na ocasião da
promulgação da nossa Constituição, na data da promulgação.
(Interrupção do som.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Senador Itamar Franco, V. Exª, que tanto conviveu
com ele, eu queria destacar aqui um trecho...
Só um minuto, Sr. Presidente, para concluir. (Fora
do microfone.)
Eu quero destacar aqui um trecho que ouvi desse
belíssimo discurso do Deputado Ulysses Guimarães
na promulgação da nossa Carta Maior: “Tenho ódio e
nojo à ditadura”.
Todo patriota deve se levantar contra ditaduras,
contra arbítrios. É tarefa nossa concluirmos o processo
de restabelecimento de nossas instituições democráticas que se iniciou em 1985, que teve como ápice nossa
Constituição, que só se concluirá com a instalação da
Comissão da Verdade.
Presidenta Dilma, não titubeie. Faça com que o
projeto da Comissão da Verdade tramite com prioridade no Congresso Nacional. Com certeza, terá o apoio
de todos os democratas deste País.
Durante o discurso do Sr. Randolfe Rodrigues, o Sr. Pedro Taques deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. José
Sarney, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos Valadares, orador inscrito, para depois iniciarmos
a Ordem do Dia.
Peço aos Srs. Senadores que se encontram em
seus gabinetes e em outras dependências da Casa
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que compareçam ao plenário, porque haverá votação
nominal de embaixadores e outras autoridades.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
a tragédia japonesa põe em cena um tema que afeta grande número de países, entre os quais o Brasil.
Reﬁro-me à questão nuclear.
Em meio aos escombros em que aquele país busca reconstruir-se, desponta, como desaﬁo adicional, o
de lidar com as explosões em reatores nucleares que
contaminam a atmosfera e ensejam novos e incalculáveis danos á população.
O maior temor dos japoneses é que o vazamento
do material radioativo possa levar à contaminação da
água, do solo e dos animais em um raio de trinta quilômetros. Para evitar esse perigo, o Governo japonês
isolou a área e retirou cerca de 140 mil moradores do
entorno das usinas de Fukushima.
O mais grave de tudo isso é que a tecnologia humana não está preparada para tal desaﬁo, que não é
apenas do Japão, mas de todo o mundo, na medida em
que a radiação atômica circula pela atmosfera, contamina os mares e ameaça indistintamente todos.
Eis aí o dilema: embora a energia atômica para
ﬁns pacíﬁcos seja de grande utilidade e, até ponto, compatível com o zelo ambiental, encerra indagações que
ainda não foram respondidas de forma satisfatória.
É admissível que o homem se sirva de uma tecnologia sobre a qual não tem domínio absoluto, uma
tecnologia que, exposta a intempéries naturais, pode
ameaçar sua permanência no Planeta? Não são perguntas novas. Ao contrário. São recorrentes há pelo
menos quatro décadas e voltam à tona diante da tragédia japonesa.
No Brasil, temos as usinas nucleares de Angra
dos Reis, construídas nos anos 70, na conﬂuência entre
as duas maiores metrópoles do País, Rio de Janeiro e
São Paulo. Um eventual acidente – por falha humana,
por ações da natureza – provocaria um desastre de
proporções impensáveis, afetando, numa sequência
imediata, a vida de mais de trinta milhões de pessoas
que habitam aquelas cidades e seus entornos.
Desde sua construção, debate-se a questão da
segurança daquelas usinas, mas é um debate sempre
fechado, acessível apenas a especialistas. A sociedade não participa.
Cientistas de renome garantem que a hipótese
de acidente é remota e, nessa eventualidade, haveria
meios de administrar as conseqüências. Houve, inclusive, alguns exercícios de simulação, bem poucos,
aliás, com a população de Angra dos Reis. Nada, porém, que envolvesse a população das megalópoles
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em torno. Nada que pudesse transmitir tranquilidade
e informação ao País.
Vemos agora o Japão, um dos países com maior
desenvolvimento tecnológico, que treina sua população
para lidar com tragédias desse porte, absolutamente
perplexo e impotente diante das forças da natureza.
E perguntamos: Como faríamos diante de um acidente nuclear?
O Japão, como sabemos, tem sua matriz energética baseada principalmente na geração de energia
nuclear, produzida por 54 usinas, instaladas em áreas
“geologicamente instáveis”.
Ora, diriam alguns, o Brasil não está numa área
geologicamente instável, não tem terremotos, erupções
ou tsunamis. É pelo menos o que nos garantem. Mas
isso está longe de encerrar a questão. O País padece
também de intempéries da natureza para as quais temse mostrado profundamente despreparado.
Basta ver as recentes tragédias que as chuvas
provocaram na serra ﬂuminense, neste verão, e que
reproduzem inúmeras outras, de muitos verões anteriores.
Agora mesmo, no Paraná, as chuvas deixaram
centenas de desabrigados e provocaram uma crise de
abastecimento, ainda não solucionada.
Em Angra dos Reis mesmo, no verão retrasado,
as chuvas ﬁzeram enormes estragos, felizmente numa
área afastada das usinas.
Se ao Japão, um dos países mais organizados
do planeta, com um nível de desenvolvimento tecnológico bem maior que o nosso, e alerta aos desaﬁos
da natureza, a tragédia nuclear não oferece remédios,
como seria aqui?
Registre-se que essa preocupação não é apenas nossa. Está sendo, em decorrência dos acontecimentos no Japão, objeto de discussões em todo o
mundo, sobretudo nos países que adotam essa fonte
alternativa de energia.
O Brasil não pode ﬁcar alheio a esse debate. E
penso que o Senado pode – e deve – liderá-lo, não
permitindo que se conﬁne, como de hábito, ao âmbito
estreito dos especialistas.
Nesse sentido, a Comissão de Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA)
aprovou requerimento de minha autoria e do Senador
Jorge Viana, convocando uma audiência pública com o
Diretor-Presidente da Eletrobrás Termonuclear (Eletronuclear), Othon Luiz Pinheiro da Silva, para falar sobre
os quatro projetos de construção de usinas nucleares
no Brasil, bem como sobre a segurança na utilização
dessa fonte energética.
Nosso objetivo é que o Presidente da Eletronuclear esclareça ao Senado e à sociedade brasileira
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acerca dos sistemas de segurança das usinas nucleares já instaladas, assim como planos de emergência
em caso de acidentes; e do plano de expansão do
programa nuclear brasileiro, com foco nos sistemas de
segurança, prevenção de acidentes e armazenamento
dos resíduos radioativos.
Apesar de a geologia do Brasil ser bem diferente da do Japão, onde tremores de terra são comuns,
queremos saber a respeito da segurança e da continuidade do projeto nuclear brasileiro.
Por envolver toda a sociedade, tem de ser posto
a todos, esclarecendo-se o que está em jogo.
Não se trata, Sr. Presidente, de levar pânico à
população ou de propor que o País abdique, sumariamente, do uso pacíﬁco da energia nuclear, mas de
conhecer com mais profundidade – e eventualmente
rever – os critérios da política em curso, suas pretensões expansionistas.
Depois dos acidentes na usina de Chernobyl, na
Ucrânia, e agora em Fukushima, no Japão, os governos de países europeus passaram a rever os planos
de instalação de usinas e as medidas de segurança
das centrais nucleares.
E não se diga que, na Europa, os países não
estão na mesma situação do Japão: a Alemanha decidiu fechar temporariamente sete de seus reatores;
a União Europeia promete fazer um teste de estresse nas 147 usinas nucleares existentes em 13 dos
27 países do Bloco; a França, onde 75% da energia
elétrica consumida vem de usinas nucleares, também
determinou que sejam feitas avaliações em todos os
seus 58 reatores.
Quero, por ﬁm, solidarizar-me, em nome do PSB,
com o povo do Japão, país que tem com o Brasil vínculos profundos, já que aqui se estabeleceu sua maior
colônia mundial de imigrantes, notadamente em São
Paulo, e que presta imensa contribuição ao desenvolvimento nacional.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Ordem do Dia.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela
ordem.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pediu a palavra pela ordem o Senador Alvaro
Dias e depois o Senador Lindbergh.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, submeto à apreciação de V. Exª uma questão de ordem.
Nos termos do art. 404 e do inciso XII do art.
412 do Regimento Interno, com o propósito de pedir
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esclarecimentos a V. Exª, o Tribunal de Contas das
União (TCU) enviou a esta Casa o Acórdão nº 2.926,
de 2010, resultado de auditoria realizada na Secretaria
do Tesouro Nacional e de Orçamento Federal, na qual
se veriﬁcou o uso indevido de recursos para a amortização da dívida pública federal interna. Segundo o
Tribunal, ﬁcou evidenciada a ilegalidade do uso dos
recursos, da compensação ﬁnanceira de que trata o
art. 20, §1º, da Constituição Federal, para pagamento
de dívidas da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios. Diante desse gravíssimo fato, aquela
Corte solicitou ao Congresso Nacional que tomasse
as providências cabíveis sobre o caso.
Nesse sentido, no escopo de dar prosseguimento
ao feito, desejo saber qual foi o andamento dado pelo
Senado Federal à solicitação do TCU, se o referido
Acórdão foi encaminhado a alguma Comissão permanente ou permanece na Secretaria-Geral da Mesa e
quais serão as medidas legais a serem tomadas por
esta Casa, diante das denúncias apontadas pela auditoria do TCU.
Esclareço melhor, Sr. Presidente: o Acórdão concluiu que o Presidente da República, por meio de decreto, destinou R$20,9 bilhões do fundo instituído pelo
art. 20, §1º, da Constituição Federal para o pagamento
da dívida. Os recursos desse fundo se referem à compensação ﬁnanceira sobre exploração de petróleo e
derivados, de recursos hídricos e de demais recursos
minerais e deveriam ser destinados aos Estados e aos
Municípios, mas foram usados indevidamente para
amortização da dívida pública. Portanto, Sr. Presidente,
destaco que são recursos pertencentes a Estados e a
Municípios, mas que foram utilizados pelo Governo da
União para amortização da dívida pública.
O Acórdão foi encaminhado ao Presidente do
Congresso Nacional, para adoção das medidas que
julgar pertinentes, ao Ministro-Chefe da Casa Civil e
aos Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento,
Orçamento e Gestão, mas não há notícia de eventual
providência adotada até este momento.
Em função disso, formulei a questão de ordem,
para saber o destino dado à proposição no âmbito do
Senado. Evidentemente, aguardaremos, se desejar,
um pronunciamento a posteriori de V. Exª, já que estou, de forma improvisada, submetendo a V. Exª essa
questão.
De qualquer maneira, vamos aguardar a resposta da Presidência, para veriﬁcar quais as providências
que o Partido e a Oposição podem adotar nesse caso,
já que o TCU informa que Governo Federal utilizou-se,
de forma indevida, de recursos que deveria transferir
a Estados e a Municípios.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Na verdade, a questão de ordem suscitada
por V. Exª contém vários pedidos de informação. De
maneira que eu vou determinar à Secretaria da Mesa
que proceda ao levantamento desses dados, para que
se possa dar uma decisão a respeito dela.
Muito obrigado.
Senador Lindbergh.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Pela ordem,
Sr. Presidente.
Sr. Presidente, nesta semana foram muitos os
Parlamentares que subiram à tribuna para falar sobre o
Sistema Nacional de Defesa Civil, para falar das tragédias das chuvas. Há um tempo, eu tinha falado sobre a
região serrana, o Senador Crivella, o Senador Dornelles. Esta semana subiu à tribuna a Senadora Gleisi, o
Senador Alvaro Dias; hoje, neste plenário, a Senadora
Marisa Serrano, o Senador Moka. De forma que acho
nós temos de tomar uma posição em conjunto desta
Casa sobre o tema, Sr. Presidente.
O Senador Jorge Viana apresentou um requerimento à Mesa pela criação de uma comissão temporária para discutir o novo Sistema Nacional de Defesa
Civil.
A Presidenta Dilma, quando encaminhou sua
mensagem ao Congresso Nacional, reconheceu as
deﬁciências do nosso Marco Legal e chamou o Parlamento brasileiro, a Câmara e o Senado, a trabalhar em
conjunto pela construção de um novo Marco Legal.
A verdade, Sr. Presidente, é que a atual legislação nossa é muito frágil. V. Exª, quando Presidente
da República, mediante o Decreto nº 97.274, criou o
Sindec, um sistema integrado de Defesa Civil. Devo
dizer a V. Exª que houve retrocessos, ou seja, estamos muito atrás...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Lindbergh, peço desculpas a V. Exª.
O Presidente da Câmara está no meu gabinete, vou
atendê-lo e depois voltarei ao plenário. Vou transmitir
a Presidência ao Senador Petecão.
Obrigado.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Termino só, Presidente, falando da necessidade de
urgência na avaliação desse requerimento do Senador Jorge Viana.
Era essa a minha questão.
Durante o discurso do Sr. Lindbergh Farias, o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Sérgio Petecão.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, para uma questão de ordem, com fundamento no art. 403 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Petecão. Bloco/PMN
– AC) – Com a palavra o Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Posso formular?
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Petecão. Bloco/
PMN – AC) – Com certeza, Senador.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Sem
revisão do orador.) – Com fundamento no art. 403 do
Regimento Interno do Senado, formulo a seguinte
questão de ordem, versando sobre o pedido de vista
de matéria em tramitação nas comissões.
Na reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania de 2 de março, durante a discussão
de uma proposição legislativa, foi negado – pelo Presidente do Colegiado – um pedido de vista formulado
pelo Senador Antonio Carlos Valadares.
Do que foi visto, depreendo que o Presidente da
Comissão decidiu que, doravante, o pedido de vista
somente deve ser apresentado no instante seguinte
ao término da leitura do relatório da matéria, numa
interpretação literal do art. 132, §1º, e do art. 274, do
Regimento Interno do Senado, com o argumento de
que essa sistemática vai agilizar a tramitação dos projetos na Comissão.
O § 1º do art. 132, constante do Título VI – Das
Comissões, colocado em análise e por mim grifado,
tem a seguinte redação:
§ 1º O pedido de vista do processo somente poderá ser aceito por uma única vez e
pelo prazo máximo e improrrogável de cinco
dias, devendo ser formulado na oportunidade
em que for conhecido o voto proferido pelo
Relator, obedecido o disposto no § 4º.
A primeira questão que coloco, ainda dentro da
interpretação literal realizada, diz respeito à deﬁnição,
para o caso das Comissões, da oportunidade em que
o voto do Relator é conhecido, lembrando que, nas
Comissões, somente o relatório dos projetos não terminativos é colocado em votação, pois, no caso das
matérias terminativas, o que se coloca em votação é
o projeto propriamente dito.
Inicialmente, quando o Relator dá entrada do
seu relatório na Comissão e esta o coloca na página
da rede mundial de computadores, já se conhece o
posicionamento do Relator, mas este pode alterá-lo a
qualquer momento. Na sequência, quando o Relator
lê o seu relatório no Colegiado, ocorre a mesma coisa,
uma vez que o Relator pode alterar o seu relatório até
o ﬁnal da discussão da matéria. Como sabemos, na
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fase instrutória, que ocorre no âmbito das Comissões,
essa mudança ocorre com frequência, pois é comum
que o Relator sofra a inﬂuência de questionamentos
dos colegas e de suas emendas, estas recebidas até
o ﬁnal da discussão.
Sendo assim, entendo que a melhor interpretação
da parte grifada do §1º do art. 132 – a oportunidade
em que é conhecido o voto do Relator – não deve ser
outra que não o momento em que o Presidente da Comissão declara encerrada a discussão e, portanto, esse
seria o instante que marca o ﬁm do direito de qualquer
membro do Colegiado de pedir vista.
Nesse sentido, apresento em anexo as notas
taquigráﬁcas de algumas reuniões da própria CCJ
ocorridas no ano passado, nas quais os Presidentes
concederam vista de proposições durante a discussão
das matérias.
O art. 274 do Regimento Interno, também aventado na argumentação original, faz parte do Capítulo
XIII – Da Apreciação das Proposições. Esse capítulo,
por sua vez, compõe o Título VIII – Das Proposições,
integrando o procedimento de discussão das proposições no plenário do Senado. Assim, não trata especiﬁcamente da tramitação de matérias nas Comissões.
Pela redação do art. 274, veriﬁco que ele está direcionado pelos itens que relaciona para aplicação apenas
no plenário, onde a matéria já se encontra instruída,
não se encaixando na regra de analogia do art. 92 do
Regimento Interno, que versa objetivamente sobre as
deliberações terminativas.
Numa rápida interpretação pela ﬁnalidade, veriﬁco que o pedido de vista tem por objetivo resguardar
um direito do membro do Colegiado, direito esse que
aparece quando o Parlamentar precisa estudar melhor
uma matéria para proferir o seu voto.
Essa necessidade surge, na maioria das vezes,
da discussão que se trava na Comissão. Se o Colegiado pode rejeitar o projeto ou o relatório – pode o
mais –, certamente, pode emendá-los até o ﬁnal da
discussão – pode o menos. O pedido de vista, concedido por no máximo cinco dias, é ferramenta de alicerce
da fase instrutória.
Essa fase do processo legislativo, que ocorre nas
Comissões, tem por ﬁm produzir a melhor substância
legislativa, reduzindo ao máximo as discordâncias e
as arestas, de modo que a “verdade” surja pelo consenso do Colegiado. Esse procedimento facilita muito
o trabalho do Plenário do Senado e a tramitação da
matéria na Câmara dos Deputados.
Além disso, tenho presente que os Senadores
integramos diversas Comissões, que se reúnem, no
mais das vezes, em horários coincidentes ou próximos.
Os Parlamentares ﬁcamos em constante movimento
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para dar conta das discussões que ocorrem em diversas Comissões simultaneamente.
Na minha visão, a interpretação dada pelo Presidente da CCJ sobre o tema, na qual traz a novidade da obrigatoriedade de que o pedido de vista seja
apresentado no instante seguinte à leitura do relatório, empobrecerá demasiadamente as discussões das
matérias no Senado.
Posto isso, questiono, Sr. Presidente, concluindo:
como devem as Comissões da Casa proceder face aos
pedidos de vista apresentados pelos seus membros
durante a discussão das matérias? Deve ser alterada
a interpretação até então vigente de que o Parlamentar membro da Comissão pode apresentar pedido de
vista até o ﬁnal da discussão das matérias?
Assim, Sr. Presidente, em verdade, ainda hoje, o
Senador Pedro Taques, na Comissão de Constituição e
Justiça, levantou uma questão de natureza semelhante à minha, e avalio que essa é uma preocupação de
inúmeros Senadores, Não se trata apenas da questão
de mérito sobre o projeto que naquela oportunidade
estava sendo objeto de pedido de vista do Senador Valadares, mas se trata de uma questão de procedimento
para o normal de todos os nossos trabalhos referentes
a quaisquer projetos que estejam tramitando.
Assim, Sr. Presidente, encaminho às mãos de V.
Exª a questão de ordem mais os anexos que mostram
com clareza que o procedimento usual até o ano passado
era aquele que eu menciono na questão de ordem.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Petecão. Bloco/
PMN – AC) – Senador Suplicy, conforme o art. 404 do
nosso Regimento:
A questão de ordem deve ser objetiva,
indicar o dispositivo regimental em que se baseia, referir-se a caso concreto relacionado
com a matéria tratada na ocasião, não podendo versar sobre tese de natureza doutrinária
ou especulativa.
Na verdade, Senador Suplicy, hoje, na reunião da
Comissão de Constituição e Justiça, esse foi um tema
sobre o qual já tivemos um debate. Inclusive o Senador
Antonio Carlos Valadares fez parte deste debate hoje
na CCJ. Eu diria que tivemos aí um pré-acordo, um
bom encaminhamento para que nós possamos decidir
de uma vez por todas essa situação.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Sergio Petecão. Bloco/PMN
– AC) – Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – É só
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para conﬁrmar o que V. Exª aﬁrmou neste momento,
de que há uma disposição do Presidente Eunício Oliveira, Presidente da Comissão, no sentido de atender,
em todos os aspectos, à proposta do nobre Senador
Eduardo Suplicy, que foi apresentada hoje por iniciativa
do Senador Pedro Taques, e que teve o meu apoio e
do Senador Demóstenes Torres.
Na próxima reunião da Comissão, nós já teremos uma decisão e, espero, tenho quase certeza de
que essa decisão será favorável ao pensamento do
Senador Pedro Taques e de todos nós que compomos
aquela Comissão.
Obrigado a V. Exª.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Sergio Petecão. Bloco/PMN
– AC) – Com a palavra o Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é
para solicitar a V. Exª que inicie a Ordem do Dia. Nós
estamos com a pauta trancada por uma medida provisória, mas existem quatro autoridades que podem
ser votadas, e este é o apelo que nós fazemos: que
votemos dois Embaixadores e dois membros do Cade
que foram aprovados pelas respectivas Comissões, de
Relações Exteriores e de Assuntos Econômicos.
Portanto, o pleito era iniciar a votação da Ordem
do Dia, já que nós temos presença maciça de Senadores e Senadoras agora no plenário, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Sergio Petecão. Bloco/PMN
– AC) – Pela ordem, o Senador Delcídio do Amaral.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
serei muito mais breve do que o Senador Suplicy e
do que o Senador Romero Jucá. Quero simplesmente registrar que hoje é o Dia do Agente Penitenciário
Federal, que desempenha papel importante para a
nossa sociedade, em algumas situações pouco reconhecidas.
Então, eu não poderia deixar de registrar o dia
de hoje, do Agente Penitenciário Federal, e de, ao
mesmo tempo, lembrar questões – irmanado com os
proﬁssionais que atuam no meu Estado – relacionadas
à legalização do porte de arma e ao plano de cargos
e salários também.
Eu não poderia deixar de destacar isso e de agradecer a V. Exª por essa atenção comigo.
O SR. PRESIDENTE (Sergio Petecão. Bloco/PMN
– AC) – Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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PARECER Nº 38, DE 2011
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem nº 52 de 2011, (nº
65/2011, na origem) que submete à apreciação do Senado Federal a indicação do
Senhor Alessandro Octaviani Luis para
exercer o cargo de Conselheiro do Conselho Administrativo de Defesa Econômica CADE do Ministério da Justiça.
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A Comissão de Assuntos Econômicos, em votação
secreta, realizada em 16 de marco de 2011, apreciando
o relatório apresentado pelo Senhor Senador Lindbergh
Farias sobre a Mensagem nº 52 de 2011, opina pela
aprovação da escolha do Senhor Alessandro Octaviani
Luis para exercer o cargo de Conselheiro do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE do
Ministério da Justiça, por 20 votos favoráveis, nenhum
contrário(s) e nenhuma abstenção.
Sala da Comissão, 16 de março de 2011.
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, DE 2011

Relator: Senador Lindbergh Farias
Por intermédio da Mensagem (MSF) nº 52, de
2011 (Mensagem nº 65, de 9 de marco de 2011, na
origem), e nos termos do art. 52, inciso III, alínea f da
Constituição, combinado com o disposto no art. 4º,
da Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994, a Excelentíssima Senhora Presidenta da República submete a
consideração do Senado Federal o nome do Senador
Alessaindro Octaviani Luis para ser conduzido ao cargo
de Conselheiro do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (CADE).
Conforme o currículo que acompanha a Mensagem, o indicado, nascido em 15 de junho de 1975,
em São Caetano do Sul – SP, é Bacharel em Direito
(1999), Mestre em Ciência Política (2005) e Doutor em
Direito Econômico e Financeiro (2008), tendo obtido
todos esses títulos junto a Universidade São Paulo,
sua tese de doutoramento teve como título: Recursos
genéticos e desenvolvimento: os desaﬁos furtadiano e
graimsciano. Orientado pelo eminente professor Titular
Gilberto Bercovici.
Ademais, é Professor da Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo – Área de Direito Econômico
e Economia Política, Professor da Pós-Graduação em
Direito Político e Econômico da Universidade Presbiteriana Mackenzie e Professor da Escola de Economia da
Fundação Getúlio Vargas – SP, Cadeira de Direito.
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No que se refere a Advocacia, entre 2005 e 2008
foi Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas – SP. Atuou,
também, entre 1998 e 2004 como advogado Associado de Ernesto Tzirulnik Advocacia, especializada
em Direito do Seguro e, de 2008 a 2010, como Sócio
de Octaviani & Massonetto Advocacia, especializada
em Direito Econômico. Foi ainda Consultor da FGV
Projetos, para a área de inovação tecnológica, entre
2009 e 2010.
O Indicado já proferiu diversas palestras e publicou artigos sobre temas ligados ao Direito Econômico
e Financeiro. Sua tese de doutorado, “Recursos genéticos e desenvolvimento: os desaﬁos furtadiano e gramsciano”, será brevemente publicada em livro.
Em análise ao seu perﬁl evidencia-se um proﬁssional com a experiência técnica e a produção acadêmica necessária e adequada ao Cargo para o qual
é indicado.
Em vista do exposto, consideramos que os integrantes desta Comissão dispõem dos elementos
informativos necessários e suﬁcientes para deliberarem a respeito da indicação do Senhor Alessandro
Octaviani Luis para ser conduzido ao cargo de Conselheiro do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).
Sala da Comissão, 16 de março de 2011. – Delcídio Amaral, Presidente – Lindbergh Farias, Relator.
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O SR. PRESIDENTE (Sergio Petecão. Bloco/PMN
– AC) – Os pareceres lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Sergio Petecão. Bloco/PMN
– AC) – A Presidência comunica ao Plenário que expirou
na data de hoje o prazo integral de vigência da Medida Provisória nº 507, de 2010, que institui hipóteses
especíﬁcas de sanção disciplinar para a violação de
sigilo ﬁscal e disciplina o instrumento de mandato que
confere poderes a terceiros para praticar atos perante
órgão da administração pública que impliquem fornecimento de dado protegido pelo sigilo ﬁscal.
Será publicado ato declaratório do Presidente da
Mesa do Congresso Nacional, previsto no parágrafo
único do art. 14 da Resolução nº 1, de 2002-CN.
O SR. PRESIDENTE (Sergio Petecão. Bloco/PMN
– AC) – Sobre a mesa, projeto de lei que passo a ler.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 90, DE 2011
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constitucional de individualização da pena, estabelecendo para esses casos que a progressão de regime
tem como requisito o cumprimento de 2/5 da pena em
regime fechado, no caso de apenado primário, e de
3/5 da pena, no caso de reincidente.
Entendemos que a ação do Congresso Nacional
foi tímida e descompassada em relação aos anseios
da sociedade, razão pela qual propomos que a progressão dependa, neste caso, do cumprimento de 3/5
da pena no regime fechado, se o acusado for primário,
e de 4/5 da pena, se for reincidente.
Com essas considerações, conclamamos os nobres Pares à aprovação do presente projeto de lei.
Sala das Sessões, – Senador Ciro Nogueira.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.072, DE 25 DE JULHO DE 1990
Mensagem de veto

Altera dispositivos das Leis nos 8.072,
de 25 de julho de 1990, para agravar o regime de cumprimento de pena do condenado
pela prática de crime hediondo.

Dispõe sobre os crimes hediondos,
nos termos do art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, e determina outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 2º do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25
de julho de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º São considerados hediondos os seguintes
crimes, todos tipiﬁcados no Decreto-Lei no 2.848, de
7 de dezembro de 1940 – Código Penal, consumados ou tentados: (Redação dada pela Lei nº 8.930,
de 6-9-1994)
I – homicídio (art. 121), quando praticado em
atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualiﬁcado (art.
121, § 2º, I, II, III, IV e V); (Inciso incluído pela Lei nº
8.930, de 6-9-1994)
II – latrocínio (art. 157, § 3º, in ﬁne); (Inciso incluído pela Lei nº 8.930, de 6-9-1994)
III – extorsão qualiﬁcada pela morte (art. 158, §
2º); (Inciso incluído pela Lei nº 8.930, de 6-9-1994)
IV – extorsão mediante seqüestro e na forma
qualiﬁcada (art. 159, caput, e §§ lo, 2º e 3º); (Inciso
incluído pela Lei nº 8.930, de 6-9-1994)
V – estupro (art. 213, caput e §§ 1º e 2º); (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009)
VI – estupro de vulnerável (art. 217-A, caput e
§§ 1º, 2º, 3º e 4º); (Redação dada pela Lei nº 12.015,
de 2009)
VII – epidemia com resultado morte (art. 267, §
1º). (Inciso incluído pela Lei nº 8.930, de 6-9-1994)

“Art. 2º ...................................................
..............................................................
§ 2º A progressão de regime, no caso dos
condenados aos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 3/5 (três
quintos) da pena, se o apenado for primário, e
de 4/5 (quatro quintos), se reincidente.
.................................................... (NR)”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
A nosso sentir, a proibição da progressão de regime para os condenados pela prática de crimes hediondos ou assemelhados constituía importante salvaguarda para a sociedade. Infelizmente, o Supremo Tribunal
Federal considerou essa vedação inconstitucional.
Fez-se necessária, destarte, a edição da Lei nº
11.464, de 28 de março de 2007, justamente para
adequar a chamada Lei dos Crimes Hediondos ao
entendimento do STF no que concerne à garantia
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VII-A – (VETADO) (Inciso incluído pela Lei nº
9.695, de 20-8-1998)
VII-B – falsiﬁcação, corrupção, adulteração ou
alteração de produto destinado a ﬁns terapêuticos ou
medicinais (art. 273, caput e § 1º, § 1º-A e § 1º-B, com a
redação dada pela Lei no 9.677, de 2 de julho de 1998).
(Inciso incluído pela Lei nº 9.695, de 20-8-1998)
Parágrafo único. Considera-se também hediondo o crime de genocídio previsto nos arts. 1º, 2º e 3º
da Lei no 2.889, de 1º de outubro de 1956, tentado
ou consumado. (Parágrafo incluído pela Lei nº 8.930,
de 6-9-1994)
Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráﬁco ilícito de entorpecentes e drogas aﬁns e o
terrorismo são insuscetíveis de:
I – anistia, graça e indulto;
II – ﬁança.(Redação dada pela Lei nº 11.464,
de 2007)
§ 1º A pena por crime previsto neste artigo será
cumprida inicialmente em regime fechado. (Redação
dada pela Lei nº 11.464, de 2007)
§ 2º A progressão de regime, no caso dos condenados aos crimes previstos neste artigo, dar-se-á
após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se
o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente. (Redação dada pela Lei nº 11.464, de 2007)
....................................................................................
Brasília, 25 de julho de 1990; 169º da Independência e 102º da República. – FERNANDO COLLOR
– Bernardo Cabral.
LEI Nº 11.464, DE 28 DE MARÇO DE 2007
Dá nova redação ao art. 2o da Lei no
8.072, de 25 de julho de 1990, que dispõe
sobre os crimes hediondos, nos termos
do inciso XLIII do art. 5o da Constituição
Federal.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º O art. 2º da Lei no 8.072, de 25 de julho de
1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º ..................................................
..............................................................
II – ﬁança.
§ 1º A pena por crime previsto neste artigo será
cumprida inicialmente em regime fechado.
§ 2º A progressão de regime, no caso dos condenados aos crimes previstos neste artigo, dar-se-á
após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena,
se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se
reincidente.

Quinta-feira 17

375

06965

§ 3º Em caso de sentença condenatória, o juiz
decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar
em liberdade.
§ 4º A prisão temporária, sobre a qual dispõe a
Lei no 7.960, de 21 de dezembro de 1989, nos crimes
previstos neste artigo, terá o prazo de 30 (trinta) dias,
prorrogável por igual período em caso de extrema e
comprovada necessidade.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 29 de março de 2007; 186º da Independência e 119º da República – LUIZ INÁCIO LULA DA
SILVA – Tarso Genro.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Sergio Petecão. Bloco/PMN
– AC) – O projeto que acaba de ser lido será publicado
e remetido à Comissão competente.
O SR. PRESIDENTE (Sergio Petecão. Bloco/
PMN – AC) – A Presidência recebeu Ofício da Presidência da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle comunicando
a extinção de subcomissão.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 8/2011-CMA
Brasília, 15 de março de 2011
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a extinção da Subcomissão Temporária de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos, criada no âmbito da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle
(CMA), em razão do término de seu prazo de funcionamento, conforme preconiza o artigo 76, inciso II, do
Regimento Interno do Senado Federal.
Diante do exposto, solicito as alterações necessárias para conhecimento dos Senadores desta Casa.
Atenciosamente, – Senador Rodrigo Rollemberg,
Presidente da CMA.
O SR. PRESIDENTE (Sergio Petecão. Bloco/PMN
– AC) – A Presidência recebeu Ofícios da Presidência
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle comunicando a instalação de
subcomissões no âmbito daquela Comissão.
São os seguintes os Ofícios:
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O SR. PRESIDENTE (Sergio Petecão. Bloco/
PMN – AC) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

O SR. PRESIDENTE (Sergio Petecão. Bloco/PMN
– AC) – O requerimento que acaba de ser lido vai à
publicação e será apreciado oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Petecão. Bloco/
PMN – AC) – Passa-se à

ORDEM DO DIA
Esta é a primeira sessão em que consta na pauta
a Medida Provisória nº 508, de 2010, que, conforme
acordo, deixa de ser apreciada nesta sessão, assim
como os Itens 2 e 3 da pauta de hoje.
No entanto, encontram-se sobre a mesa nomes
de autoridades que poderão ser apreciados. Temos
aqui a indicação do Sr. André Mattoso Maia Amado,
para o cargo de Embaixador do Reino da Bélgica e
do Grão-Ducado do Luxemburgo; do Sr. Pedro Luiz
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É lido o seguinte:

Carneiro de Mendonça para a República da África do
Sul, República de Maurício e Reino do Lesoto; do Sr.
Alessandro Octaviani Luis para o Conselho do Cadê;
e do Sr. Fernando de Magalhães Furlan para o cargo
de Presidente do Conselho do Cade.
Não havendo objeção do Plenário, vamos passar à votação.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Petecão. Bloco/
PMN – AC) – Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 42, DE 2011
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)
Mensagem nº 42, de 2011 (nº 32/2011,
na origem), pela qual a Senhora Presidente
da República submete à apreciação do Senado a indicação do Senhor ANDRÉ MATTOSO
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MAIA AMADO, Ministro de Primeira Classe da
Carreira de Diplomata do Quadro Permanente
do Ministério das Relações Exteriores, para
exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto
ao Reino da Bélgica e, cumulativamente, junto
ao Grão-Ducado de Luxemburgo, desde que
obtido o agrément do governo desse país.
Sobre a mesa, parecer da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional. Relator: Senador Gim
Argelo. (Parecer nº 40, de 2011-CRE).
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Petecão. Bloco/PMN
– AC) – Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a
discussão.
Em votação, que, de acordo com a deliberação
do Senado do dia 6 de maio de 1998 e, nos termos
do art. 383 do Regimento Interno, deve ser procedida
por escrutínio secreto, em sessão pública.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Petecão. Bloco/PMN
– AC) – Tem a palavra o Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Apenas para solicitar
aos Senadores que compõem o Bloco PT/PSB/PDT/
PCdoB/PR/PRB que compareçam ao plenário para
participarem desta votação.
Muito obrigado.
O Sr. Sérgio Petecão deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pela Sra. Marta
Suplicy, 1ª Vice-Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Peço aos Senadores que estão em outras
dependências da Casa que venham votar.
A SRA. MARISA SERRANO (Bloco/PSDB –
MS) – Srª Presidente...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senadora Marisa Serrano.
A SRA. MARISA SERRANO (Bloco/PSDB –
MS) – Srª Presidente, ontem foi lido um requerimento
de minha autoria pedindo uma sessão solene para
lembrar os dez anos da morte de Mário Covas. Eu
gostaria que ele fosse votado hoje. Peço a V. Exª a
possibilidade de votá-lo hoje.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Pois não, Senadora. Estou solicitando o
requerimento. (Pausa.)
A SRA. MARISA SERRANO (Bloco/PSDB –
MS) – Obrigada.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Vamos aguardar mais cinco minutos, e a
votação estará encerrada.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Presidenta, pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Enquanto se espera a votação, gostaria de encaminhar à Mesa um
ofício, que gostaria de ler para que o País tomasse
conhecimento.
Estou encaminhando ofício ao Sr. Ministro das
Relações Exteriores:
Sr. Ministro,
Com os meus cumprimentos, dirijo-me
a V. Exª para, em atendimento a inúmeras
reivindicações que têm sido encaminhadas
a esta Casa e ratiﬁcando termos de abaixoassinado que circulam na internet, já contando
com grande número de assinaturas de nossos compatriotas, apresentar-lhe solicitação
de providências urgentes para o resgate dos
brasileiros que se encontram no Japão e sem
condições de retornar ao seu País.
Em pânico com a repetição dos tremores
de terra e preocupados com a saúde, seriamente ameaçada pela radiação vazada dos reatores
nucleares após o terremoto da última semana,
os brasileiros residentes naquele País pedem
ajuda para a evacuação imediata de todos que
estão sem possibilidade de fugir daquela situação calamitosa, sem água, sem alimentos e
passando por toda sorte de necessidades
Solicito-lhe que faça gestões junto ao
governo central em favor desses brasileiros,
para que aviões da FAB sejam disponibilizados
para o resgate daqueles que não se sintam
seguros no Japão e que desejem regressar
ao Brasil.
No aguardo de providências urgentes e
agradecendo-lhe a atenção, sirvo-me do ensejo
para apresentar-lhe as expressões de minha
alta estima e cordial apreço.
Atenciosamente,
Senador Mário Couto”
Muito obrigado, Presidenta.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MÁRIO COUTO EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, Inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Será encaminhado, Senador.
Com a palavra, o Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem
revisão do orador.) – Srª Presidente, eu gostaria de
pedir para abrir o painel. Temos mais três votações.
Eu gostaria de avisar que ainda teremos três votações
nominais. Portanto, é muito importante a presença de
todos os Senadores e Senadoras no plenário.
Eu gostaria de solicitar que os Senadores e as
Senadoras não se ausentassem, porque teremos mais
três votações nominais.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Acabaram-se os cinco minutos, mas há
dois Senadores que avisaram que estão chegando.
Então, por favor...
O Senador José Pimentel também. O Senador Cícero Lucena chegou? Ele também avisou. (Pausa.)
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Enquanto isso, eu gostaria de pedir uma questão de ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senadora Marinor.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA. Sem
revisão da oradora.) – A questão de ordem, Senadora
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Marta, é para que a Mesa possa efetuar a leitura do
nosso pedido de CPI contra o tráﬁco humano.
Felizmente, eu queria na oportunidade agradecer.
Foram quase 30 assinaturas de Parlamentares de todos
os Partidos, para que nós possamos dar andamento,
do ponto de vista técnico, no processo de indicação
de nomes, de representação dos partidos e de instalação, num futuro bem breve.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senadora. Nós estamos avaliando o
momento adequado. Um momentinho. (Pausa.)
Senadora, determino a leitura da CPI proposta
por V. Exª ao ﬁnal das votações, hoje.
Não havendo mais Senadores na Casa que queiram votar ou que estejam no plenário, considero encerrada esta votação.
Vou colher o resultado do painel.
(Procede-se à apuração.)
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Votaram SIM 58 Srs. Senadores; e NÃO, 03.
Não houve abstenção.
Total: 61 votos.
Está aprovada.
Será feita a devida comunicação à Senhora Presidenta da República.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Segunda votação.
Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 43, DE 2011
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)
Mensagem nº 43, de 2011 (nº 33/2011,
na origem), pela qual a Senhora Presidente da
República submete à apreciação do Senado a
indicação do Senhor PEDRO LUIZ CARNEIRO
DE MENDONÇA, Ministro de Primeira Classe
da Carreira de Diplomata do Quadro Permanente do Ministério das Relações Exteriores,
para exercer o cargo de Embaixador do Brasil
junto à República da África do Sul, e, cumulativamente, junto à República de Maurício e
ao Reino do Lesoto.
Sobre a mesa, parecer da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional; Relator Senador Valdir
Raupp. (Parecer nº 41, de 2011-CRE)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Em discussão o parecer. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Favor preparar o painel para votação.
Em votação.
Determino a abertura do painel para votação.
(Procede-se à votação.)
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Srª Presidenta, peço a palavra.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não. Com a palavra, o Senador Crivella.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Srª Presidenta, até quebrando, de leve, o protocolo
desta sessão solene, eu gostaria de desejar ao Embaixador Pedro Luiz Carneiro de Mendonça, que é do
Rio de Janeiro, todo sucesso na África do Sul, a ele
que ama a África, que já esteve em Moçambique, que é
um país vizinho. Ele será encarregado agora também,
como Embaixador, do Lesoto e de Maurício, se não
me engano. Ele é um expressivo quadro do Itamaraty, um discípulo de Rio Branco dos mais ilustres e fez
uma sabatina na Comissão de Relações Exteriores
que impressionou vivamente a todos os Senadores.
Auguro a ele os melhores votos de sucesso.
Que o Brasil possa estreitar, sob seu comando,
as relações com a África do Sul. São economias que
se complementam, são países que, ainda que separados pelo Oceano Atlântico, são próximos. Que ele
lá, então, possa, com fulgor e brilho, desenvolver um
grande mandato, representando o Brasil.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Se nenhum Senador deseja ainda registrar o
seu voto, vou encerrar a votação.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Srª
Presidente...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador Magno Malta.
Mais alguém no plenário não votou?
Senador Randolfe.
Mais alguém no plenário?
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Encerrada a votação.
(Procede-se à apuração.)
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Votaram SIM 57 Senadores e Senadoras e
NÃO, 57 Senadores e Senadoras.
Não houve abstenção.
Total: 62 Senadores e Senadoras votaram.
Aprovado.
Será feita a devida comunicação à Senhora Presidenta da República
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Item extrapauta:
PARECER Nº 38, DE 2011
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer nº
38, de 2011, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Lindbergh Farias,
sobre a Mensagem nº 52, de 2011 (nº 65/2011,
na origem), pela qual a Senhora Presidente da
República submete à apreciação do Senado
Federal a indicação da Senhor ALESSANDRO OCTAVIANI LUIS para exercer o cargo
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de Conselheiro do Conselho Administrativo
de Defesa Econômica – Cade, do Ministério
da Justiça.
Discussão do parecer. (Pausa.)
Encerrada a discussão, passa-se à votação que,
de acordo com o disposto no art. 383, inciso VII, do
Regimento Interno, deve ser procedida por escrutínio
secreto.
As Senadoras e os Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Podemos encerrar a votação? Ainda há algum
Senador que não colocou o seu voto?
Ainda temos uma votação nominal. Peço aos Srs.
Senadores e às Srªs Senadoras que registrem o voto
para a escolha da autoridade do Cade.
Temos, em seguida, a votação da indicação do
Sr. Fernando de Magalhães Furlan.
Está encerrada a votação.
(Procede-se à apuração.)
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Votaram SIM 55 Senadores e Senadoras
e NÃO, 4 Senadores e Senadoras.
Houve 3 abstenções.
Total: 62 votantes, Senadores e Senadoras.
Aprovado.
Será feita a devida comunicação à Senhora Presidenta da República
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
- SP) – Item extrapauta:
PARECER Nº 39, DE 2011
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer nº
39, de 2010, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Lobão Filho, sobre
a Mensagem nº 53, de 2011 (nº 66/2011, na
origem), pela qual a Senhora Presidenta da
República submete à apreciação do Senado
Federal a indicação do Senhor FERNANDO DE
MAGALHÃES FURLAN para exercer o cargo
de Presidente do Conselho Administrativo de
Defesa Econômica – Cade do Ministério da
Justiça, até 18 de janeiro de 2012, término de
seu mandato como Conselheiro.
Discussão do parecer. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Passa-se à votação, que, de acordo com o disposto no art. 383, inciso VII, do Regimento Interno,
deve ser procedida por escrutínio secreto.
As Senadoras e os Senadores já podem votar.
(Pausa.)
(Procede-se à votação)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Pela ordem, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador Casildo Maldaner.
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O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC. Sem revisão do orador.) – Enquanto estamos a
votar neste momento, eu apenas gostaria de fazer um
registro em relação a este caso. Votamos há pouco a
eleição de Alessandro Octaviani e, neste momento,
estamos a votar a eleição para o Cade de Fernando
de Magalhães Furlan.
Por ser catarinense, Senadora Presidente, eu
queria apenas aqui declinar que, desde 2001, quando
já participávamos naquela época, ele foi eleito Procurador-Geral do Cade. Depois, passou por diversas
funções não sem antes ter sido Ministro interino do
Ministério da Indústria e Comércio e exercido outras
diversas funções. Agora, para a Presidência do Cade,
com certeza, haverá de contribuir muito.
Então, quero aqui fazer o registro de que nós catarinenses estamos gratos e ﬁcamos felizes por trazermos
uma pessoa de lá, uma inteligência que vem contribuir
para o País ainda mais na defesa do consumidor entre
as empresas, que é de relevância extraordinária – sobretudo neste caso, que é para a Presidência.
É o registro que eu gostaria de fazer neste instante, eminente Senadora.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Casildo. Seu depoimento
enriquece a indicação.
Estamos para encerrar a votação.
Há mais algum Senador ou Senadora no plenário
que ainda não votou? (Pausa.)
Pois não, Senador Flexa Ribeiro, estamos aguardando a sua votação.
Há mais algum Senador ou Senadora que ainda
não se manifestou? (Pausa.)
Pois não, Senador.
Algum Senador ainda vai votar? Podemos encerrar a votação?
Está encerrada a votação.
Vou declarar o resultado do painel de votação.
(Procede-se à apuração.)
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Votaram SIM 59 Senadores; NÃO, 05.
Houve uma abstenção.
Votaram 65 Senadores e Senadoras.
Aprovado.
Será feita a devida comunicação à Senhora Presidenta da República.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Na sessão anterior, foi lido o Requerimento
nº 221, de 2011, da Senadora Marisa Serrano e de
outros Senadores, solicitando que o tempo destinado
aos oradores do Período do Expediente da sessão de
29 de março seja destinado a reverenciar a memória
do ex-Senador Mário Covas, no transcurso do 10º aniversário do seu falecimento.
Votação do requerimento.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam
queiram permanecer Sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Em atendimento à solicitação do Senador
Jorge Viana, determino a inclusão, na Ordem do Dia
da sessão de amanhã, do Requerimento nº 171, de
2011, de criação de comissão temporária para propor
alterações no Sistema Nacional de Defesa Civil.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Está encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão
deliberativa ordinária:
1-A
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 100, DE 2007
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmaranº 100,
de 2007 (nº 5.741/2001, na Casa de origem,
da Deputada Ana Corso e de outros Senhores
Deputados), que dispõe sobre a criação dos
Comitês de Estudos e Prevenção à Mortalidade Materna.
Parecer sob nº 1.477, de 2010, da Comissão Diretora, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, que oferece a redação do vencido.
(Relator no turno único: Senador Mão
Santa)
2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 52, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 52, de 2008 (nº 2.347/2003,
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na Casa de origem, do Deputado Sandro Mabel), que dispõe sobre o dever de notiﬁcação
em caso de necessidade de ações preventivas, de socorro, assistenciais ou recuperativas na área de defesa civil e dá outras providências.
Parecer sob nº 1.901, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator Senador Marconi Perillo, favorável, com
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Srª
Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador Aécio Neves.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Apenas para uma
comunicação, se me permite V. Exª, bem rapidamente,
mas é algo que, a meu ver, merece o registro nesta
Casa. Até porque há cerca de duas semanas foi muito comemorado pelo Brasil, especialmente por alguns
Senadores nesta Casa, o anúncio do PIB brasileiro
de 2010, que cresceu 7,5%, algo realmente que deve
ser registrado.
Mas eu creio que V. Exª me permitirá dizer que
hoje, Senador Itamar Franco, como V. Exª acompanhou,
a Fundação João Pinheiro anuncia o crescimento do
PIB mineiro no ano de 2010, que cresceu exatos 10,9%,
fazendo de Minas Gerais, mais uma vez, o Estado brasileiro que mais cresceu no Brasil no último ano.
Ficam aqui os meus cumprimentos aos mineiros,
às forças produtivas do nosso Estado, ao Governador
Antonio Anastasia e a todos que, ao longo de todos os
últimos anos, nos permitiram governar Minas Gerais da
forma como governamos, a partir dos bons exemplos
do ex-Governador Itamar Franco.
Portanto, ﬁca o registro de que Minas Gerais, mais
uma vez, é o Estado que mais cresce no Brasil.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Sem
revisão da oradora.) – Srª Presidente, para justiﬁcar as
duas últimas votações, porque eu estava em compromisso com o Ministério da Cultura, acompanhando uma
comitiva da Bahia, do Museu Afro-Baiano, e gostaria
de justiﬁcar a minha ausência nas duas últimas votações e dizer que votaria com o nosso Partido, votaria
“sim”, pela indicação dos componentes do Cade, se
aqui estivesse presente.
Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Está registrada a manifestação de V. Exª,
Senadora Lídice da Mata.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Senadora Presidente, uma questão de ordem.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senadora Ana Amélia.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Queria também
registrar os meus dois votos favoráveis às indicações,
porque só ﬁz a primeira votação. Queria que constassem em Ata esses dois votos “sim” também.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – A Ata registrará a manifestação de V. Exª,
Senadora Ana Amélia.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário, Senador Cícero Lucena, do pedido
de CPI da Senadora Marinor Brito.
É lido o seguinte:
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – O requerimento lido contém subscritores
em número suﬁciente para constituir a Comissão Parlamentar de Inquérito, nos termos do art. 145 do Regimento Interno.
Será publicado para que produza os devidos
efeitos.
Para a Comissão Parlamentar de Inquérito constituída, a Presidência fará oportunamente, as designações, de acordo com as indicações que receber das
respectivas Lideranças.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 227, DE 2011
Requeiro, nos termos do art. 256, inciso I, do
Regimento Interno do Senado Federal, a retirada em
caráter deﬁnitivo do Requerimento nº 169, de 2011.
Sala das Sessões, 16 de março de 2011, – Senadora Ana Amélia.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – A Presidência defere o requerimento que
acaba de ser lido.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O requerimento que acaba de ser lido será
encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
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Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

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

– SP) – O requerimento que acaba de ser lido será
despachado à Mesa para decisão.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O requerimento que acaba de ser lido será
incluído em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

É lido o seguinte:

Justiﬁcação

Estado. Já era um advogado criminalista famoso antes
de ingressar no Ministério Público. Especialista em Direito Processual Penal, notabilizou-se pela atuação em
matéria criminal. Foi empossado no cargo de Promotor
de Justiça 2002, servindo nas Promotorias de Justiça de Angical, Cristino Castro, Luiz Correia, Pedro II,
Corrente, Parnaguá, Curimatá, Avelino Lopes, Monte
Alegre, Gilbués, Teresina, Arraial, Monsenhor Gil, Buriti
dos Lopes, São Gonçalo, Amarante, Francisco Santos,
Parnaíba, São Pedro, Piripiri, José de Freitas, Valença,
Picos e Bom Jesus.
Atuou na Justiça Itinerante e em mutirões carcerários, trabalhando ativamente em busca de melhorias
no sistema penitenciário do Piauí, sempre compartilhando seus conhecimentos e contribuindo de forma
efetiva ao combate à criminalidade, buscando construir
uma sociedade mais justa e mais solidária.
Por estas razões, o promotor de Justiça José
Meton de Sousa Gomes Filho é merecedor da homenagem póstuma desta Casa.
Sala das Sessões, 15 de março de 2011. – Senador João Vicente Claudino PTB/PI.

O Voto de Pesar ora requerido ao Senado da República é um pleito de saudade ao promotor de Justiça
José Meton de Sousa Gomes Filho.
O promotor de Justiça José Meton de Sousa Gomes Filho era um dos promotores mais conhecidos do

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência encaminhará o voto de pesar
solicitado. O requerimento vai ao Arquivo.
Pela Liderança do PRB, com a palavra o Senador
Marcelo Crivella, por cinco minutos.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 231, DE 2011
Requer Voto de Pesar pelo falecimento
do promotor de Justiça José Meton Filho.
Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento
Interno, a inserção em ata, de voto de pesar pelo falecimento do promotor de Justiça José Meton de Sousa
Gomes Filho, aos 43 anos, ocorrido domingo, dia 13
de março de 2011, no Piauí.
Requeiro, mais que este voto seja levado ao conhecimento do Ministério Público do Estado do Piauí
e, por seu intermédio aos pais do Dr. Meton Filho: Dr.
José Meton e Sra. Maria do Socorro, aos seus irmãos:
Jesus e Monica, e a suas ﬁlhas: Teresinha e Maria Cecília e aos demais familiares.
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O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta,
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, senhores telespectadores da TV Senado, eu venho a esta tribuna hoje...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Por favor, Senador, eu me enganei: já estamos
fora da Ordem do Dia, o senhor tem vinte minutos.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Muito obrigado.
A comemoração do Dia da Imigração Judaica foi
instituída pela Lei nº 12.124, de 16 de dezembro de
2009, de origem no Poder Legislativo. A escolha da
data recaiu sobre o dia 18 de março, em referência à
reinauguração da primeira sinagoga das Américas, fundada no Recife no século XVII, cuja história, memória e
localização foram recuperadas ao longo do século XX.
Essa reinauguração aconteceu no ano de 2002.
É uma oportunidade para ﬁxar na consciência
nacional não apenas a importância das famílias judias
que passaram a compor a paisagem humana brasileira,
mas também a profunda ligação que temos com vários
elementos da cultura judaica desde os primórdios do
período colonial.
Eles chegaram ao Brasil junto com os portugueses. Segundo Paulo Freire, oito de cada dez portugueses aportados aqui eram cristãos novos, que buscavam
abrigo contra as perseguições na Península Ibérica.
Com o avanço dos nossos conhecimentos sobre nossa formação histórica, muito se reconhece da presença cultural judaica entre os nossos hábitos de origem
colonial, vários dos quais ainda são praticados, especialmente no nordeste brasileiro. Na carne de sol, na
tapioca, no enterro de corpos em mortalhas, na retirada
total do sangue dos animais abatidos, no ato de pintar
as casas no ﬁnal de ano e arrumá-las às sextas-feiras,
nos pequenos hábitos do dia a dia, enxergamos essa
sobrevivência dos costumes judaicos.
Dois cristãos novos, inclusive, marcaram presença
importante na frota cabralina: o médico e astrônomo
Mestre João e o intérprete e experiente comandante
Gaspar da Gama, que já estivera nas Índias com Vasco da Gama e orientava Cabral.
A lista de cristãos novos na colonização é por
demais extensa para ser esgotada aqui e incluía desde donatários importantes como Fernão de Noronha
e Martim Afonso de Sousa até náufragos e exploradores famosos como João Ramalho e Diogo Álvares
Correia.
A referência à cultura judaica volta a ser renovada com a presença holandesa no Nordeste, em Pernambuco, entre 1630 e 1654. Com efeito, boa parte da
expansão do negócio do açúcar no nordeste brasileiro
já fora efetivada com capitais holandeses, com forte
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presença de comerciantes judeus de Amsterdã, vários
oriundos das famílias expulsas da Península Ibérica.
O curto período de tolerância religiosa estabelecida pelos holandeses após a invasão permitiu a prática
aberta da religião judaica, inclusive com a fundação,
no Recife, daquela que foi a primeira sinagoga legal
das Américas, a Kahal Kadosh Zur Israel (Santa Congregação Rochedo de Israel), de 1636.
Existem estimativas de que aproximadamente
um décimo da população brasileira atual tem ascendência direta judaica.
Hoje, calcula-se a presença judaica no País em
torno de 120 mil habitantes. Essa comunidade, pequena
para os padrões brasileiros, é, contudo, extremamente
ativa, com centenas de nomes e sobrenomes expressivos no campo das artes, da política, dos esportes,
da ciência e dos negócios.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores...
O Sr. Humberto Costa (Bloco/PT – PE) – Senador Crivella...
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB - RJ)
– Pois não.
O Sr. Humberto Costa (Bloco/PT – PE) – Senador
Crivella, quero aproveitar a oportunidade do discurso
de V. Exª para aqui aparteá-lo e dizer da importância
do pronunciamento de V. Exª nesta tarde, eu que sou
pernambucano e conhecedor do importante papel que
a comunidade judaica desempenhou no crescimento
e no desenvolvimento do nosso Estado e, acima de
tudo, considerando esse importante marco histórico. Foi
para Pernambuco, durante o exercício do Governo de
Maurício de Nassau, que milhares de judeus, à época
perseguidos pela Inquisição na Europa, migraram. E,
durante aquele período, no nosso Estado, estabeleceuse a possibilidade da liberdade de culto, e foi quando
se instalou a primeira sinagoga das Américas, uma
das mais belas, inclusive, deste País. É importante
ressaltar, inclusive, o reconhecimento que o Governo
brasileiro e o nosso partido fazem a esse momento
histórico do nosso País. O próprio Presidente Lula,
há dois anos, participou, na própria sinagoga, de um
grande evento que a cada ano se realiza, patrocinado
pela comunidade judaica, de denúncia do Holocausto. E quero dizer também que esse período histórico,
essa marca histórica que temos é muito importante.
Muitos sabem também - isso já foi registrado de várias
maneiras - que, após a restauração pernambucana,
ou seja, quando os portugueses reconquistaram o poder no Estado de Pernambuco, foi de lá que partiram
muitos judeus que vieram a formar a Nova Amsterdã,
que hoje é a cidade de Nova York. Então, foi Pernambuco realmente se dirigindo ao mundo e falando para
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o mundo. Parabéns pelo discurso de V. Exª e parabéns
à comunidade judaica brasileira.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Muito obrigado, nobre Líder do Governo.
Então, Srª Presidenta, por certo compartilhamos
com a cultura judaica, em razão da nossa formação
histórica, muita coisa. Compartilhamos, principalmente, nossa crença no Deus único e parte signiﬁcativa
das regras ético-religiosas que orientam nosso convívio social.
Agora, como bem lembrou o Líder do Governo,
não podemos homenagear o povo judeu sem que ﬁque consignado esse permanente alerta de que não
se pode descuidar do passado. Ele sempre retorna,
quando nos falta vigilância.
Reﬁro-me ao sofrimento desse povo escolhido
para o extermínio e que estava na primeira ﬁla do ódio
do Führer. A cruz ariana, em sua maldição, foi o sinal
oposto ao da cruz dos cristãos, ao da estrela de Davi.
Todos se lembram de quando se levantou o maior demagogo da história, que capitalizou as diﬁculdades
econômicas do seu país para envenenar o povo alemão
com as quimeras da vingança. Depois, com a censura
da imprensa, o assassinato dos líderes políticos, a criminosa adesão do grande capital e a submissão das
forças armadas, foi a cruzada do apocalipse.
Relembremos a revolta dos inocentes no Gueto
de Varsóvia. Eram meninos e meninas, velhos e velhas,
que, como Davi diante do Golias, tinham apenas uma
funda para se defender.
Estamos celebrando a imigração no Brasil desse
povo que é exemplo do ressurgir das cinzas, em meio
à dor e ao desespero, na ﬁla das piras ensanguentadas do holocausto. Cada um dos inocentes massacrados em Terezin, Treblinka, Auschwitz, Birkenau, Lodz
e Sachsenhausen podia sentir na alma, quando tinha
forças para olhar para o alto.
Não podemos esmorecer em nossas esperanças,
nem descansar nossos braços. Há, em nosso mundo,
outros guetos e outras Varsóvias, e não faltam os que
ostentam arrogantes as armas contra os indefesos.
Como aquela imagem fotográﬁca, difundida no mundo inteiro, e tirada na oprobriosa Praça do Embarque,
de onde partiam os judeus para o extermínio no leste.
A foto daquele menino de cinco anos com as mãos
levantadas sobre a mira de um fuzil de um enfurecido soldado nazista. Seu olhar. Sua roupa maltrapilha.
Indefeso. Sozinho. Humilde e triste. Que ﬁm levou
aquele menino? Será que sobreviveu à insanidade
brutal do mundo em que viveu? Mas seu gesto não
morreu. Não morrerá nunca. A imagem daquele menino será sempre um grão de remorso na consciência
do mundo. Será sempre uma lágrima sentida a correr
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dos olhos dos que, por um momento, por um átimo,
sentirem o que sentiram os irmãos, os pais, a família
daquele pequenino.
O Brasil, por sua vocação democrática, pelo seu
espírito de justiça, pelo seu respeito ao direito e pelo
culto à liberdade, estará sempre ao lado dos direitos
sagrados do povo hebreu de existir em paz e prosperar.
E o fazemos por gratidão, por dever de consciência e,
sobretudo, por amor cristão.
Shalom aleichem! Que a paz reine sobre Israel.
Eu não poderia, Srª Presidenta, terminar este
meu discurso – seria uma omissão imperdoável – sem
citar um grande líder do meu Estado que sofreu um
revés eleitoral nas últimas eleições e não foi reconduzido. É o Deputado Federal Marcelo Itagiba. Foi ele, no
seu esforço, na sua luta parlamentar, que conseguiu
aprovar – ele apresentou, trouxe para o Senado, eu
tive a honra de relatar, e o Presidente Lula sancionou
– o dia 18 de março, a próxima sexta-feira, para nós
comemorarmos a imigração dos judeus para o Brasil,
que, nesse caldeirão racial, onde há quinhentos anos
se retempera a alma brasileira, deram enorme e inestimável contribuição.
Obrigado, Presidenta.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Muito obrigada, Senador Crivella.
Com a palavra, o Senador Mozarildo Cavalcanti,
por permuta com o Senador Flexa Ribeiro.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente Marta Suplicy, Srs. Senadores, Srªs
Senadoras, quero aqui registrar a presença no plenário do ex-Deputado e ex-Governador Neudo Campos
e da nossa Senadora Ângela.
Srª Presidenta, em agosto deste ano, mais precisamente no dia 30 de agosto, após o Deputado Flamarion Portela ter feito a denúncia na Assembleia Legislativa, eu vim a esta tribuna e ﬁz um pronunciamento
denunciando um escândalo que estava acontecendo
no meu Estado. E disse, naquela ocasião, que eu me
sentia duplamente indignado, como cidadão e como
Senador, mas muito mais como médico, por constatar
que, na área da saúde do meu Estado, estava montada uma quadrilha para assaltar o dinheiro destinado a atender os mais pobres, o dinheiro destinado a
comprar medicamentos, a comprar equipamentos,
material de consumo.
Naquela ocasião, enviei ao Procurador-Geral da
República um expediente encaminhando novos documentos sobre o setor de medicamentos da Secretaria
de Saúde do meu Estado – já havia remetido outros
anteriormente do meu pronunciamento sobre a corrupção. No dia 1º, reiterei o documento encaminhan-
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do novos dados, já que o jornal Folha de Boa Vista
publicou uma longa matéria, inclusive com fotograﬁas,
sobre o tema.
Pois bem, naquela ocasião, o Governador tentou desqualiﬁcar a minha denúncia, dizendo que era
apenas uma jogada política, porque nós estávamos
em agosto e ele estava disputando a reeleição e, pior
ainda, que a minha denúncia se baseara na iniciativa
de um funcionário da saúde, Senador Cassol, que, indignado com aquela situação, fotografou e ﬁlmou os
medicamentos que estavam sendo jogados fora, com
prazo de validade ainda por vencer, outros vencidos,
mas constando em prontuário falsos como se tivessem
sido utilizados. Para quê? Para, em seguida, comprar
os mesmos medicamentos, com dispensa de licitação,
alegando urgência, superfaturando essas compras.
Pois bem, disse o Governador àquela altura que
era uma questão pessoal minha, porque eu estava
fazendo campanha contra ele a favor do nosso futuro
Governador Neudo Campos.
E ele, então, partiu até, Senadora Marta... Coincidentemente, chegaram ao meu escritório telefonemas
me ameaçando, dizendo claramente, como se diz no
linguajar popular, que era para eu calar a boca, senão,
a qualquer momento, eu poderia amanhecer com a
boca cheia de formiga; eles poderiam me matar.
Só que se equivocaram comigo. Não é que eu
não tenha medo, porque o ser humano que diz que
não tem medo, no mínimo, está soﬁsmando, porque
medo eu tenho de morrer, eu não quero morrer, mas
esse medo não me leva ao ponto de me acovardar e
de deixar de cumprir o meu dever.
Pois bem, o que aconteceu? O Tribunal de Contas do meu Estado constatou, preliminarmente, que
havia um rombo de R$30 milhões nessa questão de
compra de medicamentos e de material de consumo.
Trinta milhões de reais tirado do doente, tirado daquele que precisa de uma cirurgia, precisa de um atendimento médico.
Agora, Senadora, a Polícia Federal hoje realizou
uma operação no meu Estado chamada Operação Mácula. Realmente é uma mácula na saúde pública do
meu Estado ver essa conduta dos responsáveis pela
direção da questão.
Mas, veja bem, essa operação que foi realizada
hoje ia ser realizada, mais ou menos, um mês atrás. Aí
vazou. O Governador fez um jogo de cena, convocou
a imprensa, foi à Saúde e disse que estava tomando
as providências. Pois bem, hoje foram presas mais de
uma dezena de pessoas. Funcionários, vamos dizer
assim, os peixes miúdos desse esquema. Tenho certeza de que o Ministério Público Federal, assim como
tem atuado até aqui... Essa operação da Polícia Fe-
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deral acontece por quê? Porque o Ministério Público
Federal pede a investigação, o Ministério Público pede
a ordem de prisão e apreensão, o juiz concede e a Polícia Federal executa.
Então, felizmente, no meu Estado, o Tribunal de
Contas está atuando, o Ministério Público Federal também, a Polícia Federal também. Assim, nós vemos que,
lamentavelmente, há uma quadrilha que se especializa
em roubar na área de saúde.
Mas sabe por quê? Porque, quando fazem uma
obra superfaturada, para não dizer com roubo, é fácil
constatar visualmente, como eles estão fazendo com
as rodovias federais no meu Estado. Mas, na parte de
medicamento, Senador Cassol, V. Exª que foi Governador, é muito difícil saber que medicamento entra,
que medicamento é usado, que medicamento é descartado, prontuário falso que é forjado. Isso realmente
é um maná para quem é corrupto ao ponto de roubar
da área da saúde.
Então, lamentando, mas cumprindo o meu dever
de ﬁscalizar a aplicação do dinheiro do povo, em benefício do povo, eu quero aqui registrar a matéria publicada
na Folha de S.Paulo de hoje: “Polícia Federal realiza
operação contra fraude na Saúde de Roraima”.
A Folha de Boa Vista, do meu Estado: “Polícia
Federal realiza Operação Mácula”, que, repito, realmente é uma mácula para o meu Estado ter um Governo
desse tipo que rouba na saúde, rouba nas rodovias,
rouba no Iteraima.
Mas está acontecendo no Iteraima um esquema
de grilagem oﬁcial das terras públicas, e o Governador
tenta inverter o processo, alegando que tenho terras
griladas. É um patrimônio que tenho há quatro décadas.
Comprei quando exercia apenas a medicina. Mas ele
agora parte para o tudo ou nada comigo. No entanto,
tenho a tranquilidade de estar cumprindo o meu dever.
Senadores e Deputados não são eleitos só para conseguir emenda, conseguir recursos, não. Senadores
e Deputados são eleitos para ﬁscalizar, como disse a
Presidente Dilma, “a correta aplicação do dinheiro público”. Cada centavo deve ser realmente ﬁscalizado.
Essa operação de hoje, lamentavelmente, como
o próprio nome diz, Operação Mácula, apenas trouxe à
tona a mácula, a bandidagem que se instalou no meu
Estado para roubar na saúde. Roubar o analgésico, o
antibiótico, o material de cirurgia de quem deveria estar sendo atendido.
Portanto, quero pedir, Senadora Marta, que sejam transcritas como parte do meu pronunciamento as
matérias a que me referi, que, lamentavelmente para
o nosso Estado de Roraima, comprovam as denúncias que ﬁzemos aqui, as denúncias que o Deputado
Flamarion fez na Assembleia. Realmente é inconce-
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bível que alguém que deseja governar o Estado seja
conivente, porque isso é conivência. Dizer que agora
os responsáveis são os funcionários da comissão de
licitação, os funcionários do setor de armazenamento
e distribuição de medicamentos é querer pensar que
o povo é burro.
Isso não estaria acontecendo se não fosse do
interesse do Governador. Por isso, quero parabenizar
o Ministério Público Federal, o Tribunal de Contas do
meu Estado, a Polícia Federal e a Justiça Federal, que
foram capazes de mostrar que isso realmente é verdade. Mais ainda, os Deputados Estaduais, hoje, estão
tentando instalar uma CPI. Mas se CPI aqui é difícil,
imaginem em um Estado onde o Governador coage,
corrompe, persegue.
O Sr. Paulo Davim (Bloco/PV – RN) – Senador
Mozarildo, permite-me um aparte, por favor?
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Nesse sentido, digo realmente que estou não feliz
por ter constatado isso, mas menos infeliz por saber
que não vai ﬁcar impune.
Senador Pedro Davim, com muito prazer, ouço
V. Exª.
O Sr. Paulo Davim (Bloco/PV – RN) – Senador
Mozarildo, o seu pronunciamento na tarde de hoje torna transparente, torna público um fato no seu Estado
que, infelizmente, não é um fato isolado, acredito que
aconteça em todos os Estados da Federação. No meu
Estado também aconteceu isso recentemente. A Polícia Federal, em uma operação intitulada Operação
Hígia, também detectou atos desonestos e corrupção
na Pasta da Saúde. É lamentável que isso aconteça.
Abomino toda forma de corrupção, mas é mais dolorido esse fato delituoso quando ocorre em uma Pasta
tão carente, como é a da Saúde, prioritária; e o que é
subtraído desta Pasta não é só o bem material. Estão
ceifando vidas que precisam de recursos na área da
saúde, na Pasta da Saúde. Então, esse fato é lamentável. A legislação brasileira precisa endurecer para
esse tipo de crime, sobretudo na área da saúde, talvez, quem sabe, transformando a corrupção em Pastas prioritárias, como a da Saúde, em crime hediondo. Talvez dessa forma se diminuam esses delitos da
área da saúde. Não acredito que consigamos acabar
deﬁnitivamente porque é uma condição humana, inerente ao ser humano esse tipo de fato. Mas eu tenho
a impressão de que, se houvesse uma legislação especíﬁca, uma legislação mais dura para tratar esse
tipo de crime, talvez pudéssemos diminuir, de forma
sensível, esse tipo de delito que testemunhamos na
área na saúde, não só no meu Estado ou no Estado
de V. Exª, conforme acabou de relatar, mas em outros
Estados da Federação. Talvez seja uma saída trans-
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formar em crime hediondo os crimes de corrupção na
área da saúde. Quero parabenizá-lo pelo pronunciamento desta tarde.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Senador Paulo Davim, ﬁco muito feliz com o aparte
de V. Exª tanto pelo conteúdo como pelo fato de V. Exª,
sendo médico também, compartilhar dessa indignação,
que nós sentimos. Ora, quando estamos exercendo a
proﬁssão e vemos que falta equipamento para agirmos, nós, médicos, sofremos tanto quanto – ou às
vezes até mais – o parente daquela pessoa. Por quê?
Porque sabemos que poderíamos fazer e não fazemos
porque falta um equipamento. Lá no meu Estado, durante esse período, várias cirurgias foram suspensas
por falta de medicamento. Paciente internado recebe
alta por falta de equipamento.
V. Exª tem razão, e quero dizer que tenho já uma
proposta de lei nesse sentido, não transformando em
crime hediondo, mas aumentando a pena para corrupção na área de saúde e educação, que acho que
devia ser estendida também à segurança. Portanto, é
muito correto.
V. Exª tem razão também quando diz que não é
um caso esporádico ou fortuito no meu Estado. Infelizmente, está uma epidemia no Brasil todo. A Controladoria-Geral da União (CGU) constatou que, nos
últimos cinco anos, foram roubados da Funasa R$500
milhões – meio bilhão de reais da Funasa. Na verdade, até dizem que a Funasa não é Fundação Nacional
de Saúde, mas funerária nacional da saúde, porque
é onde as coisas morrem e o dinheiro some. E isso
no Brasil todo.
Quero terminar, Senadora Marta, reiterando o
pedido de transcrição das matérias que mencionei e
dizendo ao povo de Roraima que podem estar certos
de que não arrefeceremos no combate à corrupção
deste Governo nefasto que está lá, tanto nesse crime
como no da saúde, nas maracutaias no Interaima, o
dinheiro que está sendo roubado das rodovias federais
e tantas outras denúncias que já ﬁz. Essa constatação
só me fortalece nesta convicção.
Como disse Martin Luther King: “O que preocupa
não é o grito dos maus ou a ousadia dos maus, mas
sim o silêncio dos bons”. E acho que nós não podemos
silenciar diante de tamanha imoralidade e de tamanha
roubalheira.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
Matérias referidas:
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Obrigada, Senador Mozarildo. V. Exª será
atendido na forma do Regimento.
Com a palavra, a Senadora Angela Portela, que
falará pela delegação do Bloco do Governo.
V. Exª terá cinco minutos, Senadora, para falar
pela delegação.
A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR.
Pela Liderança. Sem revisão da oradora.) – Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores.
Eu gostaria de registrar aqui a presença do exGovernador Neudo Campos. E gostaria de dizer, com
muita alegria, das duas últimas audiências realizadas
na Comissão de Educação, com a presença do Ministro Fernando Haddad, e com a presença do Ministro
das Comunicações, Paulo Bernardo, na Comissão de
Ciência e Tecnologia.
Na Comissão de Ciência e Tecnologia, discutimos
o Plano Nacional de Banda Larga e tivemos a grata alegria e satisfação de ver anunciada pelo Ministro Paulo
Bernardo a revisão do Plano Nacional de Banda Larga
e a inclusão do meu Estado de Roraima no referido
Plano. No lançamento do programa, nós fomos o único Estado da Federação excluído do Plano Nacional
de Banda Larga. Então, eu gostaria de anunciar, em
primeira mão, com muita satisfação, minha Presidenta
Marta Suplicy, que Roraima agora faz parte do Plano
Nacional de Banda Larga.
Queremos agradecer a sensibilidade do Ministro
das Comunicações, Paulo Bernardo, por ter atendido
ao nosso pleito; por haver compreendido a importância
de um Estado tão longínquo, lá no extremo Norte, na
fronteira com a Venezuela, estar incluído digitalmente
nesse plano que é de fundamental importância, que
é prioridade no Governo da Presidenta Dilma. Então,
quero demonstrar aqui a minha alegria e satisfação.
Na Comissão de Educação, o Ministro Fernando
Haddad lançou o Plano Nacional de Educação. E aqui
eu gostaria de destacar que, nas últimas décadas,
principalmente a partir dos anos 1980, tornou-se praticamente unanimidade o discurso da baixa qualidade
da educação brasileira, especialmente a educação pública, desde a pré-escola até a universidade.
Em comum, a aﬁrmação de que a escola pública,
que até os anos 1960 atraía inclusive a elite, por conta da qualidade do ensino, foi perdendo espaço para
o ensino privado, com cada vez menos investimentos
dos governos para manter e aprimorar o atendimento
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oferecido nos estabelecimentos federais, estaduais e
municipais.
No ﬁnal de 2002, nobres Senadores e Senadoras,
a qualidade da educação pública brasileira estava em
seu nível mais baixo, era o retrato de uma tragédia por
mais de três décadas anunciada. Nas universidades
brasileiras, boa parte do período letivo era tomada por
greves de professores em busca de melhores salários e
condições de trabalho. A outra parte do ano, usada para
a reposição das aulas perdidas durante as greves.
A criação de novas instituições federais de ensino superior chegou a ser formalmente proibida no
período entre 1995 e 2002. Isso em um país em que
menos de 30% da população adulta tem acesso ao
ensino superior.
Tudo isso começou a mudar a partir de 2003, no
Governo do Presidente Lula. Foi, na história recente,
o Governo que mais investiu na educação de crianças,
jovens e adultos no Brasil.
Já se encontra na Câmara Federal e, em breve,
estaremos votando aqui no Senado o Plano Nacional
de Educação para o período 2011/2020.
Composto de vinte metas, a serem atingidas nesse período, o PNE dá a exata noção do nível alcançado
pela educação brasileira nos últimos oito anos. Esse
nível permitirá, agora, um salto ainda maior, capaz de
equiparar nosso o País àqueles mais avançados.
Embora, Srs. Senadores, muitas das metas estabelecidas no PNE, 2011/2020 contemplem lacunas
que já deveriam ter sido preenchidas há muito tempo,
é possível perceber de forma cristalina que o Brasil,
ﬁnalmente e felizmente, transforma a educação de suas
crianças, adolescentes e jovens em prioridade absoluta. Transforma, mais que isso, em única possibilidade
para manter e ampliar o próprio ritmo de crescimento
econômico em nosso País.
Inúmeras vezes vimos na imprensa e nos meios
especializados que a economia brasileira não avança
mais por falhas estruturais na educação, na inovação
tecnológica, na falta de mão de obra especializada e
qualiﬁcada, no baixo nível das universidades, na pouca
oferta de cursos nas áreas tecnológicas. Enﬁm, são
gargalos que pareciam, até há pouco tempo, praticamente impossíveis de superar.
Parecíamos condenados a amargar ainda muitas décadas até corrigir essas distorções internas,
promover as mudanças capazes de nos nivelar com
outras economias ainda bem sucedidas. O argumento
de que a indicação...
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(Interrupção do som.)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Srª Senadora, para encerrar.
A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) –
Então, eu gostaria de destacar que agora, no Governo
da Presidenta Dilma, esse quadro deverá mudar.
A educação deixou de ser apenas discurso, agora
é prática. Isto ﬁca evidente desde a postura da Presidenta Dilma, que, no seu primeiro discurso à Nação
após a posse, focou especiﬁcamente a questão da educação ao anunciar a construção de seis mil creches e
a implantação do Plano Nacional de Acesso ao Ensino Técnico (Pronatec), que o Ministério da Educação
deverá lançar até o ﬁnal de março.
Então, quero, Srª Presidenta, ﬁnalizando as minhas palavras, mais uma vez, agradecer ao Ministro
das Comunicações, Paulo Bernardo, pela inclusão do
meu Estado de Roraima no Plano Nacional de Banda Larga.
Muito obrigada a todos.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Parabéns, Senadora Angela Portela, por transmitir essa boa notícia da banda larga em Roraima, que
é uma satisfação para todos nós brasileiros.
Com a palavra o Senador João Pedro, com direito a vinte minutos.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Srª Presidente, ...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem
revisão do orador.) – Srª Presidente, quero pedir a
palavra pela Liderança do Governo para fazer um registro rápido.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Pois não, Senador Romero Jucá. Pela Liderança
do Governo, tem V. Exª a palavra.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Agradeço ao Senador João Pedro.
Quero apenas registrar a importância do fato que
a Senadora Angela comentou.
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Eu estive, há um mês, com o Ministro Paulo Bernardo tratando exatamente dessa questão da inclusão
do Plano de Banda Larga para o Estado de Roraima.
Aliás, eu já havia tratado assim que o Plano saiu e que
se veriﬁcou que o Estado de Roraima, que Boa Vista e
os nossos Municípios não estavam incluídos no Plano
Nacional de Banda Larga. Nós acionamos o Governo,
e já com o Ministro Artur Filardi, no ﬁnal do Governo
Lula, havia o compromisso de revisão para que Roraima fosse incluído. Com a assunção do Ministro Paulo
Bernardo, nós estivemos com o Ministro e houve, da
mesma forma, a garantia dele de que Roraima seria
atendida. E agora, na revisão do Plano Nacional de
Banda Larga, Roraima é atendida.
Portanto, o Governo da Presidenta Dilma cumpre o compromisso com o Estado de Roraima, bastante importante, fruto do trabalho de toda a Bancada
federal.
Mas, além disso, quero ressaltar também que o
Ministro Paulo Bernardo registrou uma ação que estamos fazendo fortemente no Governo, que é a busca
da retirada do custo do ICMS, Imposto de Circulação
de Mercadorias, da cobrança da internet banda larga. Essa retirada do ICMS vai poder fazer chegar a
R$29,00 a prestação da internet, chegando, portanto,
a um preço muito mais accessível para a maior parte
da população brasileira.
Então, quero registrar a importância da audiência
do Ministro Paulo Bernardo hoje na Comissão de Ciência e Tecnologia, registrar ainda a vitória de Roraima,
a inclusão de Roraima no Plano Nacional de Banda
Larga e a vitória, se Deus quiser, com a decisão do
Confaz de retirada do ICMS, para que a banda larga
para os brasileiros possa custar menos e, portanto,
ser accessível a todos.
Peço a transcrição da matéria: Paulo Bernardo:
sem ICMS, banda larga pode cair a R$29.
Obrigado, Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – V. Exª será atendido na forma do Regimento,
Senador Romero Jucá.
Com a palavra o Senador João Pedro, que tem
direito a vinte minutos.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidenta, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, venho,
neste ﬁnal de tarde e início de noite, também fazer
um registro e reﬂetir sobre a audiência pública que
tivemos hoje na Comissão de Ciência e Tecnologia,
com o Ministro de Estado Paulo Bernardo, fruto de
requerimento proposto pelo Senador Walter Pinheiro,
do Presidente da Comissão, Senador Eduardo Braga,
do Amazonas, e de outros Senadores que provocaram
essa audiência.
Foi muito rica a audiência, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, porque, primeiramente, o Ministro Paulo
Bernardo apresentou o programa de governo para
os próximos dois anos. E a discussão foi crescendo
por conta das contribuições dos Senadores, interagindo com o Ministro. Discutimos o PLC nº 116, que
está nesta Casa e guarda contribuições importantes
do debate na Câmara e no Senado. Mas foi possível
discutir as novas ações e esse grande programa, que
considero programa de Estado, que é o Plano Nacional de Banda Larga.
Não podemos conceber discutir, nos dias de hoje,
Senador Walter Pinheiro, o desenvolvimento sustentável, a geração de emprego e renda na Amazônia sem
termos a banda larga, sem internet no território amazônida com eﬁciência e preço justo, com uma política
de governo e um entendimento das operadoras do
Brasil que trabalham a telefonia ﬁxa, que trabalham
internet, que trabalham essas ferramentas para diminuir as distâncias, as diferenças sociais e regionais
no nosso País.
Nós não podemos falar em turismo sem internet,
nós não podemos falar de educação, de um laboratório, de uma sala de aula, de uma biblioteca lá na
Amazônia sem internet. Nós estamos no século XXI e
eu quero chamar a atenção porque para a Amazônia
sempre foi mais difícil. Ela sempre ﬁcou para depois.
Vejam que só agora, para 2012 e 2013, nós vamos
incluir o Amazonas, nós vamos ter o Amapá na rede
nacional de energia. Até hoje nós não temos uma política de ferrovia para ligar o Centro-Oeste à Amazônia,
o Brasil à Amazônia. É uma polêmica grande, dura,
nós recuperarmos a BR-319 para ligar a Amazônia ao
Centro-Oeste e, consequentemente, ao Brasil. Então,
as diﬁculdades são grandes.
Há poucos dias chegou um cabo ótico da Venezuela a Manaus. A internet de Manaus é precária, tem
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um custo altíssimo, e só agora, com a tecnologia vinda da Venezuela, inaugurada há poucos dias, menos
de um mês, com a presença do Ministro de Ciência e
Tecnologia da Venezuela, com a presença do Ministro
Paulo Bernardo, nós vamos melhorar a internet, nós
vamos ter banda larga na capital do Amazonas, que é
Manaus. E os outros Municípios?
Então, foi no debate de hoje, na audiência pública, que tivemos o compromisso do Ministro Paulo
Bernardo, do nosso Governo, de expandir banda larga,
de expandir a Internet para os demais Municípios do
interior do Amazonas.
Eu quero me congratular com a minha companheira do PT Senadora Angela Portela pelo espírito
reivindicatório, zeloso, por reivindicar direito. Nós não
podemos conceber no Brasil atual que o Estado de Roraima ﬁque fora de um Programa Nacional de Banda
Larga. E o Ministro se comprometeu, tem os registros
de toda a Bancada de Roraima, Senador Mozarildo, que
já falou, Senador Jucá. Mas quero registrar a postura
da companheira Senadora Angela Portela de cobrar
um direito do povo de Roraima, do Estado de Roraima,
porque é inconcebível que um Estado tão estratégico
ﬁque de fora de um plano nacional.
Então, a audiência foi rica neste sentido de o Ministro compreender os dados sobre Internet. O meu
Estado, o Amazonas, é o maior Estado da Federação.
Manaus, hoje, Senadora Marta Suplicy, é a oitava cidade em população do País. Veja a concentração: são
dois milhões de pessoas vivendo em Manaus. Mas
só 13% da população do Amazonas tem acesso à Internet, 13%. É muito pouco isso. Esse é um número
muito pequeno.
Então, nós precisamos fazer com que principalmente o povo brasileiro de baixa renda tenha acesso
à Internet. Nós não podemos viver numa sociedade
democrática sem que setores importantes da nossa
população – aqui eu falo da população do Nordeste, da
população da Amazônia, do Norte do Brasil – tenham
essa ferramenta disponível.
Então, destacar a Política Nacional de Banda Larga é uma satisfação, assim como fazer este debate na
Comissão de Ciência e Tecnologia e trazê-lo para este
Plenário. Registro com satisfação a política de governo,
uma política de Estado que vai no sentido, inclusive,
de baratear o custo da Internet. Baratear mesmo. Hoje
está próximo de R$500,00. Para R$40,00. Vai ﬁcar em
torno aí de R$40,00, R$50,00. E isso é importante para
o nosso povo, para o assalariado, para o cidadão do
Brasil, para as famílias brasileiras terem Internet.
Então, é com satisfação – e aqui encerro – que
quero registrar a riqueza do debate de hoje na Comissão de Ciência e Tecnologia, para entendermos a
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Política Nacional de Banda Larga e as políticas que
o Governo tem no âmbito de universalizar a Internet
no Brasil.
É preciso que chegue a Internet nos quilombolas,
nos povos indígenas, nos ribeirinhos, nos assalariados, nas favelas, nos morros, nas pequenas cidades
do nosso País.
Então, Sr. Presidente, antes de encerrar, quero
fazer aqui um apelo às operadoras. Que todas as operadoras, que cobram – não é gratuito –, possam ter
um olhar, evidentemente de não ter prejuízo, que não
larguem o compromisso, o olhar social de colocar a
Internet em todos os quadrantes do nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Era o que tinha a dizer.
Durante o discurso do Sr. João Pedro, a
Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Wilson Santiago, 2º Vice-Presidente.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Sr.
Presidente, pela ordem.
Sr. Presidente.
Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – V. Exª tem a palavra pela ordem, Senador.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
gostaria de me inscrever pela liderança do Democratas. V. Exª está usando o critério de um inscrito e outro
pela liderança, é isso?
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Perfeitamente.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Eu
gostaria que V. Exª me inscrevesse também.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – V. Exª será inscrito.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Com a palavra, a Senadora Marta Suplicy.
V. Exª tem o tempo regimental de 20 minutos.
A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Em fevereiro deste ano, a Presidenta Dilma, por meio
dos Ministros do Planejamento, Miriam Belchior, e da
Fazenda, Guido Mantega, anunciou corajoso Plano de
Ajuste Fiscal, reiterando seu compromisso com esse
pilar fundamental da política macroeconômica de seu
Governo. Os cortes anunciados alcançaram inéditos
R$50,1 bilhões de despesas da União.
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Vale dizer que esse Plano de Ajuste Fiscal objetiva
a consolidação da política de gastos adotada durante
o Governo Lula, em especial na elaboração e gestão
do Plano de Aceleração do Crescimento. O modelo do
PAC, cuja principal idealizadora foi a própria Presidenta, à época Ministra-Chefe da Casa Civil, está agora
sendo estendido a todo o orçamento e inclui a blindagem e o incremento das despesas com programas
sociais; a priorização dos investimentos públicos e de
ações indutoras do investimento privado; e o controle
e racionalização dos gastos de custeio.
Em relação aos gastos sociais, vale destacar
que, para 2011, mesmo após o corte, o orçamento de
Ministérios associados as ações e programas nessa
área prevê crescimento em relação ao que foi executado em 2010. É o caso do Ministério da Educação, que
terá um investimento de R$6 bilhões a mais do que no
ano passado; da Saúde, R$10 bilhões; e do Desenvolvimento Social, que terá mais R$3,6 bilhões.
No caso do Ministério das Cidades, deve-se ter
em mente que o corte anunciado aos recursos do Programa Minha Casa, Minha Vida, de R$5,1 bilhões, se
trata apenas de readequação orçamentária, sem comprometer as operações já contratadas.
A preservação dos recursos para a área social é
central para o compromisso do Governo de combate
à miséria e de inclusão econômica e social da população mais carente do País. Ressalte-se que uma das
primeiras iniciativas da Presidenta Dilma neste sentido
foi o reajuste em até 45,5% dos benefícios do Programa Bolsa Família. O reajuste beneﬁciará 12,9 milhões
de famílias – cerca de 50 milhões de pessoas – com
renda mensal per capita de até R$140. O investimento
federal será da ordem de R$2,1 bilhões.
Preservados no ajuste orçamentário também
estão os projetos integrantes do PAC. Esse é o maior
projeto estratégico já feito no Brasil, introduzindo um
novo conceito de planejamento e de execução dos investimentos públicos, contando ainda com forte apoio
da iniciativa privada em projetos de grande vulto, acelerando o ritmo da economia, combinado com geração
de empregos, distribuição de renda e inclusão social.
Conforme consta do último balanço do PAC, divulgado pelo Comitê Gestor do Programa, em junho
de 2010, apenas para o Estado de São Paulo estão
previstos investimentos de mais de R$130 bilhões em
projetos de infraestrutura logística e energética. Entre
esses projetos, está a dragagem de aprofundamento
do canal de acesso do Porto de Santos, uma obra no
valor de R$200 milhões, que será ﬁnalizada já no segundo semestre deste ano.
Ainda no terceiro trimestre de 2011, será concluído também o Contorno Ferroviário de Araraquara,
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cujos investimentos já somam R$73 milhões. Essa obra
eliminará os conﬂitos existentes entre a via férrea que
cruza a cidade e o seu sistema viário urbano. Há quantos anos a população de Araraquara reivindica essa
obra. Agora, ﬁnalmente, ela vai ser concluída.
Temos ainda os investimentos na primeira fase
das obras do Sistema de Pistas do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, uma parceria entre
a Infraero e o Comando do Exército, obra orçada em
R$43,7 milhões e que vai proporcionar maior ﬂuidez
nas operações de pouso e decolagem de Guarulhos.
Sem considerar as obras já concluídas, entre
as quais destacamos o trecho sul do Rodoanel, que
recebeu R$1,2 bilhão em recursos da União – e fez
uma enorme diferença o Rodoanel no Estado de São
Paulo; a margem direita da Avenida Perimetral Portuária em Santos, com investimentos de mais de R$140
milhões; e a recuperação da Pista de Pouso e Decolagem do Aeroporto de Congonhas, um investimento
de R$20 milhões.
No eixo de infraestrutura urbana e social, destaco
a iniciativa do Governo Federal pelos investimentos do
PAC Drenagem, um programa que visa apoiar ações
de manejo de águas pluviais, lançado pelo Presidente Lula, e que destinou R$4,7 bilhões para obras de
drenagem em cidades constantemente atingidas por
enchentes e inundações.
Os projetos selecionados pelo PAC Drenagem
beneﬁciam 109 Municípios em 18 Estados brasileiros
com recursos da União, do FGTS e do FAT. No Estado de São Paulo, por exemplo, foram selecionados
41 projetos, atendendo 24 Municípios com um total
de R$1,1 bilhão. Muitos deles contemplam a Região
Metropolitana, fortemente impactada pelas constantes enchentes.
O que me dá prazer lendo esses números é perceber o investimento em infraestrutura e o planejamento
estratégico em relação à infraestrutura que ﬁnalmente
o País está tendo.
Continuando em São Paulo, por exemplo, São
Caetano do Sul, Santo André e Mauá vão receber o
montante de R$80 milhões, que será destinado à canalização de córregos e remoção e reassentamento
da população residente em áreas de risco. Em São
Paulo e Osasco, são R$44,3 milhões para execução
de canalização do Ribeirão Vermelho. Especiﬁcamente
para o Município de São Paulo são R$50 milhões para
execução de canalização e urbanização do Córrego
Pirajussara – e aí não são nem décadas, é bem mais
tempo de tristeza que essa população vive por o Município não ter condição de fazer esse investimento.
Finalmente, Pirajussara terá uma boa resposta. Ainda
para o Município de São Paulo, R$103,5 milhões para
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execução de galerias de águas pluviais e reservatórios de amortecimento na bacia do Córrego Cordeiro;
R$48,3 milhões para execução de reservatório de
regularização dos pontos baixos dos bairros Jardim
d’Orly e Parque Esmeralda e canalização do Córrego
Pirajussara.
São todas regiões gigantescas na cidade de São
Paulo. Temos de lembrar que a cidade de São Paulo é
dividida em subprefeituras. Essas subprefeituras têm,
em média, 400 mil habitantes, 600 mil habitantes; cidadãos que moram, muitas vezes, em regiões que
cresceram sem planejamento, e recursos gigantescos
são necessários para dar conta das inundações, das
enchentes e dos problemas de habitação de alto risco
nessa regiões.
Fico muito feliz que o PAC esteja dando uma resposta para essas regiões.
Essas são ações efetivas do Poder Público na
prevenção das enchentes e que são indispensáveis
para que não tenhamos mais perda de vidas, além da
destruição material das moradias.
Outro destaque da continuidade dos investimentos
– porque aqui nós estamos falando do que foi cortado,
e o que eu estou lembrando é o que ﬁcou, que é muito
importante, que são obras de infraestrutura – é o PAC
Mobilidade Grandes Cidades, um programa lançado
em fevereiro pela Presidenta Dilma com o objetivo de
implantar sistemas estruturantes de transporte público
coletivo nas 24 maiores cidades do Brasil, que estão
acima dos 700 mil habitantes.
O programa vai beneﬁciar 39% da população
brasileira. É muita gente! Repito: 39% da população
brasileira vai ser beneﬁciada com o PAC da Mobilidade Urbana, e serão destinados R$18 bilhões até 2014,
sendo R$6 bilhões da União e R$12 bilhões por meio
de ﬁnanciamento. É importante salientar que serão
priorizados os projetos que atendam à ampliação da
capacidade do transporte público coletivo nessas cidades e que promovam a integração tanto física quanto
tarifária.
Quero lembrar aos paulistanos e paulistas – os
paulistanos conhecem todos o Bilhete Único; os paulistas, muitos que vão à capital – que o benefício que
traz um sistema mais ágil de transporte, em que a
pessoa possa fazer economia sendo transportada
com um único bilhete num período de horas, podendo mudar de veículos, de meios de transporte, com
um só pagamento, é gigantesco. Então, essa ação
que vai beneﬁciar 39% da população brasileira vai
dar mais tempo em casa para o cidadão, mais lazer
com a sua família e, ao mesmo tempo, para as grandes periferias de metrópoles, onde a pessoa tem que
pegar duas, três conduções, vai possibilitar a chance
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de um melhor emprego, porque, em São Paulo, nós
vimos esse impacto. Pessoas que moravam muito
distante e tinham de pegar duas, três conduções não
arrumavam emprego, porque o empregador tinha de
pagar as conduções, então dava preferência sempre,
Senador, à pessoa que morava perto. E agora o ônus
é igual, porque é um bilhete só de ida e um bilhete só
de volta. Então, isso ser implantado em grande parte
das cidades brasileiras vai ser muito importante.
No Estado de São Paulo, quatro Municípios serão
contemplados pelo PAC da Mobilidade. São Bernardo
do Campo vai receber um valor máximo de R$280
milhões para atender até duas propostas. Guarulhos
e Campinas receberão um valor máximo de R$430
milhões cada, visando ao apoio a até três propostas
por cidade. Por ﬁm, São Paulo capital vai receber até
R$2,4 bilhões para o apoio ao número máximo de
quatro propostas.
Vale lembrar que São Paulo vai sediar a Copa,
então realmente esses investimentos são absolutamente necessários, porque nós vamos necessitar de
um transporte em São Paulo de metrô, de Rodoanel,
de corredores de ônibus, tudo o mais que hoje torna
o transporte em São Paulo tão difícil e congestionado
se não for feito.
Portanto, o PAC Mobilidade Grandes Cidades
constitui uma política pública consistente de mobilidade urbana para o Brasil ao priorizar soluções para
os gargalos dos grandes centros urbanos, num esforço para melhorar a qualidade de vida de milhares de
pessoas dessas regiões metropolitanas.
Cito, por ﬁm, os preparativos para a realização
da Copa do Mundo em 2014 no Brasil, onde vão ser
destinados cerca de R$33 bilhões provenientes do
Governo Federal. Só para São Paulo, serão quase
R$5 bilhões.
Por todos esses dados que acabei de apresentar, tenho a certeza de que a continuidade da política
de investimentos prioritários, herança bendita do Governo Lula à Presidenta Dilma Rousseff, somada ao
esforço ﬁscal para reduzir os gastos com o custeio da
máquina pública, permitirão manter o Brasil no ritmo
sustentado de desenvolvimento, garantindo o processo
de distribuição de renda e oportunidades.
Assim, acredito que teremos regularmente notícias como a desta terça-feira, quando foi divulgado, pelo
Ministério do Trabalho e Emprego, que, em fevereiro,
foram criados 280.799 empregos com carteira assinada
no Brasil, um número recorde para o período.
Portanto, o Brasil segue mudando, com o compromisso da Presidenta Dilma de priorizar os investimentos e combater a miséria, sem abrir mão da responsabilidade ﬁscal.
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Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Parabéns, Senadora Marta Suplicy,
pelo pronunciamento tão importante que V. Exª acaba
de concluir.
Sobre a mesa, projeto de lei do Senado Federal
que passo a ler.
É o seguinte o projeto na íntegra:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 91, DE 2011
Altera o art. 2º do Decreto nº 2.784, de
18 de junho de 1913, para restabelecer o
fuso horário do Estado do Acre.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 2º do Decreto nº 2.784, de 18 de
junho de 1913, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 2º ..................................................
.......................................................................
c) o terceiro fuso, caracterizado pela hora
de Greenwich ‘menos quatro horas’, compreende os Estados de Mato Grosso, de Mato
Grosso do Sul, do Amazonas, de Rondônia
e de Roraima;
..............................................................
e) o quarto fuso, caracterizado pela hora
de Greenwich ‘menos cinco horas’, compreende o Estado do Acre.” (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor após decorridos 30
(trinta) de sua publicação oﬁcial.
Justiﬁcação
A presente proposição visa a restabelecer o fuso
horário aplicável ao Estado do Acre, alterado pela Lei
nº 11.662, de 24 de abril de 2008. A população daquela
unidade da Federação na consulta popular convocada
pelo Decreto Legislativo nº 900, de 1º de dezembro de
2009, manifestou desejo de retornar para o fuso horário
anterior ao estabelecido pela referida Lei.
O referendo ocorreu no dia 31 de outubro de
2010 e o seu resultado foi proclamado pelo Tribunal
Regional Eleitoral do Estado do Acre e homologado
pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Na consulta, 184.478 eleitores votaram “não” à
alteração efetivada na Lei nº 11.662, de 24 de abril de
2008, enquanto 139.891 votaram “sim”. Computados
apenas os votos válidos, 56,87% dos eleitores votaram
“não” e 43,13% dos eleitores votaram “sim”.
A necessidade da edição de uma nova lei para
dar eﬁcácia ao resultado do referendo surge do entendimento da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-

418

07008

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

dania desta Casa sobre a matéria, após duas reuniões
de debate sobre a Consulta nº 1, de 2011.
Ficou acordado, por ter sido relator do vencido
da proposição, que eu apresentaria o projeto e todos
os membros da Comissão com o apoio da Liderança
do Governo procurariam dar celeridade na sua tramitação.
A referida Consulta foi encaminhada pelo Senhor
Presidente do Senado Federal, inquirindo sobre as providências a serem tomadas pelo Congresso Nacional,
tendo em vista o resultado do referendo.
De forma a solucionar deﬁnitivamente a controvérsia sobre a alteração no fuso horário do Estado do
Acre, por meio de lei em sentido formal e material,
conﬁamos na aprovação deste projeto de lei.
Sala das Sessões, – Senador Pedro Taques.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO No 2.784, DE 18 DE JUNHO DE 1913.
Determina a hora legal
O Presidente da Republica dos Estados Unidos
do Brazil: Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a resolução seguinte:
Art. 1o Para as relações contractuaes internacionaes e commerciais, o meridiano de Greenwich será
considerado fundamental em todo o território da Republica dos Estado Unidos do Brazil.
Art. 2o O territorio da Republica ﬁca dividido, no
que diz respeito á hora legal, em quatro fusos distinctos:
a) o primeiro fuso, caracterizado pela
hora de Greenwich ‘menos duas horas’, comprehende o archipelago Fernando de Noronha
e a ilha da Trindade;
b) o segundo fuso, caracterizado pela
hora de Greenwich ‘menos tres horas’, comprehende todo o litoral do Brazil e os Estados
interiores (menos Matto-Grosso e Amazonas),
bem como parte do Estado do Pará delimitada por uma linha que, partindo do monte
Grevaux, na fronteira com a Guyana Franceza, vá seguindo pelo alveo do rio Pecuary até
o Javary, pelo alveo deste até o Amazonas e
ao sul pelo leito do Xingú até entrar no Estado
de Matto-Grosso;
b) o segundo fuso, caracterizado pela
hora de Greenwich ‘menos três horas’, compreende todo o litoral do Brasil, o Distrito Federal e os Estados interiores, exceto os relacionados na alínea ‘c’ deste artigo; (Redação
dada pela Lei nº 11.662, de 2008) (Vigência)
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c) o terceiro fuso, caracterizado pela hora
media de Greenwich ‘menos quatro horas’,
comprehenderá o Estado do Pará a W da linha precedente, o Estado do Matto-Grosso e a
parte do Amazonas que ﬁca a E de uma linha
(circulo maximo) que, partindo de Tabatinga,
vá a Porto Acre;
c) o terceiro fuso, caracterizado pela hora
de Greenwich ‘menos quatro horas’, compreende os Estados de Mato Grosso, de Mato
Grosso do Sul, do Amazonas, de Rondônia,
de Roraima e do Acre. (Redação dada pela
Lei nº 11.662, de 2008) (Vigência)
d) o quarto fuso, caracterizado pela hora
de Greenwich ‘menos cinco horas’, comprehenderá o territorio do Acre e os cedidos recentemente pela Bolivia, assim como a área a W da
linha precedentemente descripta. (Revogado
pela Lei nº 11.662, de 2008)
d) (revogada). (Redação dada pela Lei
nº 11.662, de 2008)
Art. 3o Ficam revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 18 de junho de 1913, 92º da
Independencia e 25º da Republica. – Hermes R. Da
Fonseca – Pedro de Toledo.
(Às Comissões de Assuntos Econômicos;
de Relações Exteriores e Defesa Nacional;
e de Constituição, Justiça e Cidadania, nos
termos do art. 49, incisos I e II do Regimento
Interno.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – O Projeto que acaba de ser lido vai às
Comissões de Assuntos Econômicos, de Relações
Exteriores e Defesa Nacional e de Constituição, Justiça e Cidadania, aplicando à sua tramitação o disposto nos incisos I e II do art. 49 do Regimento Interno
desta Casa.
Dando continuidade à lista de oradores, com a
palavra o Senador Paulo Davim, por permuta com o
Senador Moka, e, consequentemente, com a Senadora Marta Suplicy.
V. Exª dispõe do tempo regimental.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os números falam
e, por vezes, assustam, sobretudo em se tratando de
um tema delicado e preocupante no nosso País: a gravidez na adolescência.
De acordo com o Ministério da Saúde, até novembro de 2010, foram notiﬁcados 429.018 partos em
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jovens de 10 a 19 anos no Brasil. Quatrocentos e vinte
e nove mil! Isso corresponde a aproximadamente cinco
estádios do porte do Maracanã repletos de jovens mães
adolescentes ou até mesmo crianças ainda.
Esse não é um fenômeno recente. Há muito se
ouve falar em gravidez precoce ou indesejada, temática que envolve aspectos econômicos, sociais e culturais. Em tempos mais antigos, não se conﬁgurava
como um problema a mulher, após a menarca, ser
considerada pronta para a procriação. Porém, hoje se
tem o perfeito entendimento de que a adolescência
é uma fase extremamente importante para a consolidação orgânica, psíquica e social de um indivíduo, e
o fenômeno da gravidez nessa fase da vida - e suas
consequências – tornou-se motivo de grande preocupação. Até porque, sendo a adolescência uma fase de
maturação, de transição, de dedicação aos estudos, de
busca pelo primeiro emprego para muitos dos nossos
jovens brasileiros, todos havemos de convir que ela
não é o momento mais adequado para uma gravidez
não planejada.
Quantas jovens lábeis emocionalmente, por não
suportarem a pressão de suas famílias, ao descobrirem que estão grávidas, abandonam seus lares, largam seus estudos e se entregam, de corpo e alma, à
própria sorte?
É fato que os índices de gravidez na adolescência têm sofrido uma baixa nos anos mais recentes. De
acordo com o Ministério da Saúde, nos últimos cinco
anos, a maior redução ocorreu na Região Nordeste,
com 26%, e as menores reduções ocorreram nas Regiões Norte e Sul, com 18,5% e 18,7% respectivamente,
sendo os Estados do Acre (17,5%), Pará (17,8%), Amazonas (21,7%), Tocantins (27,16%) e Amapá (25,7%)
os que menos avançaram nessa estatística.
Outra análise, do IBGE e do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada – IPEA, mostra que, a despeito
da diminuição da taxa de fecundidade no País, a gravidez em adolescentes em situação de vulnerabilidade
social cresceu, em 2006, 0,14% nas classes econômicas mais baixas.
No meu Estado, o Rio Grande do Norte, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio
(PNAD) 2009 do IBGE, a população residente entre 10
a 14 anos é de 8,8%; e, dos 15 aos 19 anos, é de 9,8%,
o que corresponde a quase 18% de toda a população
do Estado. Como médico, tenho por obrigação sublimar o fato possível de que uma gravidez não planejada envolvendo pessoas com menos de 20 anos possa
ser algo bom, transformador e que traga experiência.
Não nego que isso possa acontecer. Entretanto, preﬁro
debruçar-me sobre a preocupação de que a gravidez
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precoce é sempre uma gravidez de risco, tanto para a
mãe quanto para o ﬁlho.
Há dados que mostram que os riscos para os
recém-nascidos são maiores em mães mais jovens,
onde a prematuridade e o baixo peso são agravantes
adicionais à mortalidade materno-infantil.
Outros estudos mostram que a baixa renda e a
baixa escolaridade tanto são causa quanto consequência da gravidez na adolescência. Várias pesquisas
no Brasil mostram essa associação.
O Ministério da Saúde me forneceu dados mais
atualizados dessa situação, informando que a redução
da gravidez na adolescência na rede pública tem ocorrido principalmente nos últimos cinco anos. E atribui
tal fato às campanhas destinadas aos adolescentes e
à ampliação do acesso ao planejamento familiar. Só
no ano passado, foram investidos R$3,3 milhões nas
ações de educação sexual e na oferta de preservativos
aos jovens brasileiros.
Os Ministérios da Saúde e da Educação desenvolvem ações conjuntas na prevenção de Doenças
Sexualmente Transmissíveis em colégios públicos,
contando com a participação de proﬁssionais das equipes do PSF (Programa Saúde da Família) e dos professores, além do Programa Saúde na Escola (PSE),
implementado em 2008.
Atualmente, o Programa Saúde na Escola é uma
das ferramentas de conscientização dos estudantes
de ensino médio para prevenir DST e evitar a gravidez
não planejada. Mais de 8 milhões de alunos de 54 mil
escolas já foram orientados. O programa alcança atualmente 1.306 Municípios brasileiros.
Além disso, o Ministério da Saúde começou a
produzir a Caderneta de Saúde do Adolescente. A
cartilha contém informações sobre temas essenciais
para os mais jovens, como alimentação, saúde sexual
e reprodutiva e uso de drogas. No total, foram entregues 4 milhões de cadernetas em 451 Municípios, um
número ainda pequeno, é bem verdade, mas, segundo
informações, o Ministério da Educação deverá enviar
6 milhões de cartilhas para as Unidades Básicas de
Saúde dos Municípios onde foi implementado o PSE.
Não se pode jogar sobre o jovem um olhar muitas
vezes discriminador e de um moralismo pernicioso. O
adolescente não é um rebelde; ele é um voluntarioso
e não deve ser vítima da sua impetuosidade.
Finalizando, percebo a crescente necessidade
de um maior envolvimento das Secretarias estaduais e municipais de Saúde e Educação no sentido de
desenvolverem programas ou implementarem ações
voltadas para a orientação e a atenção especializada
ao adolescente. Como já foi dito, existe um contexto
social, cultural e emocional nessas situações.
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Portanto, Sr. Presidente, ﬁz questão de fazer este
pronunciamento na noite de hoje, no plenário desta
Casa, por ter tomado conhecimento – e, confesso, ﬁquei contrafeito – dos números a que tive acesso. O
número de 429.018 partos em jovens de 10 a 19 anos
me deixou contrafeito.
Precisamos acordar para esse fato lamentável e
não o deixar apenas sob a responsabilidade do Poder
Público. Precisamos desenvolver ações que envolvam
toda a sociedade, que envolvam as escolas, as igrejas
e, sobretudo, a família. É um dado muito forte. O Brasil
precisa olhar com carinho para essa constatação.
Era só, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) –
Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – V. Exª tem a palavra pela ordem.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de pedir que considerasse o meu voto favorável às
quatro personalidades, autoridades hoje votadas. Por
motivo de força maior, estive ausente nesse período.
Muito obrigado.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – A Ata registrará a intenção do voto de
V. Exª, Senador.
V. Exª tem a palavra pela ordem, Senadora Lúcia Vânia.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Da mesma forma,
Sr. Presidente, eu gostaria de registrar o meu voto a
favor dos quatro nomes que foram aqui analisados.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB
– PB) – No mesmo sentido, a Ata registrará o voto intencional de V. Exª.
Prorrogo a sessão por mais uma hora.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
Pela ordem, Sr. Presidente, para solicitar a palavra
como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – V. Exª tem a palavra pela ordem, Senadora.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, para
me inscrever, para falar como Líder do PSB.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – V. Exª já está inscrita pela Liderança
do PSB.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
Muito obrigada.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Então, V. Exª dispõe do tempo regimental pela Liderança do PSB.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pela
Liderança. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, para registrar, em primeiro lugar,
o meu orgulho e minha satisfação de haver participado,
ontem, de uma bela homenagem às mulheres, a 13ª
Anistia Cultural, promovida pelo Ministério da Justiça.
Na solenidade, foram entregues seis portarias de anistia para mulheres que foram perseguidas politicamente
pela ditadura militar.
Destaco aqui as anistiadas Sônia Hipólito, militante da União Nacional dos Estudantes, presa pela
primeira vez pelo Dops por ter participado do congresso da entidade em 1968; Denize Crispim, militante da
Vanguarda Popular Revolucionária, presa durante a
gravidez da sua ﬁlha; sua liberdade foi negociada pela
prisão do marido, Eduardo Leite Bacuri, que ela viu pela
última vez na prisão, desﬁgurado pelas torturas que
sofreu; Maria Thereza Goulart, viúva do ex-Presidente
João Goulart, que foi obrigada a se exilar com a família no Uruguai e na Argentina, voltando a Brasília em
1976 para enterrar o Presidente; Rita Supahi, dirigente
da UNE, que participou de vários grupos contrários à
ditadura e foi sequestrada e presa; Damaris Oliveira
Lucena, militante da Vanguarda Popular Revolucionária,
que assistiu à morte do marido junto com os ﬁlhos por
agentes da repressão. Foi presa e banida junto com os
ﬁlhos Adilson, Angela e Denise, que ingressaram no
sistema prisional ainda menores de idade.
Portanto, como brasileira e mulher, quero parabenizar o Ministério da Justiça, o Presidente da Comissão da Anistia e a Presidente Dilma, que marca o
mês da mulher com esses atos que digniﬁcam a história da mulher brasileira com exemplos de mulheres
que lutaram por liberdade em nosso País.
Ainda, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
quero pedir atenção para um tema: no Brasil, em cada
três assassinatos, dois são de negros. Em 2008, morreram 103% mais negros que brancos. Dez anos antes,
essa diferença era de apenas 20%. Esses números
estão no Mapa da Violência 2011, um estudo nacional apresentado pelo pesquisador Julio Jacobo com
dados relativos a 2008.
Esses dados mostram que, enquanto os assassinatos de brancos vêm caindo, os de negros continuam a
subir. De 2005 para 2008, houve uma queda de 22,7%
nos homicídios de pessoas brancas; entre os negros,
as taxas subiram 12,1%. O cenário é ainda pior entre
os jovens com idade entre 15 e 24 anos. Entre os brancos, o número de homicídios caiu de 6.592 para 4.582
entre 2002 e 2008, uma diferença de 30%. No mesmo
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período, assassinatos entre jovens negros passaram
de 11.308 para 12.749 – um aumento de 13%.
Em 10 de dezembro de 2010, Dia dos Direitos
Humanos, o Secretário-Geral da ONU, Ban Ki-Moon,
anunciou que 2011 seria o Ano Internacional dos Povos Afrodescendentes. Essa campanha, aprovada pela
Assembleia Geral da ONU, tem como objetivos centrais a necessidade de fortalecer as ações nacionais
e a cooperação internacional e regional para assegurar que as pessoas de ascendência africana gozem
plenamente de direitos econômicos, culturais, sociais,
civis e políticos.
As comemorações ao longo deste ano visam ainda promover a integração de pessoas de ascendência
africana em todos os aspectos políticos, econômicos,
sociais e culturais da sociedade e promover maior
conhecimento e respeito pela sua herança e cultura
diversiﬁcadas.
A programação da ONU prevê para 2011 diversos eventos internacionais. Em 2 de março, em Genebra, um painel de discussão com a participação
dos Estados-membros e da sociedade civil abordou
as questões dos direitos humanos das pessoas de
ascendência africana durante a sessão do Conselho
de Direitos Humanos da ONU.
O Ano Internacional será encerrado oﬁcialmente
pela ONU com a convocação de um debate de alto nível sobre as conquistas das metas e dos objetivos do
ano, realizado em Nova York em setembro, durante a
sessão ordinária da Assembleia Geral da ONU.
Como Senadora da Bahia, saúdo essa feliz e
oportuna iniciativa da Organização das Nações Unidas. Nosso País teve uma participação marcante na
dolorosa história da diáspora africana. A Bahia é um
dos Estados com o maior número de negros do País.
O IBGE registra que mais de 73% da nossa população
é afrodescendente. E por isso, na nossa Bahia, a luta
contra o racismo destaca-se entre tantas, porque diz
respeito a nossa própria existência como povo. Fala de
nossas raízes e de nossa origem. Diz respeito a uma
luta cotidiana pela valorização da cultura e da autoestima do povo negro, que é, em síntese, a nossa gente.
De onde viemos deﬁne o que somos.
Ainda aqui, em nosso País, não conquistamos a
igualdade assegurada em nossa Constituição. Temos
ainda oitocentas mil crianças entre sete e quatorze
anos fora das escolas. Dessas crianças, quinhentas mil
são negras. A proporção de crianças e adolescentes
negros fora das escolas é superior em 30% do que a
média nacional. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2003; os brasileiros
brancos recebiam em média novecentos e trinta e
um reais em salários, enquanto os negros ganhavam
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pouco mais do que quatrocentos e vinte e oito reais.
Enquanto as brasileiras brancas, já discriminadas em
relação aos homens, recebiam em média quinhentos e
cinquenta e quatro reais, as negras recebiam duzentos
e setenta e nove reais.
Essa é a realidade que o nosso País tem de superar.
Acredito que a campanha promovida pela ONU
deva merecer especial atenção por parte de nosso
Governo. Tenho certeza de que, para isso, envidará todos os esforços a Ministra Luiza Bairros, da Secretaria
Especial de Igualdade Racial – nossa Ministra, apesar
de não ter nascido na Bahia, é baiana por adoção –, a
quem quero saudar desta tribuna neste momento. Ao
mesmo tempo, reitero a nossa disposição de unirmos
esforços nesse que é nosso compromisso, como baiana e brasileira, o de lutar pelo ﬁm de todos os preconceitos e contra a intolerância por credo, gênero, etnia
ou orientação sexual.
E gostaria que esta Casa encerrasse a sua participação nessa campanha, realizando uma grande
sessão solene neste plenário, em homenagem ao Dia
Nacional da Consciência Negra, em 20 de novembro.
Para isso, já formalizamos esse requerimento, para
que tenhamos a antecedência necessária, de forma a
organizarmos uma grande homenagem aos afrodescendentes brasileiros, que deram, no passado e ainda
hoje, a sua grande contribuição para que sejamos o
País e o povo a que nos orgulhamos de pertencer.
Registro também que hoje participei de audiência com a Ministra da Cultura sobre o Museu Afro na
Bahia, com a Amafro, coordenada pelo poeta José
Carlos Capinam, representando o Senador Walter Pinheiro e o Senador João Durval, levando a essa entidade a nossa solidariedade para que nós possamos
dar continuidade ao fortalecimento daquela proposta
de museu, que será, sem dúvida, o maior museu da
cultura afro-brasileira do nosso País. Nessa audiência
nós buscamos consolidar o convênio já existente entre
a Amafro e o Ibram para que possamos continuar tendo o ﬁnanciamento para a construção desse museu,
espaço indispensável da cultura negra. E é uma das
nossas reivindicações: que o Governo Federal possa
federalizar essa iniciativa, transformando aquele museu
em mais um museu nacional do Brasil, desta feita, um
museu dos afrodescendentes brasileiros.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Parabéns, Senadora Lídice da Mata.
Com a palavra o Senador Walter Pinheiro.
Dispõe V. Exa. do tempo regimental.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – V. Exª, Senador Eduardo Suplicy, tem
a palavra, pela ordem.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Senador Santiago,
gostaria também de subscrever o requerimento liderado pela Senadora Marisa Serrano, que propõe, salvo
engano, para o mês próximo, uma sessão de homenagem aos dez anos do falecimento do Senador Mário
Covas, ex-Governador de São Paulo.
Gostaria que fosse considerado também, pois já
assinei o referido requerimento perante a Mesa.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – A Mesa defere a solicitação de V. Exª
e determina novos avulsos.
Com a palavra, o Senador Walter Pinheiro.
V. Exª dispõe do tempo regimental, Senador.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero nesta
noite, primeiro, em meu nome, como já ﬁzemos durante
o dia de hoje em conjunto, tanto eu quanto a Senadora Lídice da Mata e diversos companheiros nossos da
Bahia, inclusive, de público, trazer aqui o nosso abraço, já que ﬁzemos, como falei, junto com a Senadora
Lídice, usando o que a tecnologia nos permite, um “teleabraço” ou um “twitterabraço” ao nosso Governador
Jaques Wagner, que hoje completa 60 anos.
Faço isso aqui, enquanto registro essa oportunidade, tratando exatamente do que se passa na vida
de um cidadão...
A Srª Lídice da Mata (Bloco/PSB – BA) – Senador Pinheiro, V. Exª me permite?
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Pois não, Senadora.
A Srª Lídice da Mata (Bloco/PSB – BA) – É um
breve aparte, Senador, para - já ﬁzemos isto – também
registrar, em nosso nome, em nome do Senador João
Durval e de toda nossa Bancada unida, os parabéns
pelos 60 anos ao nosso jovem Governador, que vem
desenvolvendo esse grande trabalho na Bahia, com a
reeleição belíssima que tivemos juntos. Obrigada.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
OK, Lídice.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Eu
gostaria também que esse abraço...
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Fosse estendido.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) –...venha
a ser extensível para os Senadores de São Paulo.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Como é um “teleabraço”, cabem diversos braços.
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O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Nós
também gostaríamos de cumprimentar o Governador
Jaques Wagner nesta data tão especial dos seus 60
anos e também o povo baiano, por ter escolhido um
Governador que soube tão bem, em coordenação
com o Governo do Presidente Lula, atingir objetivos
tão signiﬁcativos e importantes, obviamente com a
colaboração de V. Exª, Senador Walter Pinheiro, e da
Senadora Lídice da Mata.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Obrigado, Senador Suplicy.
Digo isso muito por conta de um dos trechos da
Bíblia que diz como é bom podermos contar os nossos dias. Portanto, é uma dádiva alguém chegar aos
60 anos, podendo comemorar sua data de aniversário, com a família, vendo os ﬁlhos de seus ﬁlhos, os
frutos de outra geração. É importante para cada um
de nós, principalmente podendo associar essa data
de aniversário ao maior presente, que eu diria, num
sentido de mão dupla, que tem o Governador num
momento como este: o presente da vitória expressiva
dada a ele pelo povo baiano, nas urnas, em outubro, e
a oportunidade de continuar comandando os destinos
do Estado da Bahia por mais quatro anos. E o presente
também que todos nós, baianos, ganhamos com essa
vitória, que não é a vitória de um sujeito, que não é
algo associado a um indivíduo, mas a um contexto, a
um ideário, a ações cada vez mais ampliadas de participação, quebrando, assim, uma lógica, ao longo de
décadas e décadas da história da Bahia, de domínio e
de centralização, transformando nosso Estado, como
dito no próprio slogan que sempre trabalhamos, em
um Estado para todos ou em uma nova Bahia, como,
nessa jornada, tivemos oportunidade de tratar.
Falo isso na oportunidade do aniversário do nosso Governador para também associar a este momento algumas das marcas que o povo baiano ajuda a
construir: a geração de postos de trabalho, colocando
a Bahia, neste período, como um dos Estados que
mais têm gerado postos de trabalho, tendo atingido,
no mês de fevereiro, de novo, uma marca positiva com
3.127 novos postos de trabalho, completando, assim,
entre janeiro e fevereiro, uma marca superior a 10 mil
novos postos de trabalho, começando o ano de 2011
da mesma forma que fechamos o ano de 2010, ultrapassando todas as marcas de geração de postos de
trabalho para o povo baiano.
Também é importante lembrar o fato de, nesse
diapasão, ter oportunidade de alterar, consubstancialmente, diversos eixos estruturantes do nosso Estado,
na área de saúde, na área de educação, na área da
infraestrutura, na área da segurança, o que é importante.
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Inclusive, no dia de hoje, participamos de audiência no Ministério dos Transportes, juntamente com o
Vice-Governador Otto Alencar, representando a nossa
bancada do Senado – o Senador João Durval e a Senadora Lídice da Mata – e em conjunto com os Deputados Federais José Carlos Araújo, Maurício Trindade
e João Leão, que também comigo teve oportunidade
de trilhar o caminho dessas questões que envolvem
nossa malha rodoviária. Tivemos oportunidade, nessa
audiência, de tratar das questões que envolvem a BR235, importante estrada na Bahia, que sai da divisa
com Sergipe até a divisa com Piauí. Particularmente,
nessa audiência, tratamos do trecho de Casa Nova a
Remanso, para cuja recuperação, como Secretário do
Planejamento, tive a oportunidade de trabalhar.
Agora à tarde, ainda na cidade de Brasília, o nosso Vice-Governador assinou convênio com a Codevasf
para que recuperemos o trecho da BR-210 e um importante trecho que interligará a cidade de Sento Sé
à cidade de Xique-Xique, promovendo uma economia
brutal para aquela região e, ao mesmo tempo, facilitando
o deslocamento daquele sertanejo, do ribeirinho do São
Francisco, para que ele possa, inclusive, economizar
duzentos quilômetros nessa movimentação.
Além desses eventos, há a recuperação do trecho Itabuna/Ilhéus, na BR-415, para iniciar as obras.
Apresentamos, em conjunto com a bancada federal, a proposta de duplicação do trecho de Feira de
Santana até o trevo na altura da BR-116 norte com a
BR-324 – são dezesseis quilômetros para duplicação
daquele trecho. Ainda no Ministério dos Transportes,
há a questão da pavimentação e projetos da área que
vai de Maraú até Boa Nova e a extensão dessa BR030 da cidade de Carinhanha até a cidade de Cocos,
completando um importante corredor rodoviário no
Estado da Bahia.
Portanto, eu poderia dizer que, neste dia de aniversário do Governador, a gente continua entregando
ao povo baiano, meu caro Jayme, uma série de obras
e iniciativas não como presentes, mas como cumprimento da nossa obrigação, como cumprimento da
nossa tarefa, como trabalho que aqui empreendemos
como Parlamentares e, hoje, aqui, no Senado Federal,
na atração de recursos para que esses investimentos
se processem na Bahia.
A demonstração do acerto dessa política é o resultado, inclusive, na geração de postos de trabalho.
Vamos ver nos dados da Bahia uma coisa fundamental: estamos gerando trabalho não só na região metropolitana, como tínhamos antigamente e onde temos o
polo petroquímico, mas também adentrando o interior
da Bahia. A cidade de Feira de Santana, em fevereiro,
foi a que gerou maior número de postos de trabalho.
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Dos 3.127 novos postos de trabalho, a cidade de Feira
de Santana foi responsável por 1.288. E mais ainda,
as cidades de Jequié, Brumado, Barreiras e Cruz das
Almas – portanto, numa demonstração clara de que
há uma política de desconcentração de investimento
para permitir que o Estado cresça como um todo e não
somente nas áreas da região metropolitana ou numa
lógica sempre estabelecida no País, porque o desenvolvimento sempre foi no eixo Norte-Sul, de preferência
encostado no litoral.
O interior sempre ﬁca à mercê, à espera das benesses que a capital ou que os grandes centros dispensam para isso. No caminho de volta, nós vamos
tendo, cada vez mais, uma concentração de serviços
nesses locais e a necessidade cada vez mais crescente de deslocar a nossa gente do interior para a capital
em busca de educação, saúde, enﬁm, até, nesse caso
especíﬁco, oportunidade de trabalho e renda.
Portanto, é um dia que eu diria importante nessa
caminhada nossa aqui. Eu diria até, de certa maneira, já
que nós estamos falando de estrada, de infraestrutura,
fala da estrada que é capaz de levar a informação, que
é capaz de estabelecer uma relação de interação com
a informação, com o conhecimento, com a comunicação. E me reﬁro, por exemplo, a esse desenvolvimento,
no que diz respeito à banda larga no País.
Tivemos uma excelente audiência pública, hoje,
na Comissão de Ciência e tecnologia, e se soma a
todas essas iniciativas que aqui citei o compromisso
assumido pelo Ministro Paulo Bernardo no sentido de
investir, de atuar ﬁrmemente para que nós possamos
reduzir ou eliminar a desigualdade neste País. A concentração no eixo centro-sul e as disparidades para o
Norte e Nordeste chamam a atenção de forma alarmante. Fala-se, por exemplo, que no Norte 13% acessam
a Internet. Acessam a Internet em que velocidade? Eu
posso dizer que há Internet em Salvador, mas não dá
para aﬁrmar que ela tem uma velocidade apropriada
para esse nosso tempo. A mesma coisa é na periferia
da cidade de Salvador.
Imagine na nossa Xique-Xique, que acabei de
citar aqui e que recebe agora uma estrada, essa outra via, a infovia, a estrada que permitirá efetivamente linkar as pessoas. Mas é preciso acabar com essa
história de que o desenvolvimento cientíﬁco tecnológico é algo que está somente disponível para poucos
no País e que o desenvolvimento dessa área de comunicação ﬁcaria exclusivamente para a voz. A voz
eu diria que é algo de menor trato nessa questão. É
possível a gente ter hoje dados, imagem, usar essa
importante ferramenta para o desenvolvimento, para
a saúde, para levar a telemedicina, para a educação,
para o ensino a distância, para a área da segurança,
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para, de forma instantânea, a informação chegar em
todos os lugares, em todas as delegacias e não só na
central de polícia localizada nas capitais, para instrumentalizar o nosso policial com uma ferramenta com
a qual ele possa atuar.
Então, são esses os aspectos que eu avalio de
suma importância acentuar nesta noite. E quero completar isso, chamando a atenção para outro fato muito
importante. Faço aqui mais um registro com muita alegria. Trata-se da liberação, pelo Ministério da Saúde,
dos novos recursos para ampliação da nossa rede de
assistência odontológica.
Recordo-me, meu caro Senador Wellington Dias,
nosso índio, na intimidade, de que eu estudei numa
escola pública, chamada Escola Castro Alves, que
existe até hoje. E recordo-me que essa escola pública
em que estudei mantinha um gabinete dentário. Não
estou falando de tanto tempo atrás assim, porque não
tenho nem tantos anos de jornada na minha vida, sou
ainda um cinquentão.
Portanto, isso poderíamos dizer, como na própria
música ali do sertanejo: até parece que foi ontem a
minha mocidade, ou a minha infância. E nessa escola
tinha um gabinete dentário.
E aqui vemos com bons olhos, vemos com alegria a implantação desses centros. Mais de 1,3 milhão
para a implantação de 29 novos centros de atividades
odontológicas distribuídos em Municípios da Bahia, do
Ceará, do Pará, da Paraíba, de Pernambuco, enﬁm,
de tudo quanto é canto do País, e mais 2,8 milhões
liberados ao longo dos anos para manutenção dessas
unidades.
É importante lembrar que nesses centros a população tem acesso gratuito a tratamentos. Tratamentos
até então só permitidos àqueles que poderiam pagar
pelo atendimento odontológico, como um tratamento
de canal.
Recordo-me também, meu caro Wellington, de
que a grande marca da história do dentista – assim é
que era chamado... E eu me lembro que o nosso Presidente Lula, quando fez um ato de assinatura do Programa de Cidadania, mostrava um agricultor que, no
ano anterior, participava de um ﬁlme completamente
sem os dentes. No segundo programa, esse agricultor voltou às telas, agora já com a sua prótese, como
brincava Lula. E Lula até fazia uma brincadeira, dizia
assim: Imaginem, eu agora não falo mais dentadura,
estou falando prótese.
Não falávamos odontólogo, falávamos dentista.
E a máxima nessa área: era só doer o dente, era para
arrancar. O prático, no interior. E aqui estamos falando do atendimento, Wilson, na Paraíba, ou na Bahia,
do verdadeiro atendimento, o tratamento preventivo,
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para evitar que as cáries possam atingir as nossas
crianças.
E tem uma marca interessante disso. Nós vamos
ver que esse modelo alterou consideravelmente a atenção à saúde no País. Tira o foco da atenção hospitalar, diminui as ﬁlas, fortalece a atenção básica, inclui
muito mais pessoas, faz de uma forma muito clara um
investimento importante.
Se você imaginar, são 56 milhões em investimento já feito em equipes de saúde bucal, na Bahia;
são 1.822 equipes de saúde bucal atuando já em 393
Municípios, cobrindo 42% da população; e em todo o
País são 853 centros. Nesses últimos oito anos, vamos ver aí a grande marca, salta de 6 para 25 milhões,
meu caro Wellington, o atendimento odontológico na
rede pública.
Portanto, é uma marca importantíssima, um crescimento de 57%, em oito anos, no atendimento. E com o
investimento, acho que essa é a grande marca, Wellington, nós, que somos oriundos de setores extremamente
humildes da sociedade e que vivenciamos comunidades que não tiveram acesso, ou até comunidades que
ainda no dia de hoje não têm acesso a esse tipo de
serviço, vamos encontrar esse crescimento da saúde
bucal: dez vezes mais entre 2002 e 2010.
E somente no ano passado foram 600 milhões
investidos, enquanto, em 2002, o investimento era de
56 milhões. Portanto, dez vezes mais.
Eu acho que é importante, e aí eu quero concluir,
mas eu queria chamar a atenção, para esse dado, meu
caro Presidente da sessão...
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Permiteme um aparte, Senador?
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Vou
permitir, mas, antes do seu aparte, deixe-me só dar
este dado, que é importante, um dado relevante.
No Brasil, em 2010, o número de crianças que
nunca tiveram cárie na vida – se a gente trabalhar
essa proporção de crianças livres da cárie nos últimos
doze anos – cresceu de 31% para quase 45%. Signiﬁca que um milhão e quatrocentas mil crianças não
têm nenhum dente cariado atualmente, ou seja, 30%
a mais que em 2003. Estamos fazendo uma comparação. Mas daí alguém pode dizer: mas isso é pouco,
poderiam ser todas as crianças.
Mas eu acho que isso revela efetivamente como
preocupou-se o nosso Governo e, agora, a nossa Presidenta Dilma Rousseff, que tem apontado no sentido
de ampliar. É por isso que me alegro com esse investimento anunciado no nosso Governo, no Governo da
Presidenta Dilma.
Na Bahia, na cidade de Canavieiras, em Salvador,
em Santo Amaro, teremos a chegada desses novos
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centros, o que demonstra claramente o acerto da política. Investir na infraestrutura, investir no social, investir
na educação, investir na saúde, superar os graves problemas, enfrentar essa questão da pobreza, mas levar
para essa gente trabalho, renda, condições de educação, saúde e oportunidades. É esse o desaﬁo de todos
nós e temos que somar esforços para construir.
Um aparte a V. Exª e, em seguida, encerro o meu
pronunciamento, nobre Presidente.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Serei
muito breve, mas não poderia deixar de apartear, pelos
temas que traz a esta Casa. Primeiro, ﬁco muito feliz
em ver o trabalho deste jovem Senador Walter Pinheiro,
que conheci há longos tempos, o meu pastor. Quero
aqui lhe dizer da alegria de, primeiro, ver o tema da
banda larga, da importância – a gente tratava com o
Ministro Fernando Haddad – para vários setores. Mas
acho que agora é que o Brasil está descobrindo a importância, por exemplo, para a educação – para a universidade aberta, para o ensino técnico, nesse misto
de curso à distância e presencial. Na área da saúde:
você pode fazer cirurgia sendo acompanhado, sendo
orientado de um outro Estado e de um outro país. A
importância de você poder, enﬁm, encurtar distâncias
em todos os sentidos...
(Interrupção do som.)
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – E segundo, da minha alegria também em ver esses avanços
na nossa vizinha Bahia. Sei do esforço de V. Exª junto
com outros Senadores, com o nosso Governador Jaques Wagner, com quem convivi como Governador. E
aqui vamos estar juntos, ajudando a nossa Presidente
Dilma, o nosso Ministro Padilha, o nosso Ministro Paulo
Bernardo, enﬁm, a todos que compõem a equipe do
Governo, de todos os partidos, para que a gente possa
aceleradamente alcançar vitórias que essas cidades
– e tenho certeza as do meu Estado também – estão
alcançando. Muito obrigado.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Obrigado, Senador Wellington. E aqui citei a nossa
235, que é uma parceria que ﬁzemos com o Piauí e
com o povo de Sergipe, desde a Câmara dos Deputados, para a recuperação desse importante corredor
de desenvolvimento para esse eixo do Nordeste, escoamento da produção agrícola e para o deslocamento
da população.
Sr. Presidente, eram essas as considerações
que eu gostaria de fazer, agradecendo mais uma vez
a atenção de todos os que nos acompanham pela TV
Senado e, ao mesmo tempo, deixar aqui na Casa esse
nosso pronunciamento, principalmente esse último ponto a que me referi, no que diz respeito à liberação de
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recursos, pelo Ministério da Saúde, para ampliação da
rede de assistência odontológica em todo o País.
Muito obrigado e boa noite.
SEGUE NA ÍNTEGRA PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR WALTER PINHEIRO.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) –Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, é com imensa alegria que registro desta
tribuna a liberação pelo Ministério da Saúde de novos
recursos para ampliação da rede de assistência odontológica em todo o País.
Serão mais R$ 1,3 milhão para a implantação de
29 novos Centros de Atividades Odontológicas (CEOs),
distribuídos em municípios da Bahia, Ceará, Goiás,
Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro,
Rio Grande do Sul e São Paulo.
Outros R$ 2,8 milhões serão liberados ao longo do
ano para custeio e manutenção das novas unidades.
Nos CEOs a população tem acesso gratuito a
tratamentos de canal, gengiva, cirurgias mais simples
e outros serviços especializados, que passaram a ser
oferecidos de forma mais estruturada no Sistema Único
de Saúde (SUS) a partir de 2004.
Esses centros integram o Programa Brasil Sorridente, cujo objetivo é garantir ações de promoção,
prevenção e recuperação da saúde bucal dos brasileiros.
São três tipos de CEOs e cada um deles recebe
do Ministério da Saúde um valor de custeio, sendo R$
6,6 mil para os de Tipo I, R$ 8,8 mil para os de Tipo II e
R$ 15,4 mil para os de Tipo III. O valor para construção
e compra de equipamentos varia (entre R$ 40 mil e R$
80 mil) de acordo com o tipo do centro.
Os centros atuam em sintonia com o Programa
Saúde da Família, nas casas, nas escolas, fazendo
um serviço de prevenção, educação e pré-diagnóstico.
Neste programa, as equipes de saúde bucal encaminham os pacientes para o tratamento especializado ou
de recuperação, nos centros e laboratórios criados
pelo Brasil Sorridente.
Esse modelo alterou a atenção à saúde no país,
que tirou do foco o atendimento hospitalar, diminuindo as ﬁlas, e fortalecendo a atenção básica. Estudos
mostram que a atenção básica pode resolver mais de
80% dos problemas de saúde das pessoas.
Também
ém há ações de distribuição de kits com escova e creme dental, além do aumento da ﬂuoretação
das águas das centrais de abastecimento público.
Na Bahia foram contemplados com a ampliação
da rede os municípios de Canavieiras, Salvador e Santo
Amaro, onde serão implantados mais três Centros de
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Atividades Odontológicas, ampliando para 77 as unidades em funcionamento no Estado.
No ano passado, o Governo Federal investiu R$
56 milhões nas equipes de saúde bucal da Bahia, de
tal forma que, em dezembro, 1.822 equipes de saúde
bucal atuavam em 393 municípios, cobrindo 42% da
população.
Foram distribuídos 2 milhões de kits para higiene
bucal no Estado, que apresenta uma cobertura de 28%
de águas ﬂuoretadas.
Em todo o País, os CEOs já são 853. Nos últimos
oito anos, eles aumentaram de seis para 25 milhões
o número de atendimentos odontológicos na rede
pública de saúde.
Atualmente, o programa atende a cerca de 90
milhões de pessoas por meio de 20,3 mil equipes, um
crescimento de 57% em oito anos.
O investimento em saúde bucal cresceu mais de
dez vezes entre 2002 e 2010. Somente no ano passado foram investidos R$ 600 milhões, enquanto em
2002 o investimento foi de R$ 56 milhões.
Como resultado desses investimentos, a Pesquisa Nacional de Saúde Bucal (SB Brasil 2010) mostrou
que o Brasil passou a integrar o grupo de países com
baixa prevalência de cáries.
Para estar neste grupo, o indicador CPO (sigla
para dentes cariados, perdidos e obturados) deve estar
entre 1,2 e 2,6, segundo a classiﬁcação
ção da Organização Mundial da Saúde (OMS). Em 2003, o país tinha
índice de 2,8, passando, atualmente, para 2,1 – melhor
que a média dos países das Américas.
A pesquisa também aponta uma queda de 26%
no número de cáries dentárias nas crianças de 12 anos
desde 2003 – idade usada como referência pela OMS,
pois é nela que a dentição permanente está praticamente completa.
Outro dado relevante da SB Brasil 2010 é o
número de crianças que nunca tiveram cárie na vida.
A proporção de crianças livres de cárie aos 12 anos
cresceu de 31% para 44%. Isso signiﬁca que 1,4 milhão de crianças não têm nenhum dente cariado atualmente – 30% a mais que em 2003.
O índice CPO, da faixa etária entre 34 e 45 anos,
mostra que menos dentes estão sendo extraídos e
mais dentes estão sendo tratados. Houve redução de
30% no número de dentes cariados, queda de 45%
no número de dentes perdidos por cárie, além do aumento de 70% no número de dentes tratados, entre
2003 e 2010.
O acesso ao tratamento especializado oferecido
nos Centros de Especialidades Odontológicas permitiu
que cerca de 400 mil dentes deixassem de ser extra-
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ídos a cada ano. Estamos deixando de ser o país dos
desdentados.
Muito obrigado.
ANEXO
Os novos 29 CEOs:
UF

MUNICÍPIO

CLASSIFICAÇÃO
CEO TIPO

BA
Canavieiras
II
BA
Salvador
III
BA
Santo Amaro
II
CE
Aurora
I
CE
Nova Olinda
I
CE
Pentecoste
II
GO
Pires do Rio
II
GO
São Miguel do Araguaia
I
PA
Curuçá
II
PB
Alagoa Nova
I
PB
Aroeiras
I
PB
Caturité
I
PB
João Pessoa
III
PB
Pocinhos
I
PE
Igarassu
I
PE
Lagoa do Carro
I
PE
São João
I
PR
Cascavel – UNIPAR
I
PR
Coronel Vivida
I
PR
Nova Londrina
I
PR
Palmeira
II
RJ
Cabo Frio
II
RJ Comendador Levy Gasparian
I
RJ
Rio de Janeiro
III
RS
Bento Gonçalves
I
SP
Ipuã
II
SP
Laranjal Paulista
II
SP
Orlândia
I
SP
Osvaldo Cruz
I
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – V. Exª será atendido na forma do Regimento, Senador Walter Pinheiro.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela ordem.
Apenas para comunicar que, há pouco, na Comissão de Constituição e Justiça, na presença do Presidente Eunício Oliveira, foi instalada a primeira reunião da
Subcomissão Administrativa, que tem como membros
os Senadores Ricardo Ferraço, Vital do Rêgo, Benedito
de Lira e Cícero Lucena.
Nesta reunião, tive a honra – e quero até agradecer muito ao Senador Vital do Rêgo, que também
foi indicado para ser candidato a Presidente, mas ele
disse que abriria mão, porque também me coloquei
como candidato a Presidente – de, por consenso, ser
agora o Presidente desta Subcomissão. E também, por
consenso – eu próprio indiquei e também os colegas
indicaram –, o Senador Ricardo Ferraço foi escolhido
para a difícil missão de realizar nosso Relatório.
Procuraremos cumprir os 90 dias de prazo que
nos foi concedido pelo Senador Eunício Oliveira, de
maneira que, em 14 de junho, o Senador Ricardo Ferraço, com todo o nosso apoio, irá apresentar o relatório
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e, inclusive, já na próxima semana, iremos convidar
o Senador Tasso Jereissati, Senador Pedro Simon,
o Senador Jarbas Vasconcelos, e demais membros
da Subcomissão de Reforma Administrativa anterior,
para expor o relatório, e também os responsáveis pelo
relatório da FGV, para, então, iniciarmos nossos trabalhos na próxima reunião, na terça-feira, às 18:30h,
na própria sala da CCJ.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Parabéns, Senador Eduardo Suplicy.
Tenho certeza de que V. Exª e o nosso Senador Ricardo
Ferraço, Presidente e Relator da Comissão da Reforma
Administrativa, respectivamente, no prazo que foi dado
à comissão, terão condições de apresentar um relatório
e, com isso, submetê-lo à aprovação da própria comissão, atendendo aos anseios da própria Casa.
Parabéns a V. Exªs. e sucesso na nova missão.
Concedo a palavra ao Senador Ivo Cassol e, em
seguida, ao Senador Ricardo Ferraço.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é com alegria e
satisfação que quero também cumprimentar, e está
presente nesta Casa, o Prefeito da minha cidade, o
Prefeito Lusa da Cassol, e o Vereador Pirulito também.
Estivemos esta semana com vários Prefeitos, com o
Prefeito da cidade de Alta Floresta, Daniel Deina, e
o Prefeito da cidade de Vilhena. Está também nesta
Casa o Deputado Natan. Mas é com alegria e satisfação que eu quero mais uma vez deixar meu abraço,
cumprimentar o povo do meu Estado de Rondônia e
o povo do Brasil.
O povo do Estado de Rondônia está aguardando que eu faça hoje um discurso com tudo aquilo que
usei, na segunda-feira, nas rádios e televisão do meu
Estado. Mas eu estive, na segunda-feira, à noite, com
o Governador Confúcio e relatei as irregularidades que
estavam acontecendo no Estado de Rondônia, quando
falei que não ia fazer o discurso em âmbito nacional.
Portanto, desejo sucesso ao Governador para que possa proceder às mudanças e acabar com os picaretas
que estão encostados no Governo do Estado.
Mas, ao mesmo tempo, tenho uma grande preocupação. Estivemos reunidos agora há pouco com a
Bancada de Senadores do Estado de Rondônia, dos
Senadores do Acre, quando fomos defender a construção da ponte da BR-364, que interliga Rondônia ao
Acre e à Ponta do Abunã. Naquele momento, senti-me
entristecido, quando o próprio Ministro, e o próprio Diretor do DNIT, colocou para nós Senadores que infelizmente tinha que se refazer o projeto, porque o projeto
que ﬁzeram no passado sequer tinha a fundação, se-
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quer tinha o projeto executivo na íntegra, para poder
facilitar, para evitar demandas. Com isso, vai atrasar
essa ponte da BR-364 por mais de 12 meses, até que
possamos ter a licitação.
Muitas e muitas vezes já vimos, os caminhoneiros, os usuários que vão para o Acre ou que vão para
a Rodovia do Pacíﬁco – que em breve estará sendo
inaugurada –, que o presidente de um país vizinho
fez o dever de casa dele, e nós aqui no Brasil temos
uma ponte que é um gargalo, que deixou centenas e
milhares de pessoas na ﬁla, quando, numa seca, não
conseguem passar o rio Madeira.
Mas, ao mesmo tempo, tenho também uma outra
grande preocupação.
No Estado de Rondônia, nossos políticos, há
pouco tempo, criou a expectativa de que havia milhões
de reais, R$680 milhões, para resolver o problema da
BR-364. Infelizmente, não foi investido esse dinheiro,
Sr. Presidente. Infelizmente, nós perdemos, no último
ﬁnal de semana, um ex-Deputado Federal, Presidente
do Partido dos Trabalhadores, entre a cidade de Ouro
Preto e Ji-Paraná, porque a BR não foi duplicada. Se
tivesse feito menos discurso, menos propaganda, com
certeza, nós não teríamos perdido, como perdemos,
vários amigos em toda a BR-364. Mas a Bancada do
Senado, juntamente com a Bancada do Acre, com os
Senadores do Amazonas, além da reivindicação e da
união para fazermos juntos a BR-319, um gargalo que
o Ministro Alfredo Nascimento deve resolver – e quero aqui mandar um abraço a ele e também ao Pagot,
Diretor do DNIT, que são pessoas empenhadas... Ao
mesmo tempo, quero dizer que precisamos tirar esse
gargalo urgentemente. E está previsto simplesmente
um tapa-buraco.
Nós não podemos mais ﬁcar com a BR-364 só no
tapa-buraco. Nós precisamos da restauração, da duplicação desta BR, desde a cidade de Pimenta Bueno
até a cidade de Ariquemes.
E por falar na cidade de Pimenta Bueno, Prefeito
Lusa, nós temos lá dois viadutos que já fazem história,
fazem aniversário. E a comunidade quer botar uma lanchonete e uma discoteca. Precisamos urgentemente
concluir aquele viaduto e também concluir os viadutos
da cidade de Porto Velho, que são outras obras com
dinheiro público paralisado, e a população não está
sendo atendida.
Além disso tudo, temos uma grande preocupação.
E vamos trabalhar unidos e integrados com o Governo
do Acre, com o Governo do Estado de Rondônia, com
o Governo do Amazonas, para que possamos utilizar
esses recursos e concluir especialmente esses pontos críticos que colocam em risco a vida dos nossos
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cidadãos que rodam na BR-364, dos nossos irmãos
do Estado de Rondônia.
Um outro ponto que nos preocupa muito, Sr. Presidente, é que o nosso porto de Porto Velho já está
estrangulado. Precisamos urgentemente de um novo
porto. E, mais uma vez, para a minha alegria, o nosso Ministro Alfredo Nascimento conﬁrmou que já está
incluída a construção do novo porto saindo o porto
de Belo Monte de Porto Velho, dando condições de
diminuir as carretas pesadas, no futuro, que trafegam
hoje na Jorge Teixeira, na Imigrantes e em tantas outras avenidas principais da nossa capital, facilitando o
tráfego dos dois lados.
Além desse trabalho todo, em breve, com a inauguração da Rodovia Transoceânica, com certeza absoluta... Se hoje já está difícil trafegar nessa BR, nesse
porto, em todos os locais, você imagina daqui a um
ano, daqui a dois anos?
E aqui eu quero dar um exemplo simpliﬁcado a
vocês que estão me assistindo. Em 1977, fui com a
minha família para Rondônia, era motorista de caminhão. Eu levava, puxava banana, de Porto Velho para
Manaus, Prefeito Lusa. Saía de manhã, Presidente, e
à noite estava dentro de Manaus, com a BR-319 asfaltada. Isso foi há trinta anos. Estamos hoje em um novo
milênio e ainda tem gente que inviabiliza a interligação
Manaus-Porto Velho.
Quem são os interessados? São os donos das
embarcações? São os donos das balsas? Qual o conglomerado, qual a empresa? Quem, na verdade, quer
que essas obras ﬁquem paralisadas? Com certeza, o
povo de Manaus não é; com certeza o povo de Rondônia não é, porque nós podíamos ter um turismo com
facilidades, sem ser de avião ou de barco, porque com
barco e balsa é em torno de nove dias. Com a interligação, pode-se sair de Porto Velho de manhã e, à noite,
estar na cidade de Manaus.
É isto que estamos buscando aqui no Senado:
essa integração, a união deste País nosso de ponta a
ponta por estrada e não só por linhas aéreas, valorização das nossas riquezas, mas, acima de tudo, valorização do nosso povo que vive nessas regiões difíceis, especialmente naquelas áreas produtivas iguais
às do nosso Estado.
Hoje, estive com a Bancada do Senado e da Câmara Federal num almoço aqui em Brasília, à frente,
para que possamos juntos aprovar em breve o nosso
Código Florestal. O Brasil inteiro está assistindo. A
exemplo de Rondônia, 95% são pequenos proprietários rurais.
Quem dos pequenos proprietários não derrubou
mais do que o permitido na época? Quem não fez isso
no Paraná, em Santa Catarina, em São Paulo? Que-
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remos preservar? Lógico que queremos preservar,
mas nós também queremos sobreviver com decência
e com responsabilidade.
Um exemplo disso foi o que ﬁzemos no Estado
de Rondônia quando nós estamos interligando todos
os nossos Municípios e distritos com estradas de qualidade, quando estive à frente do Poder Executivo no
meu Estado.
Por isso é que eu trabalho para que o atual Governo possa dar continuidade a essas obras, pelo menos
mantendo aquilo que a gente fez.
Se houve aumento da receita, superávit em âmbito nacional, no Estado de Rondônia cresceu no mês
de janeiro 45,5%, de 265 milhões foi para 386 milhões
a arrecadação do nosso Estado. No mês de fevereiro
não foi diferente: de 330 milhões a arrecadação subiu
mais ou menos para 420 milhões.
É um Estado pujante, um Estado que tem riqueza. Se quisermos que continue crescendo, nós precisamos continuar investindo na nossa malha viária,
tanto nas rodovias federais, Presidente, quanto nas
rodovias estaduais, como nas rodovias municipais. É
por isso que nós temos trabalhado em conjunto com
os Prefeitos das nossas regiões, com os Prefeitos do
nosso Estado.
O Brasil é um país que produz muito, é um país
que tem disputado mercados internacionalmente e
conseguido sucesso.
Mas nós podemos ir além. Nós temos muito ainda que fazer pela frente. O que nós precisamos é dar
garantia para quem trabalha, dar garantia para quem
produz, dar apoio aos pequenos produtores rurais e,
ao mesmo tempo, suporte aos produtores médios e
grandes, jamais descartando os grandes, jamais descartando os pequenos e jamais descartando os médios.
Cito, como exemplo, Prefeito Lusa, a cidade de Santa
Luzia, na qual a maioria dos proprietários possuem 50
hectares, 100 hectares. Também na cidade de Jorge
Teixeira, administrada por Prefeito do PT, há 97% de
pequenas propriedades e 99% dessas propriedades,
Sr. Presidente, estão desmatadas.
Não há condições de fazermos o reverso dessa
história. Nós precisamos urgentemente conciliar o desenvolvimento com o progresso e com o bem-estar da
nossa população. Mas, além disso tudo, nós precisamos, aqui nesta Casa, dar suporte e apoio para que
os nossos Estados e Municípios consigam aumentar
a receita.
Mas não basta só produzir. O Governo tem que
estar sempre presente, especialmente na nossa infraestrutura, implementando as nossas estradas, que
foi a bandeira do meu Governo à frente do Governo
do Estado de Rondônia, porque sem estrada não se
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faz educação, não se transportam os alunos da zona
rural; sem estrada não se faz saúde, porque não se
transportam os doentes; sem estrada não se faz segurança pública, porque nós precisamos de condições
para poder...
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Sem estrada nós não conseguimos fazer uma agricultura forte
e decente; sem estrada nós não conseguimos fomentar e fortalecer o nosso setor pecuário. Como exemplo
disso, cito o Estado de Rondônia que tem 12 milhões
de cabeças de gado, com 1,559 milhão habitantes. E o
nosso gado, a nossa carne é a melhor carne que tem
no Brasil. É a carne do boi orgânico.
Por isso, sinto-me feliz, mais uma vez, de usar
esta tribuna para agradecer ao Ministro do Transporte
e também ao Diretor do Dnit, por estarem preocupados com a região amazônica, estarem preocupados
com o Estado do Amazonas, principalmente com a
BR-364 e BR-319.
Por isso, vamos trabalhar juntos para que possamos urgentemente terminar, concluir esses gargalos
que têm na nossa rodovia.
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Isso é
fundamental para que não venham mais ceifar vidas
simplesmente por deixar para amanhã o que podemos
fazer hoje. Hoje, todos sabem, a situação da BR-364
– retornando ao início do meu discurso – é um corredor da morte.
Precisamos urgentemente que essas medidas
sejam tomadas, que esse dinheiro não seja contingenciado e que essas obras sejam licitadas. Esperamos
que nenhuma empresa venha a atrapalhar, mas ajudar
para que tanto o projeto da ponta do Abunã... Quero
mandar um abraço ao povo sofrido daquela região.
Estamos trabalhando no projeto aqui para devolver
aos Estados o direito de emancipação política desse
distrito, a 300 km de Porto Velho.
Por isso, deixo meu abraço ao povo do meu Estado e ao povo do Brasil. Até a próxima oportunidade,
se assim Deus permitir.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Com a palavra o Senador Ricardo Ferraço. V. Exª dispõe do tempo regimental.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente desta sessão, Senador Wilson Santiago, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, devo a princípio
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agradecer a conﬁança do Senador Eduardo Suplicy,
que, na condição de Presidente da subcomissão que
terá a responsabilidade de submeter à Comissão de
Constituição e Justiça o relatório ﬁnal, conclusivo, relacionado à reforma administrativa desta Casa, depositou
em mim toda a conﬁança. Queremos aqui ratiﬁcar o
compromisso de que, no prazo regimental – portanto, no prazo de até 90 dias –, apresentaremos nosso
parecer, nosso relatório. Estamos aprofundando as informações, detalhando tudo aquilo que for necessário
para que possamos aprimorar, aperfeiçoar, possamos
trabalhar na direção de aproximarmos cada vez mais
o Senado da República da sociedade brasileira.
Já começamos o nosso trabalho, Sr. Presidente.
Convidamos para a próxima terça-feira os Senadores
que compuseram essa subcomissão no mandato anterior: o Senador Tasso Jereissati, que foi o Relator do
substitutivo; o Senador Jarbas Vasconcelos, que foi o
Presidente da subcomissão; o Senador Pedro Simon,
que deu uma extraordinária colaboração com base na
sua experiência, na sua visão, por tantos anos que viveu
aqui no Senado da República e continua vivendo, tendo
sempre uma participação extraordinária nos debates
desta Casa; de igual forma, o Senador Suplicy. Então,
na próxima terça-feira, já iniciaremos nossos trabalhos
ouvindo os nossos Senadores que participaram da comissão anterior, ouvindo a Fundação Getúlio Vargas,
contratada pelo Senado para dar suporte aos estudos
visando ao aperfeiçoamento, ao aprimoramento da
gestão do Senado da República.
Oportunamente, Sr. Presidente, apresentaremos
detalhes do nosso plano de trabalho, manifestando e
discursando a respeito dessa importante missão que
recebemos da Comissão de Constituição e Justiça.
Esse é um tema que seguramente vai consumir muito do nosso tempo, e com muito prazer, porque tudo
o que desejo é fazer um bom trabalho, numa convivência pacíﬁca, democrática, com nossos colegas
Senadores, com nossos trabalhadores do Senado da
República para que juntos possamos encontrar um
caminho que é o do aprimoramento, que é o caminho
do aperfeiçoamento.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, neste momento, queremos chamar a atenção para um evento
da maior importância para o nosso País. No próximo
ﬁnal de semana, as atenções dos brasileiros estarão
voltadas para a visita do Presidente norte-americano,
Barack Obama. Julgo eu que será, sem dúvida, uma
boa oportunidade para Washington e Brasília reverem
o distanciamento e até mesmo a tensão que têm marcado as relações bilaterais nos últimos anos.
O certo é que a relação entre os dois Países se
dá atualmente em outro patamar, muito distante da
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política de alinhamento automática adotada historicamente.
Somos hoje a sétima economia do mundo e voz
cada vez mais ativa no cenário internacional. Não temos motivos para recuar da política bem-sucedida de
diversiﬁcação de nossos parceiros comerciais, política
adotada ao longo do Governo do Presidente Lula, que
deixou nosso País muito menos vulnerável, muito menos dependente em momentos, em circunstâncias e
em conjunturas de complexa e aprofundada crise.
Mais do que tudo, precisamos ter orgulho da posição do Brasil hoje em âmbito internacional. Despontamos como liderança no mercado de energia global,
com promessas do pré-sal e a bem-sucedida e exitosa experiência do etanol, sobretudo no tempo em que
estamos buscando energias renováveis.
O jornalista Merval Pereira destaca bem, em sua
coluna desta quarta feira em O Globo, que os efeitos
da crise política nos países árabes aproximaram ainda
mais os interesses do Brasil e dos Estados Unidos no
campo da energia.
De olho na ampliação de seus fornecedores de
petróleo e etanol, Barack Obama deve propor ao Brasil um importante acordo de compra antecipada do
produto.
Ambos os Países têm muito a lucrar.
Os Estados Unidos se livram da dependência
excessiva de produtores politicamente explosivos, em
função de suas crises religiosas, dos seus conﬂitos étnicos e da instabilidade dos regimes de governo desses países. Os Estados Unidos consomem diariamente
7 milhões de barris de petróleo, mas importa outros
15 milhões para abastecer a sua economia. Portanto,
é de fato uma oportunidade para que possamos nos
aproximar, para que possamos construir uma agenda
no campo da energia.
Não apenas em relação ao petróleo, mas também
no que se refere ao etanol, igualmente há interesse
mútuo. O Brasil quer o ﬁm das barreiras protecionistas impostas ao álcool nacional. Os Estados Unidos
podem entrar no nosso mercado de etanol, que vem
se abrindo a outros Países e oferece um produto mais
barato e mais competitivo que seu concorrente norteamericano. É de fato uma excepcional oportunidade
para que possamos fortalecer e consolidar essa que
é uma experiência em que o Brasil lidera em competitividade no mundo.
O certo é que, neste mundo multilateral, Brasil
e Estados Unidos podem e devem ter uma parceria
estratégica. Uma parceria baseada no respeito mútuo,
na relação de igual para igual.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não há
como justiﬁcar o atual desequilíbrio na balança comer-
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cial entre o Brasil e os Estados Unidos da América.
Em 2010, o Brasil amargou um déﬁcit de quase US$8
bilhões, depois de anos de superávit nas relações comerciais com os Estados Unidos.
Já é mais que tempo de rever as pesadas barreiras impostas pelos Estados Unidos a produtos e
produtores brasileiros, assim como a bitributação das
empresas brasileiras nos Estados Unidos.
Seria ingenuidade imaginar que a visita do Presidente Obama vá desatar nós tão antigos. Mas ele
pode dar um impulso importante a negociações que
interessam a ambos os lados.
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, brasileiros e
brasileiras que nos acompanham pela da TV Senado,
somos as duas principais economias das Américas e
precisamos dar um primeiro passo para marcar esse
novo momento político. Um passo simbólico e muito
importante: um marco zero para esse novo relacionamento que estabeleceremos com os Estados Unidos.
Pelo menos essa é a minha expectativa.
Uma reivindicação antiga é acabar, Sr. Presidente,
com a exigência do visto e garantir o livre trânsito de
brasileiros e norte-americanos nos dois Países.
Esse é um acordo que interessa não apenas a
brasileiros, mas também a americanos. São milhares
e milhares de brasileiros que viajam anualmente aos
Estados Unidos todos os anos e que sofrem com a
burocracia e as ﬁlas de espera para obtenção do visto. Pior: passam pelo constrangimento de exigências
exageradas ou desconﬁanças injustiﬁcadas.
Reivindicamos há tempos nossa participação no
Visa Waiver Program, um programa que dispensa alguns países da exigência do visto em caso de viagens
a turismo ou a negócios de até 90 dias. Não há e não
houve momento mais favorável para que possamos
repactuar essa relação com os Estados Unidos do que
este, até porque o índice de recusa de vistos brasileiros
caiu de 13% para 5%, o que praticamente já atende
ao principal critério no Visa Waiver. Mais: depois da
crise internacional, os Estados Unidos deixaram de
receber turistas do mundo todo, mas os brasileiros
continuaram desembarcando em número crescente
no território norte-americano. Em 2010, cerca de 1,2
milhão de brasileiros foram aos Estados Unidos para
trabalhar, para estudar, para fazer turismo, para fazer
compras.
Nossa cadeia turística também pode ser beneﬁciada com a isenção de entrada de turistas norteamericanos.
Por isso mesmo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, julgamos muito oportuno esse gesto simbólico do
Presidente Barack Obama concedendo a isenção de
exigência de visto de brasileiros que desejam ir para
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os Estados Unidos por até 90 dias para passear ou
para trabalhar.
É a manifestação que faço nesta noite em razão
deste importante momento que vive o nosso País com
a vinda do Presidente Barack Obama.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Srªs e Srs. Senadores.
Durante o discurso do Sr. Ricardo Ferraço, o Sr. Wilson Santiago, 2º Vice-Presidente,
deixa a cadeira da Presidência que é ocupada pelo Sr. João Vicente Claudino, 3º Secretário.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PMN – AC) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino.
Bloco/PTB – PI) – Concedo a palavra pela ordem.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PMN – AC.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
eu gostaria que V. Exª me inscrevesse para fazer uso
da palavra como Líder do PMN.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino.
Bloco/PTB – PI) – Está inscrito, Senador.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. Bloco/PTB – PI) – A Presidência designa o Senador João
Vicente Claudino, como membro titular, e o Senador
Fernando Collor, como suplente, para integrarem a
Comissão Mista de Planos, Orçamento Público e Fiscalização em vagas destinadas ao Partido Trabalhista
Brasileiro, de conformidade com o Ofício nº 42, de
2011, da Liderança do PTB no Senado Federal.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 42/2011/GLPTB
Brasília, 15 de março de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais e em atenção ao Ofício
nº 75/2011-CN, comunico a Vossa Excelência que indico pelo Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, os Senadores João Vicente Claudino e Fernando Collor, para
integrarem a Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização – CMO, como membros titular
e suplente respectivamente.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração. – Senador Gim Argello.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino.
Bloco/PTB – PI) – Concedo a palavra ao Senador
Eduardo Amorim.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é com grande
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satisfação que ocupo hoje a tribuna desta Casa para
homenagear a minha querida Aracaju, a capital de todos
os sergipanos, a capital do meu Estado, Sergipe.
Em 1854, Inácio Barbosa havia transferido para
o povoado de Santo Antônio do Aracaju a alfândega, a
Mesa de Rendas Provinciais e mandou construir uma
agência do correio e uma subdelegacia de policia.
Em 2 de março de 1855, a Assembleia Legislativa
da Província foi convocada para uma sessão em que
o projeto era a elevação do povoado de Santo Antônio
à categoria de cidade e em 17 de março de 1855 a lei
é sancionada e Aracaju já nasce capital.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o plano
urbanístico de Aracaju desaﬁou a capacidade da engenharia e foi concebido a partir da implantação dos
modelos de vanguarda da época, a exemplo de Washington, Chicago e Buenos Aires.
Todas as ruas foram organizadas geometricamente, como um tabuleiro de xadrez, para desembocarem
no rio Sergipe. Até então, as cidades existentes antes
do século XVII adaptavam-se às condições topográﬁcas naturais. Aracaju foi diferente e foi, no Brasil, o
primeiro exemplo de cidade planejada dentro dessa
tendência geométrica.
Ao término de uma década de lutas, ocorre um
novo ciclo de desenvolvimento. A Resolução nº 568,
de 4 de janeiro de 1864, expandiu os limites do Município. Em 1884, surge a primeira fábrica de tecidos,
marcando o início do desenvolvimento industrial, e em
junho de 1886 Aracaju já possuía uma população de
1.484 habitantes. Já havia imprensa oﬁcial, além de
algumas linhas de barco para o interior.
Aracaju, que já nasceu vanguarda, acompanhava as reformas para a melhoria da qualidade de vida
dos habitantes pelas quais passavam as principais
capitais do País. Em 1908, inaugura o serviço de água
encanada, um luxo para a época, e em 1914 é a vez
dos esgotos sanitários e da estrada de ferro. A comunicação entre o povoado que deu nome à cidade e a
cidade em si foi dada através da construção da Estrada Nova, que, em 1933, foi rebatizada com o nome de
Avenida João Ribeiro.
Um novo ciclo de desenvolvimento se inicia em
Aracaju a partir de 1963, com a chegada da recémcriada Petrobras, após a descoberta de petróleo no
subsolo e na plataforma marítima.
Desde o ﬁnal da década de 1970, com a criação
da Emsetur – Empresa Sergipana de Turismo, esse
segmento vem crescendo ano após ano e, cada vez
mais, a cidade se prepara, através de obras de infraestrutura turística, para receber um número cada vez
maior de pessoas interessadas em conhecer nossa
capital.
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Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
aqui, não posso deixar de mencionar que Aracaju, além
de suas indiscutíveis belezas naturais, com seus mais
de 25 quilômetros de praia, que se estende da barra
do rio Sergipe, ao norte, até a foz do rio Vaza-Barris,
ao sul, é também uma das cidades do Nordeste com
melhor qualidade de vida e que tem no seu povo a
marca da coragem, da força e da dignidade.
Parabenizo todos os aracajuanos em nome do
seu ex-Prefeito e atual Governador do nosso Estado,
Marcelo Deda. Parabéns, Aracaju, pelos seus 156 anos
de história, que muito orgulha e honra os seus ﬁlhos!
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. PTB
– PI) – Prorrogo a sessão por mais uma hora.
Por permuta com o Senador Vital do Rego, concedo a palavra ao Senador Jayme Campos, pela lista
de oradores.
Em seguida, pela Liderança, falará o Senador
Sérgio Petecão.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Senador João Claudino, quero, antes
do meu pronunciamento, agradecer ao Senador Vital
do Rego pela cessão na ordem de inscrição para que
pudéssemos fazer uso da palavra.
Sr. Presidente, o que me traz hoje a esta tribuna
é o transporte intermodal na Região Amazônica do
Brasil, tendo em vista termos participado, ontem, de
evento na Confederação Nacional das Indústrias, em
Brasília, o que nos permitiu, com certeza, enriquecer
nossos conhecimentos em relação ao transporte intermodal da Região Amazônica deste País.
Por diversas ocasiões, tive a oportunidade de defender, tanto neste plenário, quanto na Comissão de
Infraestrutura e nas demais instâncias de discussão,
a importância de um maior aproveitamento de nosso
potencial de transporte hidroviário.
Em meados do ano passado, desta mesma tribuna, tive a satisfação de anunciar importante proposição
aprovada por aquele colegiado com vistas à implementação de eclusas, indispensável recurso da engenharia que permite às embarcações subirem e descerem
os cursos de água, para a transposição de desníveis,
como quedas d’água, corredeiras ou barragens.
Referia-me, naquela época, à iniciativa do saudoso Senador democrata Eliseu Resende, mestre nesta
matéria e então Vice-Presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura desta Casa, no intuito de viabilizar
a navegabilidade em trechos que perfazem dezenas de
milhares de quilômetros nos rios brasileiros, sobretudo
para escoamento de nossa produção agrícola.
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Dizia eu mais especiﬁcamente da importância
da construção das eclusas previstas para a Hidrovia
Teles Pires/Tapajós, com a expectativa de desafogar
rodovias e viabilizar o transporte de cargas de cinco
milhões de toneladas por ano.
Hoje, volto a compartilhar com os nobres colegas
convictos argumentos em prol do transporte ﬂuvial por
reconhecê-lo farta e comprovadamente mais econômico que o modal rodoviário ou ferroviário para o desenvolvimento do País, em especial no que se refere à
competitividade de nossos produtos de exportação.
Volto também a insistir no imprescindível cumprimento da meta proposta de construção dessas eclusas, porque, segundo sinaliza o Governo, a construção
da Usina Hidrelétrica de Teles Pires poderá ser feita
de forma desvinculada da construção de eclusas nas
barragens, deixando-as para depois, o que signiﬁcaria
um enorme despropósito.
Em comparação aos custos envolvidos na construção simultânea, o ônus de se fazer a obra posteriormente é gigantesco.
De acordo com a carta aberta, subscrita pelo
médico Mário Nishikawa, ex-presidente da Comissão
Pró-Hidrovia Teles Pires/Juruena/Tapajós da Família
Rotária de Alta Floresta, divulgada no ﬁnal do mês
passado:
Se a sua construção foi adiada para etapa posterior, todo o sistema de eclusa, desde
canal de aproximação, canal intermediário, canal de restituição com 80 metros de largura, as
câmaras com 36 metros de largura, num total
de 1.375 metros de comprimento, terá que ser
construído fora do leito do rio, com escavações
e remoções de grande volume de rochas.
Conforme cálculos preliminares extraoﬁciais, serão mais de um milhão e trezentos mil metros cúbicos,
baseados no projeto e nos dados de topograﬁa. Isso
tudo, “além dos elevados custos novamente para instalação e montagem de todas as estruturas de apoio
para a empresa construtora”.
Além de todas essas desvantagens, soma-se a perda de precioso tempo: ainda terá
que enfrentar novas lutas não só para alocação
de recursos ﬁnanceiros, mas também novas
licenças ambientais, novas audiências públicas,
batalhas (inclusive judiciais) com as ONGs que
defendem principalmente interesses contrários
alienígenas, geralmente interesses econômicos
dos países do primeiro mundo ...uma série de
diﬁculdades e atropelos.
Meu caro Senador João Claudino, nós conhecemos bem esses fatos, tanto eu como meu irmão Jú-
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lio, que tivemos a primazia de sermos Governadores
do Mato Grosso – ele já foi Senador e atualmente é
Deputado Federal, em seu terceiro mandato. E, desta feita, como Senador, o mínimo que nós temos que
fazer aqui é lutar para que se implante esse transporte tão importante para o nosso querido Mato Grosso,
tendo em vista que hoje produzir no Mato Grosso é
quase um sacrilégio, é ser um verdadeiro homem que
procura apenas ganhar o seu dia a dia sem grandes
prosperidades diante das diﬁculdades que nós temos
hoje para transportar a nossa produção.
A carta chama ainda a atenção para um trecho
especíﬁco, à página 51 do Estudo de Impacto Ambiental, em que se explicita a intenção de se implantar a
eclusa “de forma totalmente independente da usina
hidrelétrica”, e caracteriza tal situação como “uma novela para arrastar-se durante muitos anos”.
Por isso, propugnamos pela busca de soluções
que propiciem a já tardia opção pelo transporte ﬂuvial
no Brasil, principalmente na região de meu Estado.
Mato Grosso tem um imenso potencial agrícola, mas
sofre com a falta de infraestrutura de transportes e a
necessidade de utilizar portos do Sudeste para escoar
a sua produção, especialmente itens como soja, fertilizantes, milho e combustíveis.
A Amazônia Legal conta com mais de 21,5 mil quilômetros de rios navegáveis, sendo que, com exceção do
Rio Paraguai, todos percorrem grandes distâncias e têm
a sua foz dentro da região. Esses rios muitas vezes têm
a sua nascente em outros países limítrofes, o que gera a
possibilidade de comércio ﬂuvial internacional.
No caso especíﬁco, o Rio Tapajós e os seus aﬂuentes Teles Pires e Juruena são os de maior potencial atualmente na Amazônia Legal, pois permitem ligar a safra
de grãos do Mato Grosso aos portos do norte.
Já se falou hoje, mais cedo, aqui neste plenário,
da qualidade dos estudos realizados pelas Federações
das Indústrias da Amazônia Legal, no âmbito do Projeto
Norte Competitivo, apresentado ontem, como eu bem
disse, na Confederação Nacional da Indústria.
Entre os competentes estudos de macrologística
que ali foram detalhadamente expostos, na análise pormenorizada das principais oportunidades e gargalos
da Região Amazônica, cabe ressaltar exatamente a
advertência que passo a citar. Segundo tais estudos:
Não há um plano estratégico para o transporte hidroviário no País nem deﬁnição de
um programa de investimentos continuados
em infraestrutura para transporte hidroviário...
A implantação de novas usinas hidrelétricas
sem eclusas poderá aumentar as restrições
da navegação ﬂuvial, aumentando os custos
de transporte na região”.
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Portanto, concluindo, Sr. Presidente, ao registrar meu
apoio veemente ao apelo formulado às autoridades para
a construção simultânea das eclusas do Salto de Sete
Quedas, em Paranaíta, gostaria de encerrar estas minhas
palavras lembrando que o Plano Nacional de Logística
de Transporte descreve a Hidrovia Teles Pires/Tapajós
como a mais viável economicamente, com a melhor Taxa
Interna de Retorno, superando, por exemplo, até mesmo
as hidrovias do Araguaia/Tocantins e do Madeira, razão
pela qual merece de nós a mais criteriosa atenção.
Todos nós sabemos que, para continuarmos produzindo e exportando, temos de enfrentar o desaﬁo da redução de custos de transporte. Eis aí uma grande oportunidade para que o façamos com determinação e coragem.
Eis a chance para que o façamos movidos pela
primazia do espírito público; para que o façamos embasados na legitimidade e no clamor das urgentes
decisões que hoje se impõem para o pleno desenvolvimento de nossa pujante economia.
Essas eram as minhas palavras, Senador amigo
João Claudino e demais Senadores e Senadoras.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino.
PTB – PI) – A Presidência designa a Senadora Gleisi
Hoffmann e os Senadores Walter Pinheiro, Magno Malta e Acir Gurgacz, como titulares; os Senadores Aníbal Diniz, Delcídio do Amaral, Lídice da Mata e Inácio
Arruda, como suplentes, para integrarem a Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização,
em vagas destinadas ao Bloco de Apoio ao Governo,
em conformidade com o Ofício nº 33, de 2011.
É o seguinte o ofício:
Ofício nº 33/2011 – GLDBAG
Brasília, 15 de março de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico, conforme tabela
abaixo, os Senadores representantes do Bloco de Apoio
ao Governo (PT, PR, PDT, PSB, PC do B e PRB), para
integrarem, na qualidade de titulares e suplentes, a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO.

Senador Humberto Costa, Líder do PT e do
Bloco de Apoio ao Governo.
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O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. PTB
– PI) – A Presidência recebeu o Ofício nº 15, de 2011,
do Presidente da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, designando o Senador Benedito de Lira
como membro representante do Bloco Parlamentar
do PMDB/PP/PSC/PMN/PV na Comissão Temporária
criada para a análise do Projeto de Resolução nº 96,
de 2009, que altera o Regulamento Administrativo do
Senado Federal.
É o seguinte o ofício:
Ofício nº 15/11 – PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 16 de março de 2011
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que se encontram no Acre e em demais estados da
Amazônia Brasileira, visando medidas a serem tomadas
para sua proteção e regularização migratória.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Renan
Calheiros, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. PTB
– PI) – A Presidência designa, nos termos do Ofício
nº 73, de 2011, da Liderança do PMDB, o Senador
Pedro Simon para integrar o Conselho da Comenda
de Direitos Humanos Dom. Hélder Câmara.
É o seguinte o ofício:

Assunto: Designação de membro da Subcomissão Temporária criada para análise do PRS nº 96, de 2009.

OF. GLPMDB Nº 73/2011

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, com base no
disposto no artigo 89, IV, do Regimento Interno desta Casa, em Reunião Ordinária realizada nesta data,
obedecendo à proporcionalidade partidária, designei
o Senador Benedito de Lira membro titular do Bloco
Parlamentar (PMDB, PP, PSC, PMN e PV) na Subcomissão Temporária criada para análise do PRS nº 96,
de 2009, que “Altera o Regulamento Administrativo do
Senado Federal, instituído pela Resolução nº 58, de
1972, e posteriores modiﬁcações”.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Eunício Oliveira,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, de acordo com a resolução nº 35 de 2009, comunico a Vossa Excelência a
indicação do Senador Pedro Simon como representante do Partido do Movimento Democrático Brasileiro –
PMDB, na composição do Conselho da Comenda de
Direitos Humanos Dom Hélder Câmara.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Renan
Calheiros, Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. PTB
– PI) – A Presidência designa, nos termos do Ofício
nº 78, de 2011, da Liderança do PMDB, os Senadores Sérgio Petecão e Gilvam Borges como membros
representantes do Bloco Parlamentar PMDB/PP/PSC/
PMN/PV na Comissão Temporária Externa criada pelo
Requerimento nº 153, de 2011.
É o seguinte o ofício:
OF. GLPMDB Nº 078/2011
Brasília, 15 de março de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação dos Senadores Sérgio Petecão
e Gilvam Borges como representantes do Bloco Parlamentar PMDB, PP, PSC, PMN e PV na composição
da Comissão Temporária Externa criada pelo Requerimento nº 153 de 2011, que tem por ﬁnalidade a averiguação, in loco, da situação de cidadãos haitianos

Brasília, 14 de março de 2011

O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. PTB
– PI) – A Presidência designa, nos termos do Ofício
nº 74, de 2011, da Liderança do PMDB, o Senador
Waldemir Moka para integrar o Conselho do Diploma
José Ermírio de Moraes.
É o seguinte o Ofício:
OF. GLPMDB Nº 74/2011
Brasília, 14 de março de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, de acordo com a Resolução nº 35 de 2009, comunico a Vossa Excelência a
indicação do Senador Waldemir Moka como representante do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB, na Composição do Conselho do Diploma
José Ermírio de Moraes.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Renan
Calheiros, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. PTB
– PI) – A Presidência designa, nos termos do Ofício
nº 75, de 2011, da Liderança do PMDB, o Senador
Casildo Maldaner para compor o Programa Senado
Jovem Brasileiro.
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É o seguinte o Ofício:
OF. GLPMDB Nº 75/2011
Brasília, 14 de março de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, de acordo com o art. 17
da Resolução nº 42, de 2010, comunico a Vossa Excelência a indicação do Senador Casildo Maldaner como
representante do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro – PMDB, na Composição do Programa Senador Jovem Brasileiro.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Renan
Calheiros, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino.
PTB – PI) – Concedo a palavra ao Senador Sérgio
Petecão, pela Liderança do PMN.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PMN – AC) –
Sr. Presidente, qual é o tempo disponível?
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino.
PTB – PI. Fora do microfone.) – Vinte minutos.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PMN – AC.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, na verdade, gostaria de fazer um registro que entendo ser da maior
importância.
Hoje, o Senador Pedro Taques apresentou no
plenário desta Casa o Projeto de Lei do Senado nº
91/2011, que traz de volta o horário dos acreanos. E
hoje, na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça),
nós já cobrávamos do nosso Presidente Eunício Oliveira o encaminhamento de que esse projeto deveria
ser apresentado aqui no Senado e, em conversa com
o Senador Pedro Taques, mostramos a necessidade e
a urgência que é a apresentação e a tramitação desse
projeto para o nosso Estado.
Passei essa semana de carnaval no Acre e, na
verdade, as pessoas nem acreditam mais. Vou até usar
o temo popular: as pessoas acham que nós “pegamos
uma rasteira”. Eu, sinceramente, creio, acredito muito em nosso Presidente, o Senador Sarney, acredito
no Presidente da nossa Comissão de Constituição
e Justiça, acredito nos Senadores que assumiram o
compromisso para que nós ﬁzéssemos esse outro
encaminhamento de apresentar um projeto – porque,
naquele momento, eles questionaram o referendo,
apesar de eu achar que o referendo é a vontade do
povo, é a democracia direta.
Mas, diante dos questionamentos que foram feitos
na Comissão e diante do acordo que houve entre os
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Senadores que estavam presentes, com a presença
do Líder Romero Jucá, que se comprometeu de nos
ajudar no encaminhamento no Senado e também na
Câmara Federal, com certeza o Deputado Flaviano
Melo vai nos ajudar na Câmara Federal, os Deputados
Federais vão nos ajudar para que nós possamos dar
a maior celeridade possível e devolver o horário que
o povo do Acre já decidiu que quer viver, que é, como
chamamos, o “horário de Deus”.
O encaminhamento foi dado. Agora nos resta
acompanhar e vigiar para que não seja criado nenhum
tipo de mecanismo no sentido de protelar.
Outro assunto, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, é
um tema que o povo do Acre está acompanhando com
muita ansiedade, até porque ele já vem se arrastando
há muitos anos, a respeito da ponte que cruza o Madeira e o Abunã. Na verdade, essa ponte está dentro
de território rondoniense, mas é uma ponte que mexe
com a vida dos acreanos, é uma ponte cuja situação
causou um transtorno muito grande para os acreanos
nesse último verão, que foi um verão intenso. A balsa
que cruza o rio Abunã ﬁcou numa situação praticamente
intrafegável. Essa é a balsa que faz a ligação da BR364, e isso prejudica muito o transporte de cargas, o
comércio do nosso Estado.
Já ﬁz várias reuniões com os empresários, com os
comerciantes, que pediram que nos empenhássemos
aqui no Senado, juntamente com os nossos Deputados
Federais, para fazermos uma mobilização no sentido
de resolver aquela situação. Há muitos anos já vem se
arrastando essa conversa. Colocam a culpa nos donos
das balsas, que, dizem, têm um lobby muito grande no
sentido de prejudicar a construção dessa ponte.
Hoje tivemos uma reunião com o Ministro dos
Transportes, Alfredo Nascimento, uma reunião muito
positiva, em que também estava presente o DiretorGeral do Dnit, Luiz Antonio Pagot. E confesso a vocês
que ﬁquei muito feliz, porque ali tivemos o compromisso,
tanto do Ministro, quanto do Diretor-Geral. E aqui eu
queria prestar um agradecimento à Bancada de Rondônia, que esteve presente, acompanhando a Bancada
do Acre, prestando uma solidariedade, um apoio, até
porque eles também estão reivindicando melhorias na
BR-364, no trecho dentro do Estado de Rondônia.
Penso que esse é o caminho. Nós que estamos
ali, tanto em Rondônia quanto no Acre, passamos por
muitas diﬁculdades, somos Estados pequenos. Esta
Bancada tem de estar cada vez mais unida. E hoje
senti a força da representatividade dos Senadores de
Rondônia, do Acre e dos Deputados Federais também
que estavam presentes nessa reunião.
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Penso que foi dado um pontapé inicial. O Ministro
assumiu o compromisso de que, por todo este ano de
2011, vai fazer os estudos que têm de ser feitos, fazer
a licitação para que, se Deus quiser, ainda este ano
essa ponte comece a ser construída e acabe, de uma
vez por todas, com aquele sofrimento do nosso povo,
que espera e sonha tanto com essa ponte.
Para vocês terem uma ideia, hoje temos uma
ligação com o Pacíﬁco, e as pontes estão todas construídas; a única ponte que falta ser feita é a ponte do
rio Madeira, como esperamos e tanto sonhamos.
Outro assunto que me traz à tribuna nesta tarde e noite de hoje é a respeito dessa matéria que foi
abordada pela Rede Globo, no Fantástico de domingo,
sobre essa máﬁa das multas. Para nossa surpresa,
uma das empresas que foi denunciada pelo Fantástico, que mostrou com provas um dos maiores esquemas de corrupção, de fraudes, uma dessas empresas,
também para nossa infelicidade, presta serviço lá no
Estado do Acre.
Lá no Estado do Acre, ﬁz muitas reuniões com
os taxistas, com as pessoas comuns mesmo, pedindo
que a gente faça alguma coisa. Tenho certeza de que,
se o Fantástico for lá a Rio Branco, vai se deparar com
uma situação muito difícil também, porque são muitos
os radares, pardais, barreiras eletrônicas; criaram tudo
que foi bicho para poder tirar dinheiro do povo acreano.
Então, ﬁca aqui o nosso repúdio também.
Hoje recebi telefonemas de Deputados Estaduais que estão tentando instalar uma CPI na Câmara,
lá na Assembleia Legislativa, para que se esclareça.
Não estamos acusando o Governo de “a”, de “b” ou
de “c”, mas isso tem de ser esclarecido, porque a denúncia que foi feita pelo Fantástico é uma denúncia
muito grave. Agora, vocês imaginem quantos milhões
de reais foram tirados dos bolsos do povo acreano.
A reclamação lá é generalizada. E nós não podemos
concordar com isso.
Aqui ﬁca o nosso repúdio, e ﬁca aqui também a
nossa solidariedade aos guerreiros Deputados Estaduais que estão querendo apurar. Nós temos de responsabilizar essas pessoas que, por muitos anos, se
enriqueceram de forma ilícita. E é uma forma também
de dar uma carta de idoneidade. Se as pessoas não
deverem, não há nenhum problema. Agora, o que nós
não podemos é tentar ﬁcar acobertando uma situação
que é muito grave, que foi denunciada por um dos meios
de comunicação de maior respeito no nosso País, que
é o Fantástico. E, ali no Acre, não é segredo de ninguém, tenho certeza de que não existe uma capital,
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uma cidade que tenha mais radares, pardais, barreiras
eletrônicas do que a minha querida Rio Branco.
Então, ﬁca aqui esse registro também, muitas
pessoas ligando para que nós possamos fazer alguma coisa. E o que me resta aqui é usar deste espaço
democrático que nós temos aqui, a tribuna do Senado, para denunciar e cobrar das autoridades, principalmente do Ministério Público Federal, do Ministério
Público Estadual, para que possam tomar as providências, juntar-se àquele grupo de guerreiros Deputados
Estaduais que estão tentando, a todo custo, instalar
uma CPI na Assembleia Legislativa, para que possam
apurar e punir as pessoas que se aproveitaram de
forma ilícita e através dessa máﬁa das multas, como
nós estamos chamando aqui em Brasília, que tirou o
dinheiro do povo do Acre.
Então, era só isso, Sr. Presidente. Meu muito
obrigado e que nós possamos aí, se Deus quiser, num
breve espaço de tempo, trazer de volta o horário que o
povo do Acre, o povo do Acre que sempre morou...
Eu concedo um aparte ao Senador Acir, até porque ele fez parte da nossa audiência hoje com o Ministro.
O Sr. Acir Gurgacz (Bloco/PDT – RO) – É verdade, Senador. Quero só cumprimentá-lo pelo tema
que o senhor coloca aqui hoje e da importância de
nós termos estado todos juntos hoje no Ministério dos
Transportes – Senadores de Rondônia, Senadores do
Acre –, todos unidos em prol de resolver o sério problema que é a construção da ponte de Abunã. Então,
essa união eu entendo que é muito positiva. Deixando
de lado todas as nossas diferenças políticas, as nossas questões comerciais entre Rondônia e Acre, essa
união, com certeza, vai produzir muitos frutos tanto
para Rondônia quanto para o Acre, que necessitam
da construção dessa ponte de Abunã. Tivemos a informação de que precisa ser feito um novo projeto. O
projeto anterior, só para deixar registrado, foi feito nos
anos de 2000 e 2001, há muito tempo, antes de se
iniciar a construção das hidrelétricas do rio Madeira,
Jirau e Santo Antônio. Portanto, é um projeto atrasado, que, antes de se iniciar a sua construção, já está
completamente superado. Portanto, será feito um novo
projeto. É evidente que nós teremos um transtorno a
mais, mais ou menos uns seis meses aguardando a
tramitação, aguardando a execução do projeto, para
termos essa obra iniciada. Mas é importante que se
faça um projeto novo. Inclusive, esse projeto novo vai
trazer uma economia para o País, porque é um projeto mais atualizado, com tecnologias novas. E vamos
continuar com essa união. É por isso que quero cum-
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primentar V. Exª, o Senador Jorge Viana, que esteve
conosco, o Senador Anibal, juntamente com o Senador
Ivo Cassol, o Senador Raupp. Essa união é importante. Que ela continue para o bem do crescimento e do
desenvolvimento do Estado de Rondônia e do Estado
do Acre. Muito obrigado e parabéns, Senador!
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PMN - AC)
– Senador Acir, eu agradeço o apoio da Bancada de
Rondônia ao prestar essa solidariedade. É uma ponte
que está no Estado de Rondônia, mas atende o nosso
Estado, faz uma ligação direta com o Estado do Acre,
que atende o povo acreano. E aqui eu queria dar um
depoimento e parabenizá-lo pela sua luta também.
Nós perdemos, na semana passada, um grande amigo nosso, o Deputado Eduardo Valverde, em um acidente. E eu vi a sua preocupação, no sentido também
das melhorias de tráfego na BR-364, onde o senhor
colocava a sua preocupação. Nós também temos interesse, porque o povo do Acre transita naquelas estradas. E hoje o ﬂuxo de caminhões que transportam
soja naquelas estradas é muito grande. Eu vi a sua
preocupação e pedi ao Ministro dos Transportes melhorias imediatas para o transporte nas rodovias do
Estado de Rondônia.
Então, parabéns também, Senador, pelo seu
trabalho, pela sua luta pelo povo de Rondônia, consequentemente também ajudando o povo do Acre,
porque são dois Estados que têm ligação direta. Um
benefício para Rondônia em consequência vai atingir
o nosso Estado.
Eu agradeço aqui, em meu nome e em nome do
povo acreano.
Obrigado, Senador.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. PTB
– PI) – Concedo a palavra ao Senador Vital do Rego.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Sr.
Presidente, gostaria de me inscrever para falar em
nome da Liderança do PDT. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino.
PTB – PI) – V. Exª já está inscrito, Senador.
O SR. VITAL DO REGO (Bloco/PMDB – PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, eminente amigo e Senador João Vicente
Claudino, Sr. Senador Acir Gurgacz, Líder do PDT, com
que saudade eu lembro a minha história política no
PDT da minha Paraíba, ao longo de quase vinte anos
de atividade como Vereador e Deputado Estadual por
três mandatos. V. Exª representa o legado, a história de
Vargas e, principalmente, a história de um dos maiores
homens públicos deste País, que todos os dias deve
ser mencionado como referência de honestidade, de
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dignidade, de respeito ao povo, de nacionalidade, de
cidadania, de inteireza, de honestidade, de competência, chamado Leonel de Moura Brizola.
Querido Presidente, esperamos até esta hora
para falar ao Brasil e a esta Casa sobre a reforma
política, que iniciou os trabalhos na tarde de ontem.
Mas, pela proximidade com V. Exª e pela certeza de
que hoje milhares e milhares de paraibanos, conterrâneos nossos, estão nos vendo e nos ouvindo, eu
quero, antes de expor a minha palavra sobre a reforma
política, que começa efetivamente nesta Casa, apresentar um pleito, um testemunho de gratidão em meu
nome à sua família.
Estava aqui rememorando a importância de João
Claudino para a Paraíba, os seus feitos, o seu amor
à minha terra. Em quatro cantos do sertão do meu
Estado, a presença dele é viva e atuante pelo poder
imperecível de seus exemplos. Orgulhe-se do pai que
tem, meu caro Presidente João Claudino.
Falando a V. Exª, eu quero dizer da sua história,
do seu sentimento de amor à sua terra, que aprendeu
com os seus pais e os seus avós. Por isso é que, nesta
primeira parte do meu pronunciamento, eu faço uma
homenagem ao Armazém Paraíba, à família Claudino, que, pelas suas diversas frentes familiares e ﬁliais,
operam permanentemente os negócios no meu Estado
e digniﬁcam a nossa sociedade, porque levam Brasil
afora uma marca da Paraíba, por uma gênese que cultivou o comércio como atividade empresarial.
Receba, João Vicente Claudino, a homenagem
do povo paraibano por tudo quanto os Armazéns Paraíba, o mentor, o nosso Senador João Claudino têm
feito pelos seus coestaduanos.
Sr. Presidente, com a conclusão dos trabalhos
prevista para 5 de abril, acreditamos que a reforma
política, pautada e deﬁnida por esse homem público
que marca a sua história nesta Casa, o Ministro Senador Francisco Dornelles, com a sua conclusão prevista, como dizia há pouco, para 5 de abril, acreditamos
que possamos oferecer ao Senado da República um
modelo de representação mais aproximado da vontade popular.
De fato, entre todas as reformas necessárias para
levar o Brasil ao rumo de um desenvolvimento mais
justo e equilibrado, a mudança na forma pela qual o
povo escolhe atualmente os seus representantes para
este Congresso Nacional está na origem de muitas distorções da representação, que precisam ser corrigidas
para que a Justiça e o equilíbrio sejam buscados tanto
na igualdade entre cidadãos, quanto na igualdade entre Estados ou entes federativos.
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A pouca relevância – ou a fraca signiﬁcação –
político-programática dos nossos partidos políticos,
um dos traços mais característicos e perniciosos de
nossa estrutura partidária e de nossa vida parlamentar,
é consequência da atual legislação, que premia certos
tipos arrivistas e apena muitos políticos coerentes que,
às vezes, são atropelados pela força da propaganda
apelativa de algumas campanhas políticas nos meios
de comunicação.
Tendemos a acusar no povo uma suposta “alienação política”, querendo dizer, com isso, que a população
se comporta com indiferença em relação aos destinos
do País quando comparece às urnas e, sobretudo, nos
interregnos, quando cada eleitor não acompanha nem
a atividade dos Parlamentares nos quais votou.
Com isso, o que fazemos é escamotear o fato de
que parte dos políticos e quase todos os partidos aparecem aos eleitores somente por ocasião dos pleitos
eleitorais, muitas vezes em coligações oportunistas,
ou até mesmo incoerentes com a história recente das
siglas dos partidos que abraçam.
Como pretender que o eleitor entenda a peça
ruim que representamos diante dele – por exemplo,
com frequentes migrações partidárias – se nós mesmos não seguimos um roteiro consistente?
O fortalecimento dos partidos, no sentido de sua
consistência programática, deve ser um dos eixos de
qualquer proposta séria na reforma política que se
avizinha.
Embora essa matéria tenha sido enfrentada pelo
Supremo Tribunal Federal, o Congresso não pode fugir
de abordá-la, sob pena de ser tragado pela modiﬁcação jurisprudencial.
Por isso, a ﬁdelidade partidária deve ﬁgurar como
princípio. Para se candidatar, será preciso que a pessoa
esteja ﬁliada ao partido por um tempo mínimo. Regras
mais restritivas para mudança de sigla durante o mandato também devem ser estipuladas.
Outra questão que precisamos abordar é a do
ﬁnanciamento das campanhas. A situação atual, pela
qual cada candidato, além de parte das verbas do fundo partidário consignadas a sua legenda, sai atrás de
ﬁnanciamento pessoal, nem sempre adequadamente
registrado na Justiça Eleitoral, tem como consequência
a enorme disparidade de condições nas promoções
de candidaturas, favorecendo desproporcionalmente
aqueles que detêm o poder econômico.
A questão do voto para os Parlamentos – Câmara
Federal, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais – é muito complexa e precisa ser bem avaliada
para que cheguemos a um consenso possível.
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A forma atual, o voto proporcional em lista aberta, com liberdade quase que absoluta para o estabelecimento de coligações locais, na maioria das vezes
inconsistentes com o quadro político nacional, não
pode, não deve e espero que, nesta Comissão, não
haverá de continuar.
Por esse sistema, os candidatos da mesma legenda, a par de somarem votos para a coligação ou
o partido, competem entre si pelas primeiras colocações na lista.
Não é raro que um candidato faça, em reduto
alheio, campanha de difamação, de calúnia ao companheiro da mesma chapa.
E não é tudo: o sistema proporcional de lista aberta é que permite o fenômeno do candidato “puxador de
votos”: um nome de grande popularidade e capacidade de atração de sufrágios, que acaba conquistando
vários quocientes eleitorais, ou seja, a votação desse
puxador de votos carrega para o Parlamento em questão outros candidatos, às vezes muito pouco votados.
Com isso, ocorre com frequência de candidatos mais
votados, mais competentes, ﬁcarem de fora, meu caro
Presidente.
Uma possibilidade real, viável, é a adoção do
voto distrital, estrito ou misto. Pelo sistema distrital,
cada Estado seria dividido em tantos territórios quanto
forem suas cadeiras na Câmara dos Deputados. Em
cada distrito, cada legenda apresentará apenas um
candidato e será eleito o mais votado. Quer dizer, o
voto distrital é o voto majoritário no seu distrito.
Se optarmos pelo sistema misto, uma parte dos
Deputados – neste caso, caberá ao Congresso decidir
qual a fração – passará a ser eleita pelo voto distrital,
e outra parte, pelo voto proporcional.
Ainda assim, será preciso deﬁnir como funcionará
a parte proporcional se permanecer o quadro misto:
se será adotada a lista fechada, que, de fato, elimina
o problema dos puxadores de voto, por estarem as
listas predeﬁnidas nas convenções partidárias, ou
se manteremos a lista aberta; se o voto distrital será
puro ou será misto. Esta é, por muitos, julgada a mais
democrática por facultar ao eleitor a escolha nominal
do seu candidato ao Parlamento. Mas a lista fechada,
reconhecidamente, favorece a consolidação dos partidos, embora, pontualmente, possa fortalecer o mando
totalitário dos “xerifes” partidários.
Há ainda quem proponha o ﬁm do voto proporcional para Deputado e Vereador, adotando-se o voto
majoritário na unidade federada. Seriam eleitos os
mais votados, independentemente da chapa ou do
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quociente eleitoral. Essa, Sr. Presidente, é uma das
teses majoritárias no meu partido, o PMDB.
Devemos considerar o retorno da cláusula de barreira, pela qual partidos ou legendas que não lograrem
uma certa votação mínima no âmbito nacional perderiam, por exemplo, o direito a dispor de lideranças nas
Casas ou mesmo parcelas do Fundo Partidário.
Lembremo-nos de que o Congresso já aprovou
medida nesse sentido, que foi derrubada pelo Judiciário por questões processuais menores.
Por ﬁm, é preciso abordar a polêmica questão da
suplência de Senador. Creio que também é importante enfrentar o problema da suplência do partido ou da
coligação para eleições proporcionais para Deputado
Federal, Deputado Estadual e Vereadores, atualmente
em discussão no âmbito do Supremo.
Já é tempo de reformar a regra para o exercício
da suplência. Existem algumas propostas já apresentadas. Por exemplo, dispor que, quando da vacância,
por qualquer motivo, se antes decorridos ¾ do mandato
de Senador, isto é, seis anos, devam-se proceder, na
forma constitucional, novas eleições.
Durante a sessão de ontem, presidida pelo Ministro Senador Francisco Dornelles, a maioria da Comissão de Reforma Política decidiu que a suplência
dos Senadores seria deﬁnida, a partir da votação neste plenário, com a presença de apenas um suplente,
Senador João Vicente, não com a sucessão, mas sim
a substituição, em casos de vacância.
Por isso, Srªs e Srs. Senadores, muitas questões
são hoje propícias para a discussão.
Saúdo a presença do nosso Presidente, meu
querido Senador – a quem chamo Ministro, para meu
gáudio – Francisco Dornelles, ele que comanda esta
que é, sem dúvida, uma das Comissões temáticas mais
importantes da Casa.
Esses pontos que enfoquei são balizadores da
reforma política, sintetizada em onze grandes macroquestões. Pela primeira reunião, algo, Presidente Dornelles, me chamou, me cativou, me encheu os olhos:
foi a quase unanimidade, dentro de uma heterogeneidade partidária, mas a quase unanimidade que V. Exª
catalisou em assuntos da maior importância.
Lá estão representações de todos os partidos e
blocos políticos. Mas a necessidade da causa, a força da ideia, a fomentação dos temas fez com que, de
uma hora para outra, somássemos nós, do PMDB,
com a proposta do Senador Demóstenes Torres; somássemos nós, do PMDB, com a proposta do Senador Aécio Neves; somássemos nós, do PMDB, com
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as propostas trazidas pelo Partido dos Trabalhadores,
porque o tema unia.
E, certamente, Senador Dornelles, nas próximas
semanas, durante todo o nosso calendário, temas importantes vão nos unir, porque o Brasil precisa dessa
reforma política, para começarmos a pensar na reforma eleitoral.
Bem disse V. Exª, já por diversas vezes: vamos
separar claramente a reforma política, a reforma de
princípios, a reforma de propostas, da reforma eleitoral, das regras, da aplicação dessas regras.
Por isso, eu não tenho dúvida, caro Presidente
João Claudino, meu eminente Presidente Francisco
Dornelles, de que nós vamos, nestes próximos atos,
nestes próximos dias, oferecer ao Brasil um exemplo
no Senado. Esse novo Senado que se apresenta, após
o início desta Legislatura, vai marcar posições, vai deﬁnir claramente o que quer para o País.
Esperamos que essa reforma política que se avizinha possa trazer o sentimento do povo brasileiro.
Por ﬁm, eminente Presidente, meu Líder Acir
Gurgacz, quero me somar, nestes minutos que me
restam, a uma indignação generalizada na Casa. Os
81 Senadores também – e olhem, senhoras e senhores, brasileiros que me veem –, os 81 Senadores também pensam a mesma coisa: o Senado não pode se
apequenar no caso das discussões que são trazidas
a esta Casa por meio de medidas provisórias no dia
de seu encerramento.
Durante esta semana, o primeiro exemplo de insubordinação política no Senado já foi feito. Nós aqui não
coadunamos com a Medida Provisória nº 507, porque
entendemos que ao Senado não está sendo dado o
constitucional direito de Casa Revisora, Presidente; o
Senado está sendo apenas Casa referendatária. Nós
aqui sequer temos tempo de analisar uma medida
provisória, porque, lamentavelmente, por força de um
desarranjo legal no sistema bicameral, a Câmara dos
Deputados consome 99% do tempo de análise das
medidas provisórias. E aí chega o pacote, Senador
Acir, chega o pacote para votarmos.
Nós da base, sabedores da oportuna, da necessária aplicação ou continuidade da aplicação daquela
lei, daquele projeto de conversão, sentimo-nos extremamente constrangidos. Não votar é caducar a medida
provisória, é matar a aplicação de uma lei que já tem
alguns meses de eﬁcácia; não votar é estar na contramão do que quer o povo brasileiro, representado por
sua parcela no Executivo; não votar é estar – aspas “contra uma orientação do bloco”, mas votar sem ter

440

07030

Quinta-feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

o direito de discutir? Votar sem ter o direito de colocar
uma ideia, uma pitada, colocar um sal?
Eu não me sinto bem com isso. Estou absolutamente indignado e peço ao Presidente Sarney que
continue com essa energia, essa energia de mudar
esse status quo, com essa energia de fazer valer uma
relação em que o Senado seja efetivamente respeitado. E tenho certeza de que o Presidente Sarney conta
com os 81 Senadores para essa empreitada.
Muito obrigado a todos.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino.
PTB – PI) – Concedo a palavra ao Senador Francisco
Dornelles, pela Liderança do PP.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu vou tratar do encargo
patronal sobre a folha.
Reduzir o peso dos encargos patronais sobre a
folha salarial é premência do momento.
Há anos e décadas, esse ônus tem sido um peso
muito expressivo sobre a folha salarial e que se fez necessário diante da extensão dos benefícios oferecidos
pelo regime geral da Previdência.
O acirramento da concorrência internacional depois da crise ﬁnanceira global, que passa desde a guerra de moedas, que vem provocando uma excessiva e
inadequada valorização do Real, até a competição cada
vez mais acirrada, por vezes envolvendo até mesmo
práticas desleais de comércio, exige agora que a redução desse encargo seja considerada.
Somando os problemas estruturais aos desvios
conjunturais, a desoneração dos encargos patronais
sobre a folha se tornou uma medida não apenas necessária para equacionar tais questões, como também
a única em que efetivamente o benefício ﬁscal ﬁca integralmente dentro das fronteiras do País, o que não
ocorre quando se reduz outro tipo de contribuição.
Quando se reduziu o IPI sobre automóveis em
2009, logrou-se aumentar a produção interna, mas
também se provocou uma disparada das importações,
e, assim, parte da renúncia da receita pública brasileira
gerou emprego e renda fora do País.
A folha salarial é uma base exclusivamente local,
e, por isso, a renúncia da sua receita é muito mais eﬁciente e eﬁcaz para fomentar a geração de emprego.
Se a contribuição sobre a folha salarial sempre
foi importante para a carga tributária nacional, essa importância cresceu mais ainda nos últimos anos, pois o
seu desempenho foi melhor que o da receita clássica
administrada pela Receita e gera cerca de um quarto
da carga tributária global.
É preciso, no entanto, conciliar a ousadia de
desonerar tais encargos patronais com a prudência
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para que a renúncia não imponha maiores riscos às
contas públicas.
Um bom ponto de partida é conhecer detalhes
sobre a estrutura da arrecadação.
O recolhimento realizado pelos empregadores
sobre a folha salarial para custear aposentadorias e
pensões representa 39% da arrecadação. Se a abertura for realizada por setor de atividade, veriﬁca-se
que a indústria de transformação gera menos de 23%
dessa arrecadação.
A melhor alternativa para desonerar a folha salarial
de forma eﬁcaz e, ao mesmo tempo, não desequilibrar
as ﬁnanças do setor público é focalizar a concessão
dos benefícios. Os setores que mais carecem desse
apoio são aqueles que atendem a dois critérios: estarem expostos a concorrência internacional mais intensa
e, muitas vezes, desleal, e terem nos salários elevado
peso na formação do custo e do preço.
Reduzir a alíquota da contribuição patronal para
todos os empregadores teria um impacto muito alto
sobre a arrecadação.
A alternativa mais eﬁcaz para reduzir encargos
é focalizar a concessão desse benefício. Dever-se-ia,
de forma inicial, eu diria, reduzir de forma expressiva
o encargo patronal dos empregadores mais expostos
à concorrência externa e cuja folha salarial mais pese
na formação de custos. É o caso, por exemplo, do produtor nacional de calçados, de têxteis, de brinquedos,
de móveis, entre outros. Estudos podem ﬁxar critérios
prévios e técnicos para identiﬁcar outros setores que
se encontram na mesma situação.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, desonerar seletivamente o encargo patronal das indústrias expostas
à maior concorrência externa é um caminho urgente
para proteger a produção nacional, preservar e gerar
emprego e que, ao mesmo tempo, atenta para o equilíbrio ﬁscal.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Francisco Dornelles, o Sr. João Vicente Claudino, 3º Secretário, deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pelo Sr. Vital do Rego.
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rego. Bloco/PMDB
– PB) – Com a palavra, depois de ouvirmos o nosso
Ministro Dornelles, o nosso Líder do PDT, Acir Gurgacz - 48 anos, Senador desde novembro de 2009,
líder político que foi Prefeito de Ji-Paraná. Com muito
orgulho, nosso Líder Acir Gurgacz.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente Vital do Rêgo, Srªs e Srs. Senadores, antes
que se ausente nosso Ministro Dornelles e Presidente
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do PP, Líder do PP no Senado, quero cumprimentá-lo
por seu pronunciamento.
Já desde o ano passado, estamos vindo a esta
tribuna, pedindo a desoneração da folha de pagamento
para que o Brasil possa se tornar mais competitivo com
sua produção em todo o Planeta e para que possamos
aumentar nossa exportação de manufaturados. Não
somente estamos exportando a matéria-prima.
Então, vindo de V. Exª, com uma vasta experiência
principalmente na área econômica, sinto-me feliz e tenho certeza de que, a cada dia, estamos muito próximos
daquilo que a própria Presidenta disse em campanha
que era um dos seus objetivos: desonerar a folha de
pagamento para tornar o produto brasileiro cada vez
mais competitivo. Então, quero aqui cumprimentá-lo
por seu pronunciamento, Ministro e Senador.
O que me traz hoje aqui, Sr. Presidente, são os
graves problemas que acontecem na BR–364, no Estado de Rondônia. Neste ano, já tivemos mais de 200
acidentes na BR–364 no Estado de Rondônia. Desses
mais de 200 acidentes, tivemos 27 mortes, das quais
tivemos a perda de um grande parceiro e líder político do Estado de Rondônia, nosso Deputado Eduardo
Valverde. Quero aqui me solidarizar com a família do
PT, com a família do Valverde, com a viúva, Mara, seus
dois ﬁlhos e dizer que Valverde fará, sem dúvida, uma
grande falta não só para vocês, mas para o Estado de
Rondônia e para o Brasil.
Valverde foi uma pessoa que teve uma dedicação
muito grande para os assuntos importantes do Estado
de Rondônia não só direcionados pelo PT, mas que todos nós trazíamos à mesa de conversação, à mesa de
debates. Tivemos várias experiências de Valverde aqui,
no Congresso Nacional, como Líder da Bancada de
Rondônia. Nesta Casa, tivemos uma experiência muito
positiva, quando ele foi sempre agregador, somando-se
a nós e trazendo soluções. Então, quero me solidarizar
com sua família neste momento tão difícil.
Mas precisamos resolver essa questão da BR–
364. Estamos aqui há quase dois anos no Senado e
sempre colocamos este problema no plenário. Tivemos
várias reuniões em Ministérios, audiências públicas
em Ji-Paraná, em Vilhena e em Porto Velho para aprovarmos o Crema junto com Diretores do DNIT, com o
Dr. Pagot, com o Ministro Alfredo Nascimento, com o
Ministro Paulo e avançamos muito. Aprovamos o Projeto Crema, mas, hoje, em reunião novamente com os
técnicos do DNIT e com o Ministro dos Transportes,
com o qual estamos debatendo este assunto e procurando fazer uma união da Bancada Federal do Estado
de Rondônia no Congresso Nacional, tirando nossas
diferenças políticas do nosso Estado, da nossa região
e promovendo uma verdadeira união da bancada fe-
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deral não somente do Estado de Rondônia. Mas quero convocar aqui, hoje, a Bancada do Estado do Mato
Grosso, a Bancada do Estado de Roraima, a Bancada
do Estado do Acre, que esteve junto conosco nessa
reunião, hoje, com o Ministro e com o Diretor-Geral
do DNIT, quando discutimos também a construção
da Ponte do Abunã, uma ponte de importância muito grande para o desenvolvimento da Amazônia. Ela
é importante para o Acre, mas também é importante
para o Estado de Rondônia, assim como é importante
para os Estados do Amazonas, Roraima, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, para o centro-sul e Centro-Oeste,
e vai fazer a ligação com o pacíﬁco, através do Peru.
Nós precisamos da construção dessa ponte. Tivemos
a informação de que o seu projeto é antigo, é de 2000,
e ainda não previa a construção da usina de Girau, das
usinas do rio Madeira. Portanto, terá que ser feito um
novo projeto, mas entendemos.
Quero aqui colocar a importância da dedicação
do Ministro Alfredo Nascimento e do empenho do Diretor-Geral do DNIT, Dr. Pagot, para que esse problema
seja resolvido o mais rápido possível. E, junto com o
problema da ponte do Abunã, também a solução deﬁnitiva para o problema da BR–364.
A União das bancadas é muito importante. Não
basta mais o Crema. O Crema, se for aplicado, não traz
os benefícios que nós entendíamos que traria, porque
no projeto não está a reconstrução da BR–364.
Fechamos questão hoje com o Ministro Alfredo,
com a Bancada de Rondônia. Estávamos lá os três
Senadores de Rondônia, os três Senadores do Acre.
Nós vamos convidar para integrar essa união as Bancadas do Amazonas, do Mato Grosso e de Roraima,
porque todos nós dependemos da BR–364, para que
seja feita a duplicação da BR–364, desde Vilhena até
a cidade de Candeias, onde já há tem o início da duplicação, de Candeias a Porto Velho, que é um trabalho da bancada anteriormente realizado aqui no Congresso Nacional.
Queremos dar continuidade a essa duplicação
de Candeias até a divisa do Mato Grosso, até Cuiabá,
que ela chegue até São Paulo. Esse é o grande objetivo. Por isso é importante nos unirmos com as Bancadas dos Estados. Entendemos que é fundamental
essa construção, para que nós possamos evitar todos
esse trágicos acidentes. Ano passado, tivemos a perda de 249 vidas na BR–364. Duzentos e quarenta e
nove vidas somente dentro do Estado de Rondônia,
em função do excesso de trânsito não só de automóveis, mas, principalmente, do excesso de trânsito de
caminhões que transportam os grãos produzidos no
Estado de Rondônia, no Estado do Mato Grosso, que
são transportados para exportação.
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Portanto, quero colocar aqui a importância desta união da Bancada, não só a Bancada do Estado
de Rondônia, mas a união de todas as bancadas da
Região Norte.
Nós precisamos de um investimento maior na
reconstrução da BR–364, e de iniciar todo um trabalho para podermos fazer a duplicação da BR–364 de
Candeias, Senador Vital do Rêgo, que preside esta
sessão, até Vilhena, onde nós temos, logo depois de
Vilhena, a divisa com o Estado de Mato Grosso.
E o aumento do trânsito é muito grande, foi muito
grande nos últimos anos. Nós acompanhamos esse
crescimento do Estado, o desenvolvimento do Estado
desde quando a estrada era apenas um carreador. Nós
tínhamos a satisfação de ver o crescimento rápido do
nosso Estado. O desenvolvimento chegou, e hoje nós
temos um crescimento muito grande.
Portanto, quero registrar aqui, e agradecer mais
uma vez, o empenho do Ministro Alfredo Nascimento e
o empenho do Diretor Geral do DNIT, Dr. Pagot, assim
como o do engenheiro Johnny e toda a sua equipe do
DNIT, que têm prestado um atendimento muito especial a todos nós do Estado de Rondônia, lembrando
sempre da nossa preocupação com a duplicação da
BR–364 dentro do Município de Ji-Paraná. Ou seja, as
travessias urbanas. Segundo o engenheiro Johnny e
o Dr. Pagot, amanhã eles conseguem ﬁnalizar todas
as pendências que tinham para colocar de novo em
processo de licitação, porque já está no PAC e precisa
ser executada essa obra o mais rápido possível.
Quero também registrar aqui um incidente que
houve ontem e hoje com os trabalhadores que estão
trabalhando na construção da Usina de Jirau, no Estado de Rondônia.
Agradeço a ação rápida do Governo do Estado,
que, através da PM, fez uma mobilização e conteve
esse incidente. Mas quero pedir cautela tanto aos trabalhadores quanto à empresa, para que não haja mais
prejuízo nem para os trabalhadores nem para a obra
e muito menos para a população do nosso Estado de
Rondônia, que depende e precisa muito da continuidade e da construção dessas obras, que são muito
importantes para o desenvolvimento do nosso Estado
e do nosso País.
Entrei em contato hoje com o Superintendente
Regional do Trabalho do Estado de Rondônia, e amanhã ele estará lá no local para fazer um levantamento
e acompanhar de perto o que realmente aconteceu e o
que está acontecendo, para dar condições de trabalho
aos nossos trabalhadores, que também precisam do
apoio do Governo. E, nesse momento, o Ministério do
Trabalho juntamente com o Governo do Estado estarão lá, no local do incidente, para acompanhar e nos
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trazer dados concretos e reais dos problemas que estão acontecendo nos canteiros de obras, ou fora dos
canteiros de obras – não temos essa informação. Por
isso, a importância do Superintendente Regional do
Trabalho fazer uma diligência e apurar todos os fatos.
Isso é importante e era isso que eu tinha para dizer
nesta noite de hoje.
Agradeço ao Senador Vital do Rêgo, que fez suas
colocações brilhantes sobre o nosso saudoso Leonel
Brizola. Muito nos alegra fazer parte da família pedetista
aqui no Senado e lá no Estado de Rondônia.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rego. Bloco/PMDB
– PB) – Agradeço a V. Exª. Tenha minhas palavras como
expressão do meu sentimento, da minha saudade do
grande timoneiro Leonel de Moura Brizola.
Como último orador, Senador João Vicente Claudino, meu conterrâneo paraibano e, para a honra de
todos os piauienses, Senador da República. V. Exª tem
a palavra pelo tempo regimental.
O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB – PI.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente Vital do Rêgo, grande amigo e conterrâneo da Paraíba, primeiramente, queria agradecer
as palavras elogiosas que V. Exª fez a nossa família,
ao meu pai e à historia de trabalho que temos na Paraíba, que, realmente, sempre foi um berço inspirador
de lutas, de conquistas em tudo o que galgamos na
nossa vida, não só por intermédio do meu pai, João
Claudino, mas do meu avô, Joca Claudino. Hoje, há
uma cidade na Paraíba, a antiga Santarém, próxima
a Uiraúna, que passou a se chamar Joca Claudino, a
partir 27 de dezembro do ano passado.
Mas quero falar de um Estado recheado de historias belas, como V. Exª, que tem uma família que é
um exemplo de luta, de trabalho e de dignidade, que
honra. Tenho certeza de que a Paraíba se sente enaltecida na representação e pela sua desenvoltura no
Senado, pela sua história que começou lá como Vereador, Deputado Estadual, Deputado Federal e aqui
como Senador, que vai fazer um grande trabalho na
defesa da nossa querida Paraíba.
Sr. Presidente Vital do Rêgo, Srªs e Srs. Senadores, quero discorrer, hoje, sobre o Código Florestal.
A discussão sobre um novo Código Florestal se arrasta há anos no Parlamento brasileiro. A cada nova
legislatura, a questão permanece em pauta sem que
seja possível sair de maneira satisfatória dos dilemas
desse impasse.
Isso é mais preocupante ainda porque o meio ambiente entrou deﬁnitivamente na pauta política ao longo
das últimas três décadas. As questões ambientais são
tratadas com destaque pelos principais meios de co-
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municação brasileiros e internacionais. Nas televisões,
rádios, jornais ou revistas semanais é permanente a
preocupação com o meio ambiente.
Esse interesse por informação ou conhecimento,
no entanto, discrepa da velocidade com que é produzida
a legislação ambiental no Brasil. Há um descompasso
evidente entre os problemas e preocupações sociais
e a capacidade do Congresso Nacional em oferecer
soluções adequadas.
Esse vácuo legislativo acaba por ser preenchido
por uma inﬁnidade de normas infralegais, como resoluções, decretos ou portarias. São soluções precárias
e incapazes de atender às necessidades de todas
as camadas sociais brasileiras. O Código Florestal
de 1965 se tornou, no ﬁnal das contas, uma grande
colcha de retalhos, com comandos contraditórios ou
insuﬁcientes.
Pois bem, tal confusão normativa acaba por ser
prejudicial àquilo que se convencionou qualiﬁcar como
desenvolvimento sustentável, ou seja, não se preserva
adequadamente o meio ambiente, mas também não se
é capaz de permitir a exploração econômica que seja
capaz de gerar empregos e renda, o que nos leva a
uma premissa: a ausência de empregos acarreta em
um menor incentivo à formação educacional – em vez
de procurar escolas, as pessoas, inclusive as crianças,
buscam uma forma de gerar renda para suas famílias.
E, como consequência disso, uma população com
menor formação educacional e sem possibilidade de
prover seu sustento está mais suscetível a cometer
crimes ambientais.
Parece clara, pois que é urgente, a necessidade
de um Código Florestal que resolva o caos legislativo, ao mesmo tempo em que combine preservação e
atividade econômica.
De tal maneira, as possíveis mudanças no Código Florestal, se não forem feitas corretamente, podem
resultar em ainda mais problemas.
Estou particularmente preocupado porque o meu
Estado do Piauí pode ser afetado de modo negativo.
O sul do Estado se transformou, nos últimos anos, em
uma das fronteiras agrícolas brasileiras, com potencial
para se tornar um dos principais produtores rurais na
próxima década.
Em 2008, ano anterior à crise mundial, o PIB
piauiense subiu, graças à agricultura, 8,8% no ano,
número bem superior aos 5,2% da economia nacional. Isso se deu porque a agricultura estadual passou
a ser 1,1% da nacional e promete aumentar substancialmente no futuro. De acordo com dados trazidos pelo
Jornal O Estado de S. Paulo, de 23 de janeiro último,
apenas 12% do potencial agrícola do Estado do Piauí
estaria sendo explorado. Em outras palavras, faltando
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praticamente 90% do potencial a ser explorado, a agricultura está apenas em seus primeiros passos, apesar
de todo o sucesso já alcançado.
Não havia, Presidente Vital do Rêgo, uma preocupação. Isso ocorreu agora, recentemente, no Estado do
Piauí, porque a ação política, de maneira mais eﬁciente,
devotou-se a resolver os problemas de infraestrutura,
principalmente da região do nosso cerrado.
Nossa atividade do agronegócio, de tal maneira,
constitui-se no meio fundamental para nosso desenvolvimento econômico, constituindo-se no motor do Estado
e propulsor de outras atividades que sejam correlatas,
caso da agroindústria de processamento.
O Piauí juntou-se à área de expansão da produção de grãos no Brasil, ao lado de Estados como Mato
Grosso, Tocantins, Bahia, Maranhão, Goiás, Minas
Gerais. No entanto, a infraestrutura do Estado é bem
inferior a do restante do País. Os setores de comunicações, energia e transportes são precários, quando
comparados aos de outras regiões.
Há obras do PAC – Programa de Aceleração do
Crescimento que são absolutamente vitais, caso da
ferrovia Transnordestina, que permitirá o escoamento
da produção da região sul do Estado. Essa obra, na
verdade, terá o duplo efeito de dar vazão à produção
atual e de incentivar a ida de novos produtores para
a região, haja vista que o custo do hectare de terra é
de 20% a 25% daquilo que custa no sul do País, com
índices de produtividade bastante próximos.
Sr. Presidente, segundo a advogada Ana Luci Limonta Grizzi, em entrevista ao jornal Brasil Econômico, de 18 de fevereiro último, o Código Florestal hoje é
solenemente ignorado. Segundo ela, isso acontece “ou
porque o desconhecem, ou porque não é interessante
cumpri-lo. As áreas de plantio de cana no interior de
São Paulo, por exemplo, são motivo de briga e poucas
delas têm o espaço de reserva legal.
O setor sucroalcooleiro tem grandes problemas
com o Código. Na região Norte é ainda mais complicado, porque muitas pessoas sequer o reconhecem.
Para que seja mudado tal quadro, é preciso que
o Código Florestal não seja feito apenas a partir de
interesses ideológicos. É preciso ir além. É preciso
observar as necessidades cientíﬁcas, sociais, ambientais e econômicas.
Um ponto que me parece fundamental é que
existem diferentes realidades em todo o País. Não é
possível comparar regiões como a do sul, em que a
agricultura já se consolidou com fronteiras agrícolas,
caso do Piauí, em que áreas ainda estão em processo
de expansão. Como eu observei anteriormente, apenas 12% do potencial piauiense está sendo explorado atualmente. Neste caso especíﬁco, não é possível
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concordar com a proposta de moratória de cinco anos,
em que não será permitido o corte raso de novas áreas de ﬂoresta nativa para ﬁns de exploração agrícola
e pecuária. Isso se compara àquelas áreas já instaladas há muito tempo e o Piauí, que inicia dar os seus
primeiros passos.
Tal moratória produziria um efeito desastroso sobre o Piauí num momento em que estamos em processo
de decolagem, em que a agricultura assume o papel de
protagonista da economia local. Um dano abissal para
um Estado que já é efetivamente preservacionista.
Aﬁrmo isso porque, no Piauí, o total de áreas
preservadas é maior do que o somatório das áreas
preservadas de todos os outros Estados do Nordeste.
Temos os Parques Nacionais da Serra da Capivara, de
Sete Cidades, de Serra das Confusões, fora as APAs
(Áreas de Proteção Ambiental), e tramita a criação de
mais dois parques nacionais no Piauí, o Parque da
Serra Vermelha e o Parque Nacional das Nascentes
do Parnaíba.
Parece, evidentemente, que nesse quesito cada
Estado deveria poder estabelecer os parâmetros necessários – se o forem, realmente – para uma moratória. No caso piauiense, penso que a moratória seria
desnecessária, haja vista o momento pelo qual passa
a agricultura local.
Feitas essas ponderações, concluo este breve pronunciado com a certeza de que o Congresso Nacional
tem o dever de aprovar, o mais breve possível, um novo
Código Florestal capaz de atender às necessidades
da sociedade brasileira e garantindo a preservação e,
principalmente, o desenvolvimento econômico.
Queria aproveitar também esta oportunidade...
O Sr. Acir Gurgacz (Bloco/PDT – RO) – Senador
João Claudino, me permite um aparte?
O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB – PI) –
Pois não, Senador Acir Gurgacz.
O Sr. Acir Gurgacz (Bloco/PDT – RO) – Só para
cumprimentá-lo pelo tema da reforma do Código Florestal. Nós já estamos há mais de nove anos aguardando
a aprovação na Câmara dos Deputados, aguardando
para que seja aprovado e que venha para o Senado.
E eu quero só me aliar a V. Exª e pedir que a Câmara
vote o mais rápido possível essa reforma, para que nós
possamos analisar aqui, mas não gastarmos também
nove anos para aprová-lo aqui no Senado. Nossa intenção é aprová-lo o mais rápido possível, em quatro
meses, seis meses, dentro daquilo que seja oportuno para a produção brasileira. E, como V. Exª coloca,
a importância do Código é para o Piauí como é para
Rondônia, como é para a região amazônica. Para todos
nós, independente das nossas regiões, das diferenças
das produções dos nossos Estados, é imprescindível
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que o Código seja aprovado e que venha rápido para
o Senado, para que nós possamos também dar essa
resposta ao nosso produtor brasileiro. Meus cumprimentos, Senador.
O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB – PI)
– Concordo plenamente, Senador Acir. Espero que
esse Código venha mais rápido do que estão vindo
da Câmara as medidas provisórias. Que nós possamos aqui fazer um debate ainda muito mais profícuo e
ter celeridade na formulação desse novo Código, que
venha a ser aplicado para o desenvolvimento sustentado do País.
Senador Flexa Ribeiro.
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – Senador João Claudino, V. Exª traz à tribuna hoje um
assunto da maior importância. O Piauí, que V. Exª tão
bem representa no Senado brasileiro, é atingido de
forma direta pela questão ambiental no seu desenvolvimento. O Código Ambiental remonta quarenta anos
e é evidente que, com o avanço da tecnologia, hoje
ele está totalmente defasado, necessitando de revisão.
Não dá para entender que haja uma blindagem de tal
forma pelos ambientalistas que o consideram como
um dogma e não permitem que se faça uma revisão,
adequando-o à tecnologia existente hoje, para que se
possa fazer o desenvolvimento sustentável. Com isso,
parecem não querer que o Brasil se desenvolva, que os
brasileiros que vivem nas regiões periféricas do nosso
País não tenham direito à qualidade de vida, eu já não
diria como a dos países do Primeiro Mundo ou como
nas regiões desenvolvidas do nosso País, mas uma
qualidade de vida com dignidade. Nós podemos, sim,
desenvolver preservando e preservar desenvolvendo.
E V. Exª tem toda a razão quando traz essa discussão
à tribuna do Senado Federal. Eu apresentei um projeto há mais de cinco anos no Senado Federal que era
de uma simplicidade à toda prova, apenas permitindo
a utilização, Presidente Vital, das áreas já antropizadas por imagens de satélite. Àquela altura, até 2002,
era o que existia. O projeto foi apresentado em 2005,
propunha o reﬂorestamento com espécies nativas ou
exóticas e a compensação dessas áreas por reservas
ambientais, na mesma bacia hidrográﬁca ou em bacia
secundária ou no limite do Estado. O projeto foi aprovado por unanimidade no Senado Federal em menos
de sete, oito meses, e se encontra na Câmara há mais
de quatro anos e meio. É esse projeto que hoje resultou numa comissão especial da Câmara, com relatório do Deputado Aldo Rebelo, que parece impossível
ser aprovado.
Ainda hoje, conversando com alguns Deputados,
tive a notícia de que o Presidente Marco Maia se comprometeu a pautar o projeto, para que o Plenário se
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pronuncie em relação ao relatório, pelo menos. Não
quer dizer que ele vá ser aprovado ou não, mas que
o Parlamento brasileiro tem que se pronunciar sobre
se é a favor ou não do que está relatado no parecer
do Deputado Aldo Rebelo. Eu acho que isso faz parte da democracia brasileira. Quero parabenizá-lo por
trazer, neste início de noite, aqui no Senado Federal
um assunto da maior importância para o crescimento
da economia brasileira e da melhoria da qualidade de
vida dos brasileiros.
O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB – PI)
– Não tenha dúvida, Senador Flexa Ribeiro, é o que
eu coloquei, é “desideologizar” a discussão do Código
Florestal. Eu acho que isso é que emperra muito. Perdeu-se nove anos nessa discussão. Esperamos que o
último relatório do Deputado Aldo Rebelo seja aprovado,
para que, aqui, nós possamos dar o encaminhamento necessário ao aprimoramento dessa discussão. Eu
acho que é o fórum até mais amplo, o Senado Federal, para que nós possamos dar à Nação brasileira um
Código Florestal moderno, presente, em que se possa
tratar da preservação do meio ambiente com um caráter responsável, mas olhando a questão econômica
e o desenvolvimento sustentável. Nessa questão que
envolve polêmicas ambientais, trata-se até o manejo
ﬂorestal como um vilão dentro desse processo.
Isso é muito importante e esperamos que – concordo com V. Exª – o mais rápido possível possamos
ter o Código Florestal aqui no Senado.
Presidente Vital do Rego, aproveito para encaminhar à Mesa requerimento para voto de pesar pelo
falecimento prematuro de um promotor de Justiça, o
José Meton Filho, um amigo, que deixa duas ﬁlhas, a
Teresinha e a Maria Cecília, os irmãos Jesus e Mônica e os pais José Meton e Maria Socorro. José meton
faleceu aos 43 anos de idade, nesta semana, de infarto fulminante. Um promotor combativo, especialista
em Direito Processual Penal, notabilizou-se por atuar
em matéria criminal e em diversas comarcas no Piauí.
Encaminho o voto de pesar à Mesa.
Queria aproveitar o tema das medidas provisórias
como também o tema da reforma política que está muito presente nos discursos e nos debates desta Casa.
Entendo que, como foi dito, nós estamos recebendo
essas medidas aos 44 do segundo tempo. Então tem
que haver o mesmo tempo. Inclusive, ﬁco feliz com V.
Exª nesta Casa, que traz a experiência da Câmara
como Deputado e viu aqui o que passa o Senado ao
receber determinadas matérias.
Desde 2005, há um projeto do Senador Antonio
Carlos Magalhães para modiﬁcar a forma de trâmite
das medidas provisórias. Foi aprovado no Senado e
não andou na Câmara. Os projetos que hoje se en-

Quinta-feira 17

445

07035

sejam para modiﬁcar o trâmite, dividir o tempo entre
Câmara e Senado, inclusive um do Senador Sarney,
que está entrando com uma PEC, são mais ou menos
parecidos.
Quero até que o projeto não inclua o tempo de
recesso, que este prazo, o tempo de recesso, seja
excluído porque as medidas que chegam aqui em
setembro e outubro perdem os 40 dias de recesso,
contando tempo para vencimento das medidas provisórias. Então, para se ter o equilíbrio, para que haja o
respeito da instituição, da representação política das
duas Casas, é preciso que essas medidas provisórias
tenham o tempo necessário para discussão.
Por exemplo, a reforma política, que, acredito, no
Senado, anda bem com o Presidente Dornelles, um
homem equilibrado. Mesmo tendo a sua história de vida
voltada para a economia, tem na genética a política,
porque é Dornelles, do Getúlio Vargas, e é Neves, do
Tancredo Neves. Tenho certeza de que com equilibro,
com lucidez, com preparo e com experiência política,
ele irá conduzir muito bem no Senado esta reforma
política que é tão importante. Não sei se é a mãe das
reformas, mas é uma reforma que dará a cidadania
plena que só é atingida com a participação política efetiva. A sociedade brasileira tem que entender o papel
dos partidos políticos, do político e da representação
política e sentir-se cada vez mais representada pelos
81 Senadores, pelos 513 Deputados, pelos Deputados
Estaduais, pelos Vereadores. Às vezes, a sociedade
questiona o papel de cada um, mas todos chegam
aqui pelo voto democrático e escolha livre de toda a
população brasileira.
Então é um momento importante para esta Casa
e vai gerar debates profícuos. Teremos respostas efetivas à sociedade brasileira.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rego. Bloco/PMDB
– PB) – Parabenizo V. Exª, Senador João Vicente, pela
lucidez dos temas, na certeza de que o Código Florestal terá nesta Casa o tratamento devido.
Prorrogo por mais 30 minutos a sessão porque,
embora houvera anunciado que o Senador João Vicente seria nosso último orador, recebemos a presença
do Senador Fernando de Souza, para os paraenses,
para os milhares de paraenses que o consagraram nas
urnas nas últimas eleições, que é o nosso queridíssimo Senador Flexa Ribeiro, Fernando de Souza Flexa
Ribeiro. É um nome bonito danado!
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Obrigado, Presidente Vital do Rego. Esta é a primeira
vez, ao longo desses seis anos e alguns meses, que
um Presidente pronuncia o meu nome por inteiro. Era
sempre Senador Flexa Ribeiro. Agradeço a V. Exª.
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Venho à tribuna hoje, Presidente João Claudino,
para fazer um registro com muito pesar. Primeiro, quero
encaminhar um requerimento à Mesa, nos termos dos
arts. 218 e 221 do Regimento Interno, para que, ouvido
o Plenário, seja consignado nos Anais do Senado um
voto de solidariedade ao povo japonês, pela tragédia,
pela calamidade que assolou o País.
Requeiro ainda que este voto seja encaminhado
às seguintes autoridades: Sua Majestade o Imperador
Akihito; Exmº Sr. Naoto Kan, Primeiro Ministro do Japão;
o Exmº Sr. Akira Miwa, Embaixador do Japão no Brasil.
E o faço, Senador João Claudino, por várias razões.
Primeiro, prestando solidariedade a todos os irmãos
japoneses que sofreram essa tragédia lamentável, vista
em tempo real por todos nós do mundo inteiro.
Tenho a honra de ser Vice-Presidente do Grupo
Parlamentar Brasil-Japão e, como tal, participei ativamente dos festejos do centenário da migração japonesa ao Brasil, dos 80 anos da migração japonesa na
Amazônia. O meu Estado, o Pará, tem a terceira colônia japonesa do Brasil – a primeira está em São Paulo;
a segunda, no Paraná; e a terceira, no Pará. Fizemos
várias festividades para marcar essas datas para nós,
do Brasil, importantes. Na Câmara Federal, temos um
painel constituído de mais de 500 mil origamis, que são
aquelas dobraduras de papel, que mostram as bandeiras do Brasil e do Japão irmanadas; e a relação entre
os povos irmãos do Brasil e do Japão além de amizade,
é uma relação também cultural e comercial.
No Estado do Pará, há uma integração que, diria, não
diferencia brasileiros de japoneses, e há já uma integração
entre os dois povos. Eles nos ajudaram e continuam nos
ajudando a desenvolver o Brasil e a desenvolver o Pará.
Começaram na agricultura trazendo para o nosso Estado
novas culturas, passaram para o comércio, para a indústria
e hoje são importantes na economia do Pará.
Então, quero encaminhar à Mesa, pedindo apoio
para aprovação deste requerimento de solidariedade
a todas as vítimas, que foram milhares, atingidas de
forma inesperada.
Nós todos sabemos que o território do Japão é
sujeito a esses acidentes, como terremotos, tanto que
já existe tecnologia conhecida e implantada para que
eles possam melhor se proteger de terremotos e até
de tsunamis. Mas, quando chegam a atingir os níveis
dessas últimas ocorrências, o drama vivido pelo povo
japonês é incomensurável.
Aquele foi, como todos nós presenciamos pela
mídia, o maior terremoto já registrado naquele País.
Além do terremoto, o tsunami avassalador que se seguiu e, lamentavelmente, o crescente risco de desastre
nuclear nos deixam extremamente apreensivos.
O número oﬁcial de mortos na tragédia não param de subir. Esses números, lamentavelmente, diﬁcilmente serão conhecidos em sua realidade. Alguns
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falam em 3 mil ou 4 mil, outros falam em 10 mil, pois
ainda existem milhares de pessoas desaparecidas que
ainda não são dadas como mortas.
Espero que possa ser um número cada vez menor do que a realidade demonstra ser.
Até a manhã de ontem, três explosões ocorreram na
usina nuclear em Fukushima, apesar dos esforços incessantes das autoridades em refrigerar o sistema, bombeando, inclusive, água do mar para dentro dos reatores.
Ou seja, falhou todo o sistema de segurança previsto
para que, se houvesse uma falha de energia no sistema
de refrigeração dos reatores, nos geradores de energia
que pudessem suprir essa falta de energia. Com o abalo,
esses geradores não funcionaram, os reatores passaram
a ter as suas temperaturas elevadas e o desastre nuclear
acabou acontecendo e a contaminação elevou-se a nível
nunca antes atingidos naquele país.
Os níveis de radioatividade cem vezes mais altos
do que o normal foram medidos em Ibaraki, ao sul da
província de Fukushima. Tóquio, uma das maiores cidades do mundo, a 220 quilômetros de distância da usina,
também registra elevação no nível de radiação.
O Primeiro Ministro Naoto Kan orientou a população a ﬁcar em casa nos arredores da usina de
Fukushima e em Tóquio.
A Autoridade de Segurança Nuclear Francesa, que
acompanha a crise, elevou, nesta terça-feira, para nível 6,
em uma escala até 7, a classiﬁcação dos acidentes.
Tudo isso, Senador João Claudino, nos ensina
que o imprevisível, que o imponderável acontece. Vários países já tomaram decisões importantes face a
essa realidade. Vamos ver alguns países e quais as
decisões que eles tomaram.
A Alemanha suspendeu temporariamente seus
planos de ampliar a vida útil de suas usinas nucleares.
A Chanceler Angela Merkel disse que “examinaremos
como podemos acelerar a rota para a energia renovável” e que os eventos no Japão “nos ensinam que os
riscos que considerávamos absolutamente improváveis,
na verdade, não o são”.
A Suíça, que tem quatro usinas nucleares, que
produzem 40% da energia do país, disse que vai endurecer os padrões de segurança que regulam suas
usinas nucleares.
A União Européia convocou para ontem uma reunião
com autoridades do setor nuclear para discutir o quanto o
Bloco está preparado para o caso de emergências.
A estatal nuclear de Taiwan informou que estava
analisando planos para reduzir a produção de energia nuclear.
O Senador Joe Leiberrman, Presidente da Comissão de Segurança Interna do Senado americano, declarou
que o desastre deveria fazer os Estados Unidos frearem
a expansão de suas usinas nucleares até que o impacto
do acidente seja determinado com clareza.
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Os Estados Unidos tinham aprovado, através do
Senado, recursos para ampliarem a geração de energia
nuclear. Agora eles suspenderam a utilização para analisarem a causa do ocorrido no Japão e reavaliarem se serão realmente aplicados nessa fonte de geração nuclear
de energia.
Por que eu ﬁz todos esses comentários de todos
esses países, todos eles do Primeiro Mundo? Por quê?
Porque, lamentavelmente, no nosso País, no Brasil, parece que nada aconteceu.
O Brasil disse que vai continuar investindo na
usina de Angra 3, que não há nenhum risco, que não
haverá nenhuma mudança no programa de geração de
energia nuclear, diferentemente do que acontece em
todos os países do Primeiro Mundo. Isto logo no Brasil,
que, diferentemente de todos eles, tem condições de
ter a maior geração de energia limpa do mundo, com
a energia hídrica, a energia solar e a energia eólica.
Como podemos, com este País abençoado por Deus,
pensar em energia nuclear quando temos condições
de gerar, através das hidrelétricas, do vento e da luz
solar, a energia para o nosso desenvolvimento?
Aí, Senadoras, Senadores, brasileiros que nos veem
pela TV Senado e nos ouvem pela Rádio Senado, ﬁca a
pergunta: onde está o Greenpeace? O Greenpeace se
coloca aqui, no Brasil, de forma, eu diria, radicalmente – V.
Exª fez, há pouco, um pronunciamento sobre a questão da
revisão do Código Florestal – contra a hidrelétrica de Belo
Monte. E agora aponta o dedo e se coloca radicalmente
contra as usinas nucleares mundo afora. Eu acho que o
Greenpeace quer que o mundo todo viva ainda à luz de
lamparina. Só pode ser, porque ele é contra a energia limpa e é contra a energia nuclear.
Então, eu gostaria que o Greenpeace ﬁzesse o
seu movimento de forma correta: dissesse que é contra, mas dissesse qual é a solução para que houvesse
energia para o desenvolvimento da humanidade.
Tenho dados aqui, Senador João Claudino, que
mostram que as usinas hidrelétricas no Brasil geram
mais de 75% da eletricidade do nosso País. As energias
nucleares geram apenas 2,5% da nossa eletricidade.
Para que precisamos disso? Para quê? Nós temos um
potencial já levantado de geração hídrica maior que
todo o potencial instalado no País – já foi levantado pela
Eletrobras e pela Eletronorte. Ou seja, nós podemos
dobrar o parque de geração de energia no Brasil só
executando o que já está levantado, fora o que precisa
ser inventariado. E há muito a ser inventariado.
Temos outra possibilidade também já levantada: o
Brasil é o país da América Latina e do Caribe com maior
capacidade de produção de energia eólica. Segundo
estimativas, levando em consideração, a captação de
ventos com torres de 100 metros de altura, o potencial
eólico pode chegar a 250GW, superando o que pode ser
alcançado pelas usinas hidroelétricas. E não estamos
nem considerando a energia solar. Ou seja, se temos
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todo esse potencial, para que continuar insistindo em
fazer geração por meio de energia nuclear?
Nós todos sabemos por que Angra 1 foi feito lá atrás,
no governo militar. Porque acordos com o governo da Alemanha levou o então governo do Brasil a trazer os investimentos de Angra 1 e, depois, completar Angra 2. Não
entendi até hoje por que se começou Angra 3, por que se
retomou o programa com a construção de Angra 3.
Não entendo, repito, a razão de o Brasil necessitar de energia nuclear. A vida acaba de nos provar
novamente que o imponderável acontece. Eu vou citar
três casos, e não podemos esquecer o último, da semana passada. Em 1979, nos Estados Unidos, Three
Miles Island; em 1986, na Ucrânia, Chernobyl; e, agora,
2011, no Japão, Fukushima.
O jornal O Dia online de hoje traz a seguinte matéria
– de terça-feira: “Sete erros da fuga de Angra dos Reis”. Está
aqui o material, vou deixá-lo para que possa ser transcrito
nos Anais do Senado e peço a transcrição:
Sete erros da fuga de Angra dos Reis:
área de esvaziamento subestimada, plano de
emergência pouco treinado e desconhecido
pela população, rotas de fuga ineﬁciente da
cidade e das ilhas, abrigos despreparados e
risco de contaminação do litoral. Especialistas
em gerenciamento de riscos apontaram sete
erros no plano de segurança para situações
de emergência das usinas nucleares Angra 1
e 2. A região já registrou abalos sísmicos na
década de 1990 e em 2008, quando um tremor de 5,2 graus na Escala Richter sacudiu
Estados do Sul e do Sudeste.
Ou seja, nós, como eu disse, somos um País
abençoado e temos que agradecer a todo o momento
ao nosso Deus ter-nos dado este País para vivermos,
um País rico, rico pelo seu solo, pela sua cobertura
ﬂorestal, pelo seu subsolo, pela sua insolação, pelos
seus ventos, pelos seus recursos hídricos; por não termos no Brasil essas catástrofes da natureza. Temos
enchentes, que, lamentavelmente, se repetem a cada
ano, e o governo não toma ações deﬁnitivas para impedi-las, esperando que, no ano seguinte, aconteçam
de novo, quando é sabido que elas podem e devem,
por ações de engenharia, ser evitadas.
Senador João Claudino, eu encerro o meu pronunciamento da forma como iniciei, prestando a minha solidariedade ao povo japonês. A dor que esse povo irmão sente
nestes momentos trágicos é a mesma dor que todos os
brasileiros sentem também em conjunto com eles.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU
PRONUNCIAMENTO .
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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Reportagem de Beatriz Salomão e Diego Barreto.
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Durante o discurso do Sr. Flexa Ribeiro,
o Sr. Vital do Rego, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. João Vicente
Claudino , 3º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino.
PTB – PI) – Quero parabenizar V. Exª, Senador Flexa
Ribeiro, pelo brilhante pronunciamento. É um tema
cuja discussão temos que nos aprofundar. Quero, com
a vossa concordância, subscrever o requerimento de
solidariedade a esse povo valoroso, que é importante
na construção do Brasil que temos hoje. Sei da importância da colônia japonesa no Pará.
Este é mais um momento de dor – mais um – na
história da vida do povo japonês, há tanto já testado.
Eles sempre se levantam com muita altivez. Algo que
tenho visto nas matérias jornalísticas é que este momento por que passa o Japão, de tsunami, de terremoto, de acidente nuclear, de escassez de alimento e
combustível, começa a atingir a virtude da paciência
japonesa, mas o povo é forte, valoroso.
E nós encaminharemos, de acordo com o Regimento, não só o requerimento, o voto de solidariedade, como também a transcrição que V. Exª solicitou da
matéria do jornal O Dia.
V. Exª será atendido na forma do Regimento.
Quero dizer ainda que os 75% de energia que
são gerados pelo sistema hídrico do País é apenas um
terço da nossa capacidade. Nós podemos não só dobrar, mas aumentar em 200%, gerar mais 340MW de
energia, pois este País é muito rico em energia limpa,
como V. Exª tão bem aﬁrmou, com tantos números.
Parabéns a V. Exª por um pronunciamento tão rico
em informações e tão solidário ao povo japonês.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. PTB
– PI) – Sobre a mesa requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino.
PTB – PI) – O requerimento lido vai à Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional.
A Presidência recebeu as seguintes indicações
para comporem o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.
Ofício nº 82, de 2011, da Liderança do PMDB,
que, nos termos regimentais, de acordo com a Resolução nº 25/2008, encaminha nomes para integrarem
o Conselho de Ética: Senador Gilvam Borges, Senador
João Alberto Souza, Senador Renan Calheiros, Senador Romero Jucá, como membros titulares; Senador
Lobão Filho, Senador Wilson Santiago, Senador Valdir Raupp e Senador Eunício Oliveira, como membros
suplentes.
É o seguinte o Ofício:
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OF. GLPMDB Nº 082/2011
Brasília, 16 de março de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, de acordo com a Resolução nº 25/2008, tenho a honra de encaminhar a
Vossa Excelência os nomes dos Senadores do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB que
integrarão o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
do Senado Federal.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência,
votos e apreço e consideração. – Senador Renan Calheiros, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino.
PTB – PI) – A Presidência recebeu também as indicações para comporem o Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar, pelo Ofício nº 37, da Liderança do PSDB.
Como membros titulares, Senador Mário Couto e Senador Paulo Bauer; como membros suplentes, Senador
Cyro Miranda e Senadora Marisa Serrano.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 37/11-GLPSDB
Brasília, 16 de março de 2011
Senhor Presidente,
Em atenção ao ofício de V. Exª de nº 232, de
2011, indico os seguintes senadores para integrarem
o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar:

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Alvaro Dias, Líder
do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. PTB
– PI) – A Presidência também recebeu as indicações
para comporem o Conselho de Ética e Decoro Parla-

452

07042

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 17

mentar, da Liderança do PTB, Ofício nº 61, de 2011,
Senador Gim Argello, como membro titular, e Senador
João Vicente Claudino, como membro suplente.
É o seguinte o Ofício:
OF. Nº 61/2011/GLPTB
Brasília, 16 de março de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais e em atenção ao OF.
SF/233/2011, comunico a Vossa Excelência que indico, pelo Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, os Senadores Gim Argello e João Vicente Claudino para
integrarem o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
do Senado Federal, como membros titular e suplente,
respectivamente.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração. – Senador Gim Argello, Líder do PTB.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino.
PTB – PI) – A Presidência recebeu também as indicações da Liderança do PP, pelo Ofício nº 18, de 2011,
que encaminha a indicação do Senador Ciro Nogueira
para integrar o Conselho de Ética na vaga destinada
ao Partido Progressista.
É o seguinte o Ofício:
OF. Nº 018/2011-GLPP
Brasília-DF, 16 de março de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação do Senhor Senador Ciro Nogueira
para integrar o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal, na vaga destinada ao Partido
Progressista – PP.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência de
estima e apreço.
Cordialmente, – Senador Francisco Dornelles.
– Líder do PP.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino.
PTB – PI) – A eleição se fará oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino.
PTB – PI) – A Presidência recebeu o Ofício nº 13, de
2011, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, comunicando a aprovação do Substitutivo ao
Projeto de Lei do Senado nº 481, de 2008.
É o seguinte o Ofício:
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Ofício nº 13/11-Presidência/CCJ
Brasília, 16 de março de 2011
Assunto: Turno Suplementar
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que em Reunião
Ordinária realizada nesta data, esta Comissão aprovou
o Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 481, de
2008, de autoria do Senador Raimundo Colombo que
“Altera o Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972,
para estabelecer suspensão temporária do prazo para
apresentação de impugnação a auto de infração e a
notiﬁcação de lançamento”.
A matéria será incluída na pauta da próxima
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos
termos do disposto no art. 282, combinado com o art.
92, do Regimento Interno do Senado Federal.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Eunício Oliveira, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino.
PTB – PI) – Com referência ao Ofício lido, a Presidência comunica ao Plenário que à matéria poderão ser
oferecidas emendas até o encerramento da discussão,
no turno suplementar, perante a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. PTB
– PI) – A Presidência designa o Senador Romero Jucá
para integrar, como titular, a Comissão de Assuntos
Sociais, nos termos do Ofício GLPMDB nº 81/2011,
encaminhado pela liderança do Partido do Movimento
Democrático Brasileiro.
É o seguinte o Ofício:
OF. GLPMDB Nº 81/2011
Brasília, 16 de março de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação do Senador Romero Jucá, como
membro titular, na Comissão de Assuntos Sociais –
CAS.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Renan
Calheiros, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino.
PTB – PI) – Sobre a mesa, propostas de emenda à
Constituição que passo a ler.
São lidas as seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. PTB –
PI) – As propostas de emenda à Constituição que acabam
de ser lidas estão sujeitas às disposições constantes dos
arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.
As matérias vão à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino.
PTB – PI) – A Presidência recebeu, da Câmara dos
Deputados, o Projeto de Lei da Câmara nº 2, de 2011
(nº 583/2007, na Casa de origem, da Deputada Alice
Portugal), que dispõe sobre a proibição de revista íntima de funcionárias nos locais de trabalho e trata da
revista íntima em ambientes prisionais.
É o seguinte o projeto:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 2, DE 2011
(nº 583/07, na Casa de Origem,
da Deputada Alice Portugal)
Dispõe sobre a proibição de revista
íntima de funcionárias nos locais de trabalho e trata da revista íntima em ambientes
prisionais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As empresas privadas, os órgãos e entidades da administração pública, direta e indireta, ﬁcam
proibidos de adotar qualquer prática de revista íntima
de suas funcionárias e de clientes do sexo feminino.
Art. 2º Pelo não cumprimento do art. 1º, ﬁcam os
infratores sujeitos a:
I – multa de R$20.000,00 (vinte mil reais) ao empregador, revertidos aos órgãos de
proteção dos direitos da mulher;
II – multa em dobro do valor estipulado
no inciso I, em caso de reincidência, independentemente da indenização por danos morais
e materiais e sanções de ordem penal.
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Art. 3º Nos casos previstos em lei, para revistas
em ambientes prisionais e sob investigação policial,
a revista será unicamente realizada por funcionários
servidores femininos.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 583, DE 2007
Dispõe sobre a proibição de revista
íntima de funcionários nos locais de trabalho.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As empresas privadas, os órgãos públicos da
administração direta e indireta, as sociedades de economia mista, as autarquias e as fundações em atividade no
País ﬁcam proibidos de adotar qualquer prática de revista
íntima de seus funcionários ou seus prepostos.
Art. 2º O não cumprimento do disposto no art. 1º,
ﬁcam os infratores sujeitos a:
I – multa de 50 (cinquenta) salários mínimos, na data de ocorrência do auto na empresa ou empregador;
II – suspensão do funcionário da empresa que procedeu à revista por 30 (trinta) dias,
em caso de reincidência;
III – em caso de nova reincidência, o empregador ﬁcará sujeito à detenção de 6 (seis)
meses a 1 (um) ano.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Justiﬁcação
Após anos de luta, as mulheres brasileiras vêm
alcançando o reconhecimento de seus direitos. A atuação do movimento de mulheres, grupos feministas,
conselhos estaduais dos direitos da mulher e sindica-
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tos foi decisiva no processo de elaboração da nova
Constituição Federal, permitindo que grande parte das
reivindicações femininas estejam representadas e consagradas no texto constitucional, o que signiﬁcou um
avanço histórico na luta das mulheres brasileiras.
No entanto, a igualdade garantida na lei ainda
é desrespeitada muitas vezes na vida e no cotidiano
das mulheres. Constatamos que um grande número
de trabalhadoras são constrangidas a se submeterem
diariamente à prática da revista íntima ao ﬁm da jornada de trabalho.
Com frequência lemos nos jornais de grande circulação denúncias de ﬁrmas que adotam essa prática
em um acintoso desrespeito à Constituição Federal que,
no seu Capítulo I, Artigo 5º, inciso X, que trata dos direitos e deveres individuais e coletivos que diz:
“são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas”.
O acesso da mulher ao mercado de trabalho e
sua permanência nele é um dos meios mais importantes para exercer a igualdade e respeitos conquistados
e consagrados na Constituição brasileira. Portanto, o
objetivo que temos ao representar este projeto de lei,
originalmente de autoria da ex-deputada Jandira Feghali, é garantir a assegurar à mulher o direito ao trabalho,
sem ter sucessivamente sua intimidade violada.
Sala das Sessões, 27 de março de 2007. – Deputada Alice Portugal –PCdoB/BA
(Às Comissões de Direitos Humanos e
Legislação Participava e de Constituição, Justiça e Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. PTB
– PI) – O Projeto, que acaba de ser lido vai às Comissões de Direitos Humanos e Legislação Participativa;
e de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino.
PTB – PI) – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, lembrando às Srªs e Srs.
Senadores que constará da próxima sessão ordinária,
a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte
ORDEM DO DIA
1
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 508, DE 2010
Discussão, em turno único, do Medida
Provisória nº 508, de 2010, de autoria da Presidente da República, que abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da Educação,
no valor de R$ 968.185.382,00 (novecentos e
sessenta e oito milhões, cento e oitenta e cinco
mil, trezentos e oitenta e dois reais), para os
ﬁns que especiﬁca.
(Lida no Senado Federal no dia
16.03.2011)
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Relator revisor: Senador Jayme Campos
(Sobrestando a pauta a partir de:
25.11.2010)
Prazo ﬁnal prorrogado: 20.03.2011
2
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 100, DE 2007
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
100, de 2007 (nº 5.741/2001, na Casa de origem, da Deputada Ana Corso e de outros
Senhores Deputados), que dispõe sobre a
criação dos Comitês de Estudos e Prevenção
à Mortalidade Materna.
Parecer sob nº 1.477, de 2010, da Comissão Diretora, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, que oferece a redação do vencido.
(Relator no turno único: Senador Mão
Santa)
3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 52, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 52, de 2008 (nº 2.347/2003,
na Casa de origem, do Deputado Sandro Mabel), que dispõe sobre o dever de notiﬁcação
em caso de necessidade de ações preventivas,
de socorro, assistenciais ou recuperativas na
área de defesa civil e dá outras providências.
Parecer sob nº 1.901, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator Senador Marconi Perillo, favorável, com
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta.
4
REQUERIMENTO Nº 171, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 171, de 2011, do Senador Jorge Viana,
solicitando a criação de Comissão Temporária,
composta de onze membros titulares e igual
número de suplentes, com prazo de funcionamento de noventa dias, tendo como objetivo
propor alterações no Sistema Nacional de Defesa Civil e construir proposta de constituição
de uma força nacional de defesa; atuando especialmente em estados onde ocorreram tragédias de grandes proporções como Alagoas,
Pernambuco e Rio de Janeiro.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino.
PTB – PI) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 21 horas e 31
minutos.)
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Ata da 29ª Sessão, Deliberativa Ordinária
em 17 de março de 2011
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. José Sarney, da Sra. Marta Suplicy, dos Srs.
Mozarildo Cavalcanti, Paulo Davim, Inácio Arruda, da Sra. Angela Portela,
e dos Srs. Eunício Oliveira, Vital do Rego, Sérgio Petecão e Acir Gurgacz
(Inicia-se a Sessão às 14 horas e encerrase às 20 horas e 14 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Há número regimental. Declaro aberta a
sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Sobre a mesa, parecer que passo a ler.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 42, DE 2011
Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 29, de 2010 (PDC nº
1.810/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo sobre Transporte
Marítimo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados
Unidos da América, celebrado em Washington, em 30 de setembro de 2005.
Relatora: Senadora Gleisi Hoffmann
I – Relatório
Com fundamento no disposto no art. 49, inciso I,
da Constituição, o Poder Executivo, por meio da Mensagem nº 56, de 3 de fevereiro de 2006, submete ao
Congresso Nacional o texto do Acordo sobre Transporte
Marítimo entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América, ﬁrmado em Washington, em 30 de setembro de 2005.
O acordo foi inicialmente apreciado pela Câmara dos Deputados, que aprovou o Projeto de Decreto
Legislativo decorrente da referida mensagem e produzido por sua Comissão de Relações Exteriores e
de Defesa Nacional, após análise pelas comissões
de Viação e Transportes e de Constituição e Justiça
e de Cidadania.
Cabe registrar que na Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional a Mensagem foi alvo de
voto em separado pela sua rejeição, de autoria do Deputado Jair Bolsonaro, que não foi acolhido e cujo teor
será abordado na parte analítica deste parecer.
O referido projeto de decreto legislativo recebeu
a chancela do Plenário da Câmara dos Deputados em
4 de fevereiro de 2010.
No Senado Federal, onde foi registrado como
Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 29, de 2010,
a proposição foi distribuída à Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional e designada para ser
relatada pelo então Senador Marco Maciel, em 30 de
novembro de 2010. Não tendo sido apreciada na Co-
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missão até o ﬁnal da legislatura, a proposição foi redistribuída para a Relatora signatária em 1º de março
de 2011. O projeto não recebeu emendas no prazo
regimental.
II – Análise
Cuida-se aqui de um importante acordo entre
Brasil e Estados Unidos, que além de fortalecer o intercâmbio comercial entre os dois países, reforçará os
laços de amizade entre os dois povos, conscientes da
importância de seu papel na consolidação do mercado
continental e de sua responsabilidade com o desenvolvimento recíproco e da região.
Conforme dados do Ministério do Desenvolvimento, da Indústria e do Comércio Exterior, o comércio Brasil
Estados Unidos alcançou a cifra de US$46,2 bilhões
em 2010. Deste valor, cerca de US$34,72 bilhões foi
realizado por via marítima. O valor do comércio por navio havia alcançado o montante de US$37,94 bilhões
em 2008, que se reduziu nos dois anos seguintes
depois da crise ﬁnanceira de 2008/2009. Em termos
de tonelagem, o Brasil importou dos Estados Unidos
21,86 milhões de toneladas em 2010 e exportou 19,82
milhões de toneladas no mesmo ano. Este expressivo
valor de transporte por via marítima está a clamar por
um tratamento livre e aberto, por meio de normas e
medidas administrativas.
Apesar da imensa tonelagem de produtos transportados em navios, os transportadores de bandeira
nacional dos dois países respondem apenas por uma
pequena parcela desse transporte, o que, por esse
aspecto, também justiﬁca a adoção do Acordo, para
impulsionar a frota mercante do Brasil a partir de maior
acesso ao mercado. Com os dados de dez anos atrás,
os transportadores brasileiros responderam por 17,5%
do total das receitas de fretes, enquanto os transportadores de bandeira estadunidense, por 14,0%. A participação da frota mercante brasileira no transporte de
cargas globalmente estava em cerca de 10% em 2006,
segundo a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ).
O pacto internacional em tela visa, justamente,
a deﬁnir as bases sobre as quais se desenvolverá o
transporte marítimo entre o Brasil e os Estados Unidos
da América, regulamentando as relações bilaterais de
transporte marítimo em relação ao tráfego internacional de longo curso de cargas, excluídas as cargas a
granel e cargas transportadas entre portos ou pontos
do território de qualquer das partes, conforme o Artigo I do acordo.
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As medidas legislativas e administrativas buscam
permitir o funcionamento normal dos ﬂuxos de comércio internacional por via marítima, bem como proporcionar a redução dos custos e a obtenção de melhores condições de competitividade nesse intercâmbio
aos transportadores de bandeira nacional de ambas
as Partes. Com isso, busca-se aumentar o percentual
da participação dos armadores de bandeiras brasileira e norte-americana, para benefício recíproco nesse
imenso ﬁlão de comércio internacional.
O objetivo do acordo é a liberalização do tráfego marítimo e das operações comerciais associadas.
Isso signiﬁca, de acordo com seu texto, o acesso igual
e não discriminatório às chamadas “cargas reservadas” da outra parte (aquelas que têm algum incentivo
do Governo).
Ficam excluídas do acordo todas as cargas a
granel (petróleo, cereais, minérios) e a navegação de
cabotagem (entre os portos nacionais), o transporte de
material militar e as cargas de assistência agrícola.
O acordo tem vigência de cinco anos, com renovação automática por períodos sucessivos de um ano.
Existe a possibilidade de desistência, a qualquer momento, por iniciativa de qualquer uma das partes.
O Acordo envolve basicamente os seguintes conceitos, objetivos e regras:
a) oferta de oportunidades justas e não
discriminatórias aos transportadores de bandeiras nacionais de ambas as partes;
b) concessão por cada uma das Partes
de idêntico acesso, em condições não discriminatórias às operações comerciais dos transportadores de bandeiras nacionais de ambas
as partes quanto às cargas consideradas reservadas da outra parte, para o transporte em
embarcações próprias ou afretadas (excluídas
as cargas de natureza militar ou aquelas denominadas de assistência agrícola);
c) deﬁnição de “carga reservada” como
sendo a carga, no todo ou em parte, que a
legislação de uma das Partes reserva para
transporte em navios de sua bandeira;
d) celeridade na emissão das autorizações para o transporte de cargas reservadas;
e) concessão de tratamento justo e não
discriminatório às operações comerciais dos
transportadores de cada Parte, inclusive quanto
ao estabelecimento de escritórios comerciais,
a propriedade e operação de instalações marítimas, a movimentação intermodal de carga e
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ao estabelecimento de quaisquer outras instalações julgadas necessárias a uma condução
eﬁciente dos serviços marítimos;
f) não imposição de restrições ao transbordo de mercadorias ou reposição de carga;
g) isonomia tributária e ﬁscal, concedida
por ambas as Partes às embarcações que arvorarem bandeiras dos dois países; e
h) intercâmbio de informações entre as
Partes a respeito do tráfego marítimo bilateral
de cargas reservadas, com discriminação do
valor e da tonelagem, por bandeira e tipo de
embarcação, bem como sobre as alterações
que venham a ocorrer na sua legislação interna sobre o assunto.
A principal restrição oferecida pelo Deputado
Jair Bolsonaro em seu voto em separado refere-se à
questão da abertura para as cargas reservadas. Considera o parlamentar que a reserva de carga constitui
uma política pública que visa a proteger o transportador nacional e que sua abertura frente a uma parte
contratante tão forte como os Estados Unidos seria
contrário ao interesse nacional.
A instituição de reserva de carga foi criada pelo
Decreto-Lei nº 666, de 2 de julho de 1969. O art. 2º
deste instrumento determina que:
Será feito, obrigatoriamente, em navios
de bandeira brasileira, respeitado o princípio da
reciprocidade, o transporte de mercadorias importadas por qualquer órgão da administração
pública federal, estadual e municipal, direta ou
indireta inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista, bem como as importadas com quaisquer favores governamentais e,
ainda, as adquiridas com ﬁnanciamento, total
ou parcial, de estabelecimento oﬁcial de crédito,
assim também com ﬁnanciamentos externos,
concedidos a órgãos da administração pública
federal, direta ou indireta.
Ou seja, a previsão de reserva era estipulada
apenas para as cargas compradas ou vendidas pela
administração pública direta e indireta. Ela não envolve, até porque implicaria restrição da liberdade de
contratar, cargas privadas. E mesmo para o setor governamental, as regras de mercado têm prevalecido
em detrimento desse instituto.
É importante ressaltar que o próprio Decreto-Lei
nº 666/69, depois desse dispositivo, já apresenta diversas hipóteses de não aplicação da obrigatoriedade da
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reserva, o que pode, inclusive, levar a uma interpretação extensiva do presente Acordo como mais uma
dessas hipóteses.
Sobre o aspecto da reserva, segundo a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), o
volume das cargas reservadas caiu muito nos últimos
anos, assim como o número de navios de bandeira
norte-americana. Assim, não se vislumbra temor de
que o acesso da frota de bandeira estadunidense às
cargas reservadas brasileiras signiﬁcará perdas de fretes para as empresas brasileiras de navegação. Ainda
segundo a Antaq, como há regularidade de empresas
brasileiras fazendo o comércio marítimo bilateral, há
possibilidade de que venha a haver benefício nacional
no acesso às cargas restritas norte-americanas.
Como vimos, a reserva de cargas governamentais
foi criada para mitigar os efeitos da concorrência internacional sobre a saúde ﬁnanceira e solidez econômica
das empresas nacionais de navegação. Passados mais
de 40 anos da edição do Decreto-Lei nº 666/69, podese observar empiricamente que a medida não surtiu os
resultados esperados. Observando-se a evolução da
tonelagem bruta das embarcações da frota mercante
brasileira empregada no transporte marítimo de longo curso nos últimos 40 anos, é possível distinguir-se
claramente dois períodos: o que vai do começo dos
anos 1970 até meados dos anos 1980, em que houve
crescimento signiﬁcativo da capacidade de carga dos
navios nacionais, e o posterior, daquele marco até o
presente, em que houve decréscimo constante da tonelagem. De acordo com a Antaq (com dados para 2006),
as empresas brasileiras de navegação respondem por
apenas cerca de 10% do mercado de fretes marítimos
internacionais, gerados por importação e exportação
brasileiras. Além disso, atuam, majoritariamente, com
embarcações estrangeiras afretadas.
Em audiência pública na Câmara dos Deputados, o diretor da (Antaq), almirante Murillo Barbosa,
aﬁrmou que o Acordo não cria privilégios para os Estados Unidos. A lei brasileira já permite a atuação de
empresas de capital estrangeiro no comércio marítimo
e nas operações portuárias, desde que elas estejam
estabelecidas no País, em decorrência da Emenda nº
7/95, que tirou, da Constituição, dispositivos sobre o
transporte de granéis e a predominância de armadores nacionais.
Segundo a Antaq, o caminho para a recuperação
da competitividade da frota brasileira é o fortalecimento
da navegação de cabotagem. A capacidade de participação brasileira no transporte marítimo de longo curso
é limitada, cabendo ao País, buscar usufruir das van-
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tagens nas tarifas portuárias que os Estados Unidos
concedem em função do acordo.
Acrescente-se que esse Acordo não tem a ﬁnalidade de revogar a reserva de cargas globalmente, mas
apenas para o tráfego marítimo entre Brasil e Estados
Unidos, e ainda assim pelo prazo do Acordo, que é de
cinco anos (renovados automaticamente se não for
denunciado por qualquer das Partes). Além do que, já
há outras possibilidades na legislação de isenção da
reserva que são habitualmente praticadas.
Ainda em tópico correlato, é importante ressaltar
que a Marinha do Brasil, consultada pelo Itamaraty,
conforme referido no parecer da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos
Deputados, não apresentou oposição à assinatura do
Acordo, inclusive porque o mesmo não diz respeito a
cargas de natureza militar.
Não há, ademais, quaisquer constrangimentos à
soberania nacional decorrentes do Acordo. O Artigo 2
prevê que “as Partes consultarão sobre alterações que
venham a ocorrer nas suas legislações internas que
possam interferir na aplicação do presente Acordo”,
conteúdo em que não se exige que, para modiﬁcar a
legislação interna, os governos tenham que obter anuência da outra Parte. Exige-se apenas que, havendo
intenção de alteração nas respectivas legislações internas que afetem, de alguma forma, a implementação
do instrumento, as Partes realizem consultas mútuas
sobre o tema, a ﬁm de avaliarem a forma como tais
alterações possam afetar o cumprimento do acordo.
Por ﬁm, é de se registrar que o Acordo não apenas revela vantagens insuspeitas para o contribuinte
brasileiro, por possibilitar a contratação de serviços
mais rápidos, seguros e baratos, como também, se
insere em um novo patamar das relações bilaterais
setoriais com os Estados Unidos, inaugurados com a
assinatura do Acordo pelo Presidente Luiz Inácio Lula
da Silva em 2005, e fortalecidas agora com a nova
condutora das relações internacionais do Brasil, Presidenta Dilma Rousseff.
III – Voto
Com base no exposto, considerando ser de todo
conveniente aos interesses do País a ratiﬁcação do
acordo em análise, concluo este parecer opinando
pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº
29, de 2010.
Sala da Comissão, 17 de março de 2011. – Senadora Gleisi Hoffmann, Relatora.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
I – resolver deﬁnitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional;
....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 666, DE 2 DE JULHO DE 1969
Institui a obrigatoriedade de transporte
em navio de bandeira brasileira e dá outras
providências.
....................................................................................
Art. 2º Será feito, obrigatoriamente, em navios
de bandeira brasileira, respeitado o princípio da reciprocidade, o transporte de mercadorias importadas
por qualquer órgãos da administração pública federal,
estadual e municipal, direta ou indireta inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista, bem
como as importadas com quaisquer favores governamentais e, ainda, as adquiridas com ﬁnanciamento,
total ou parcial, de estabelecimento oﬁcial de crédito,
assim também com ﬁnanciamento externos, concedidos a órgãos da administração pública federal, direta
ou indireta.
....................................................................................
DOCUMENTOS ANEXADOS NOS TERMOS DO ART. 250, DO REGIMENTO INTERNO
RELATÓRIO
Relatora: Senadora Gleisi Hoffmann
I – Relatório
Com fundamento no disposto no art. 49, inciso I,
da Constituição, o Poder Executivo, por meio da Mensagem nº 56, de 3 de fevereiro de 2006, submete ao
Congresso Nacional o texto do Acordo sobre Transporte
Marítimo entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América, ﬁrmado em Washington, em 30 de setembro de 2005.
O acordo foi inicialmente apreciado pela Câmara dos Deputados, que aprovou o Projeto de Decreto
Legislativo decorrente da referida mensagem e produzido por sua Comissão de Relações Exteriores e
de Defesa Nacional, após análise pelas comissões
de Viação e Transportes e de Constituição e Justiça
e de Cidadania.
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Cabe registrar que na Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional a Mensagem foi alvo de
voto em separado pela sua rejeição, de autoria do Deputado Jair Bolsonaro, que não foi acolhido e cujo teor
será abordado na parte analítica deste parecer.
O referido projeto de decreto legislativo recebeu
a chancela do Plenário da Câmara dos Deputados, em
4 de fevereiro de 2010.
No Senado Federal, onde foi registrado como
Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 29, de 2010, a
proposição foi distribuída à Comissão de Relações Exterior e Defesa Nacional e designada para ser relatada
pelo então Senador Marco Maciel, em 30 de novembro
de 2010. Não tendo sido apreciada na Comissão até o
ﬁnal da legislatura, a proposição foi redistribuída para a
Relatora signatária em 1º de março de 2011. O projeto
não recebeu emendas no prazo regimental.
II – Análise
Cuida-se aqui de um importante acordo entre
Brasil e Estados Unidos, que além de fortalecer o intercâmbio comercial entre os dois países, reforçará os
laços de amizade entre os dois povos, conscientes da
importância de seu papel na consolidação do mercado
continental e de sua responsabilidade com o desenvolvimento recíproco e da região.
Nos termos da Exposição de Motivos do Ministro
das Relações Exteriores, que acompanha a mensagem veiculadora do Acordo, do total de US$20 bilhões
exportados pelo Brasil aos Estados Unidos em 2004,
US$15 bilhões, equivalentes a 30 milhões de toneladas, foram pela via marítima. Do total de US$11 bilhões
importados pelo Brasil naquele ano, US$6 bilhões (12
milhões de toneladas) foram trazidos pelo mar. São dezenas de milhões de toneladas comercializadas entre
Brasil e EUA pela via marítima que estão a clamar por
um tratamento livre e aberto, por meio de normas e
medidas administrativas.
Da imensa tonelagem de produtos transferidos
em navios entre os dois países, em 2000, os transportadores brasileiros responderam por 17,5% do total
das receitas de fretes, enquanto os transportadores
de bandeira estadunidense, por 14,0%.
O pacto internacional em tela visa, justamente,
a deﬁnir as bases sobre as quais se desenvolverá o
transporte marítimo entre o Brasil e os Estados Unidos
da América, regulamentando as relações bilaterais de
transporte marítimo em relação ao trafego internacional de longo curso de cargas, excluídas as cargas a
granel e cargas transportadas entre portos ou pontos
do território de qualquer das partes, conforme o artigo 1 do acordo.
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As medidas legislativas e administrativas buscam
permitir o funcionamento normal dos ﬂuxos de comércio internacional por via marítima, bem como proporcionar a redução dos custos e a obtenção de melhores condições de competitividade nesse intercambio
aos transportadores de bandeira nacional de ambas
as partes. Com isso, busca-se aumentar o percentual
da participação dos armadores de bandeiras brasileira e norte-americana, para benefício recíproco nesse
imenso ﬁlão de comércio internacional.
O Acordo envolve basicamente os seguintes conceitos, objetivos e regras:
a) oferta de oportunidades justas e não
discriminatórias aos transportadores de bandeiras nacionais de ambas as Partes e aos transportadores de bandeiras de outros países;
b) concessão para cada uma das partes
de idêntico acesso, em condições não discriminatórias as operações comerciais dos transportadores de bandeiras nacionais de ambas
as partes quanto às cargas consideradas reservadas da outra Parte, para o transporte em
embarcações próprias ou afetadas (excluída
as cargas de natureza militar ou aquelas denominadas de assistência agrícola);
c) deﬁnição de “carga reservada” como
sendo a carga, no todo ou em parte, que a
legislação de uma das Partes reserva para
transporte em navios de sua bandeira;
d) celeridade na emissão das autorizações para o transporte de cargas reservadas;
e) concessão de tratamento justo e não
discriminatório as operações comerciais dos
transportadores de cada Parte, inclusive quanto
ao estabelecimento de escritórios comerciais,
a propriedade e operação de instalações marítima, a movimentado intermodal de carga e
ao estabelecimento de quaisquer outras instalações julgadas necessária a uma condução
eﬁciente dos serviços marítimos;
f) não imposição de restrições ao transbordo de mercadorias ou à reposição de carga;
g) isonomia tributária e ﬁscal, concedida
por ambas as Partes às embarcações que arvorarem bandeiras dos dois países; e
h) intercâmbio de informações entre as
Partes a respeito do tráfego marítimo bilateral
de cargas reservadas, com discriminação do
valor e da tonelagem, por bandeira e tipo de
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embarcação, bem como sobre as alterações
que venham a ocorrer na sua legislação interna sobre o assunto.
A principal restrição oferecida pelo Deputado
Jair Bolsonaro em seu voto em separado refere-se à
questão da abertura para as cargas reservadas. Considera o parlamentar que a reserva de carga constitui
uma política pública que visa a proteger o transportador nacional e que sua abertura frente a uma parte
contratante tão forte como os Estados Unidos seria
contrário ao interesse nacional.
Sobre esse aspecto, segundo a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), o volume das
cargas reservadas caiu muito nos últimos anos, assim
como o número de navios de bandeira norte-americana. Assim, não se vislumbra temor de que o acesso
da frota de bandeira estadunidense às cargas reservadas brasileiras signiﬁcará perdas de fretes para as
empresas brasileiras de navegação. Ainda segundo a
ANTAQ, como há regularidade de empresas brasileiras
fazendo o comércio marítimo bilateral, há possibilidade
de que venha a haver benefício nacional no acesso às
cargas restritas norte-americanas.
A reserva de cargas governamentais foi criada
para mitigar os efeitos da concorrência internacional
sobre a saúde ﬁnanceira e solidez econômica das
empresas nacionais de navegação. Passados mais de
40 anos da edição do Decreto-Lei nº 666/69, pode-se
observar empiricamente que a medida não surtiu os
resultados esperados. Observando-se a evolução da
tonelagem bruta das embarcações da frota mercante
brasileira empregada no transporte marítimo de longo curso nos últimos 40 anos, é possível distinguir-se
claramente dois períodos: o que vai do começo dos
anos 1970 até meados dos anos 1980, em que houve
crescimento signiﬁcativo da capacidade de carga dos
navios nacionais, e o posterior, daquele marco até o
presente, em que houve decréscimo constante da tonelagem. De acordo com a ANTAQ (com dados para
2006), as empresas brasileiras de navegação respondem por apenas cerca de 10% do mercado de fretes
marítimos internacionais, gerados por importação e
exportação brasileiras. Além disso, atuam, majoritamente, com embarcações estrangeiras afetadas.
Acrescente-se que esse Acordo não tem a ﬁnalidade de revogar a reserva de cargas globalmente, mas
apenas para o tráfego marítimo entre Brasil e Estados
Unidos, e mesmo assim pelo prazo do Acordo, que é
de cinco anos (renovados automaticamente se não for
denunciado por qualquer das partes). Além do que, já
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há outras possibilidades na legislação de isenção da
reserva que são habitualmente praticadas.
Ainda em tópico correlato, é importante ressaltar
que a Marinha do Brasil, consultada pelo Itamaraty,
conforme referido no parecer da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos
Deputados, não apresentou oposição à assinatura do
Acordo, inclusive porque o mesmo não diz respeito a
cargas de natureza militar.
Não há, ademais, quaisquer constrangimentos à
soberania nacional decorrentes do Acordo. O Artigo 2
prevê que “as Partes consultarão sobre alterações que
venham a ocorrer nas suas legislações internas que
possam interferir na aplicação do presente Acordo”,
conteúdo em que não se exige que, para modiﬁcar a
legislação interna, os governos tenham que obter anuência da outra Parte. Exige-se apenas que, havendo
intenção de alteração nas respectivas legislações internas que afetem, de alguma forma, a implementação
do instrumento, as Partes realizem consultas mútuas
sobre o tema, a ﬁm de avaliarem a forma como tais
alterações possam afetar o cumprimento do acordo.
Por ﬁm, é de se registrar que o Acordo não apenas
revela vantagens insuspeitas para o contribuinte brasileiro, por possibilitar a contratação de serviços mais
rápidos, seguros e baratos, como também se insere
em um novo patamar das relações bilaterais setoriais
com os Estados Unidos, inaugurados com a assinatura do Acordo pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
em 2005, e fortalecidas agora com a nova condutora
das relações internacionais do Brasil.
III – Voto
Com base no exposto, considerando ser de todo
conveniente aos interesses do País a ratiﬁcação do
acordo em análise, concluo este parecer opinando
pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº
29, de 2010.
Sala da Comissão, – Senadora Gleisi Hoffmann,
Relatora.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – O parecer que acaba de ser lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projetos de lei que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 92, DE 2011
Altera o Código Penal para aumentar
as penas cominadas aos crimes praticados
por funcionários públicos contra a Administração em Geral.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 312 a 326 do Decreto-Lei nº 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, passam a
vigorar com a seguinte redação:
“Peculato
Art. 312. ................................................
Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze)
anos, e multa.
..............................................................
Peculato culposo
§ 2º .......................................................
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a
1 (um) ano.
........................................... ” (NR)
“Peculato mediante erro de outrem
Art. 313. ................................................
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro)
anos, e multa.” (NR)
“Inserção de dados falsos em sistema
de informações
Art. 313-A. ............................................
Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze)
anos, e multa.” (NR)
“Modiﬁcação ou alteração não autorizada de sistema de informações
Art. 313-B. ............................................
Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois)
anos, e multa.
.................................................... ” (NR)
“Extravio, sonegação ou inutilização
de livro ou documento
Art. 314. ................................................
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, se o fato não constitui crime mais
grave.” (NR)
“Emprego irregular de verbas ou rendas públicas
Art. 315. ................................................
Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três)
anos, e multa.” (NR)
“Concussão
Art. 316. ................................................
Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito)
anos, e multa.
Excesso de exação
§ 1º .......................................................
Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito)
anos, e multa.
§ 2º .......................................................
Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze)
anos, e multa.” (NR)
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“Corrupção passiva
Art. 317. ................................................
Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze)
anos, e multa.
..............................................................
§ 2º .......................................................
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 1
(um) ano, e multa.” (NR)
“Facilitação de contrabando ou descaminho
Art. 318. ................................................
Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito)
anos, e multa.” (NR)
“Prevaricação
Art. 319. ................................................
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 1
(um) ano, e multa.” (NR)
“Art. 319-A. ...........................................
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 1
(um) ano, e multa.” (NR)
“Condescendência criminosa
Art. 320. ................................................
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 1
(um) ano, e multa.” (NR)
“Advocacia administrativa
Art. 321. ................................................
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 1
(um) ano, e multa.
Parágrafo único. ...................................
Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois)
anos.” (NR)
“Violência arbitrária
Art. 322. ................................................
Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três)
anos, e multa, além da pena correspondente
à violência. ” (NR)
“Abandono de função
Art. 323. ................................................
Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três)
meses, e multa.
§ 1º .......................................................
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 1
(um) ano, e multa.
§ 2º .......................................................
Pena – detenção, de dois a três anos, e
multa.” (NR)
“Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado
Art. 324. ................................................
Pena – detenção, de 3 (três) a 6 (seis)
meses, e multa.” (NR)
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“Violação de sigilo funcional
Art. 325. ................................................
Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois)
anos, e multa, se o fato não constitui crime
mais grave.
..............................................................
§ 2º .......................................................
Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis)
anos, e multa.” (NR)
“Violação do sigilo de proposta de
concorrência
Art. 326. ................................................
Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois)
anos, e multa.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Justiﬁcação
Matéria jornalística recentemente publicada no
jornal Folha de São Paulo noticiou que “de cada 5
presos que a Polícia Federal enquadra por corrupção,
peculato e fraude contra o tesouro pelo menos um é
servidor público”.
Esse dado revela, por si só, que as penas cominadas em abstrato para os crimes próprios dos funcionários públicos não estão sendo suﬁcientes para a
prevenção geral desses crimes.
Releva lembrar que todo funcionário público conhece bem os tipos penais descritos no Capítulo I do
Título XI da Parte Especial do Código Penal brasileiro,
além de perceber remuneração que o coloca em patamar distinto dos assalariados em geral. Então, alguns
deles praticam crimes contra a Administração Pública
porque acreditam que seja compensador. Em outras
palavras, as penas cominadas abstratamente não inibem a conduta delituosa do servidor.
Observamos que as penas máximas cominadas
para os crimes próprios dos servidores públicos já é
bastante elevada, mas as penas mínimas, onde certamente ﬁcam a maioria das condenações, são muito
brandas.
Necessário, então, que o Poder Legislativo endureça a resposta penal para os crimes praticados por
funcionários públicos. Esse é o objetivo do projeto de
lei que ora apresentamos, onde se propõe a elevação
dos patamares mínimos das penas cominadas.
Pelo exposto, rogamos aos nobres Pares que votem pela aprovação do presente projeto de lei.
Sala das Sessões, – Senador Mozarildo Cavalcanti
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LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI No 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940.
....................................................................................
TÍTULO XI
Dos Crimes
Contra A Administração Pública
CAPÍTULO I
Dos Crimes Praticados Por Funcionário Público
Contra A Administração Em Geral
Peculato
Art. 312 – Apropriar-se o funcionário público de
dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público
ou particular, de que tem a posse em razão do cargo,
ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio:
Pena – reclusão, de dois a doze anos, e multa.
§ 1º – Aplica-se a mesma pena, se o funcionário
público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor
ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído,
em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade
que lhe proporciona a qualidade de funcionário.
Peculato culposo
§ 2º – Se o funcionário concorre culposamente
para o crime de outrem:
Pena – detenção, de três meses a um ano.
§ 3º – No caso do parágrafo anterior, a reparação
do dano, se precede à sentença irrecorrível, extingue
a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de metade a
pena imposta.
Peculato mediante erro de outrem
Art. 313 – Apropriar-se de dinheiro ou qualquer
utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro
de outrem:
Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.
Inserção de dados falsos em sistema de informações (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)
Art. 313-A. Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de dados falsos, alterar ou excluir
indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração Pública com o ﬁm de obter vantagem indevida para si ou
para outrem ou para causar dano: (Incluído pela Lei
nº 9.983, de 2000))
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e
multa. (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)
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Modiﬁcação ou alteração não autorizada de sistema de informações (Incluído pela Lei nº 9.983,
de 2000)
Art. 313-B. Modiﬁcar ou alterar, o funcionário, sistema de informações ou programa de informática sem
autorização ou solicitação de autoridade competente:
(Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)
Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois)
anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)
Parágrafo único. As penas são aumentadas de
um terço até a metade se da modiﬁcação ou alteração
resulta dano para a Administração Pública ou para o
administrado.(Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)
Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou
documento
Art. 314 – Extraviar livro oﬁcial ou qualquer documento, de que tem a guarda em razão do cargo;
sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente:
Pena – reclusão, de um a quatro anos, se o fato
não constitui crime mais grave.
Emprego irregular de verbas ou rendas públicas
Art. 315 – Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei:
Pena – detenção, de um a três meses, ou multa.
Concussão
Art. 316 – Exigir, para si ou para outrem, direta ou
indiretamente, ainda que fora da função ou antes de
assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida:
Pena – reclusão, de dois a oito anos, e multa.
Excesso de exação
§ 1º – Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou,
quando devido, emprega na cobrança meio vexatório
ou gravoso, que a lei não autoriza:
Pena – reclusão, de três a oito anos, e multa.
§ 2º – Se o funcionário desvia, em proveito próprio ou de outrem, o que recebeu indevidamente para
recolher aos cofres públicos:
Pena – reclusão, de dois a doze anos, e multa.
Corrupção passiva
Art. 317 – Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função
ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem
indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos,
e multa.
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§ 1º – A pena é aumentada de um terço, se, em
conseqüência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício
ou o pratica infringindo dever funcional.
§ 2º – Se o funcionário pratica, deixa de praticar
ou retarda ato de ofício, com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou inﬂuência de outrem:
Pena – detenção, de três meses a um ano, ou
multa.
Facilitação de contrabando ou descaminho
Art. 318 – Facilitar, com infração de dever funcional, a prática de contrabando ou descaminho (art.
334):
Pena – reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e
multa.
Prevaricação
Art. 319 – Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição
expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal:
Pena – detenção, de três meses a um ano, e
multa.
Art. 319-A. Deixar o Diretor de Penitenciária e/
ou agente público, de cumprir seu dever de vedar ao
preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos
ou com o ambiente externo:
Pena: detenção, de 3 (três) meses a 1 (um)
ano.
Condescendência criminosa
Art. 320 – Deixar o funcionário, por indulgência,
de responsabilizar subordinado que cometeu infração
no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade
competente:
Pena – detenção, de quinze dias a um mês, ou
multa.
Advocacia administrativa
Art. 321 – Patrocinar, direta ou indiretamente,
interesse privado perante a administração pública,
valendo-se da qualidade de funcionário:
Pena – detenção, de um a três meses, ou multa.
Parágrafo único – Se o interesse é ilegítimo:
Pena – detenção, de três meses a um ano, além
da multa.
Violência arbitrária
Art. 322 – Praticar violência, no exercício de função ou a pretexto de exercê-la:
Pena – detenção, de seis meses a três anos, além
da pena correspondente à violência.
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Abandono de função
Art. 323 – Abandonar cargo público, fora dos casos permitidos em lei:
Pena – detenção, de quinze dias a um mês, ou
multa.
§ 1º – Se do fato resulta prejuízo público:
Pena – detenção, de três meses a um ano, e
multa.
§ 2º – Se o fato ocorre em lugar compreendido
na faixa de fronteira:
Pena – detenção, de um a três anos, e multa.
Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado
Art. 324 – Entrar no exercício de função pública
antes de satisfeitas as exigências legais, ou continuar
a exercê-la, sem autorização, depois de saber oﬁcialmente que foi exonerado, removido, substituído ou
suspenso:
Pena – detenção, de quinze dias a um mês, ou
multa.
Violação de sigilo funcional
Art. 325 – Revelar fato de que tem ciência em
razão do cargo e que deva permanecer em segredo,
ou facilitar-lhe a revelação:
Pena – detenção, de seis meses a dois anos, ou
multa, se o fato não constitui crime mais grave.
§ 1o Nas mesmas penas deste artigo incorre
quem:
I – permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer outra
forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações ou banco de dados da Administração Pública;
II – se utiliza, indevidamente, do acesso restrito.
§ 2o Se da ação ou omissão resulta dano à Administração Pública ou a outrem:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e
multa.
Violação do sigilo de proposta de concorrência
Art. 326 – Devassar o sigilo de proposta de concorrência pública, ou proporcionar a terceiro o ensejo
de devassá-lo:
Pena – Detenção, de três meses a um ano, e
multa.
Funcionário público
Art. 327 – Considera-se funcionário público, para
os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou
sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função
pública.
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§ 1º – Equipara-se a funcionário público quem
exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de
serviço contratada ou conveniada para a execução de
atividade típica da Administração Pública.
§ 2º – A pena será aumentada da terça parte
quando os autores dos crimes previstos neste Capítulo
forem ocupantes de cargos em comissão ou de função
de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa
pública ou fundação instituída pelo poder público.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, em decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 93, DE 2011
Estabelece a identiﬁcação genética
para os condenados por crime praticado
com violência contra a pessoa ou considerado hediondo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei trata da identiﬁcação genética dos
condenados por crime praticado com violência contra
a pessoa ou considerado hediondo.
Art. 2º Serão submetidos à identiﬁcação genética obrigatória, mediante extração de DNA por técnica
adequada e indolor, os condenados por crime praticado com violência contra a pessoa ou por qualquer
dos crimes previstos no art. 1º da Lei nº 8.072, de 25
de julho de 1990.
Art. 3º A identiﬁcação genética será armazenada
em banco de dados sigiloso, conforme regulamento a
ser expedido pelo Poder Executivo.
Art. 4º A autoridade policial, federal ou estadual
poderá requerer ao juiz competente, no caso de inquérito instaurado, o acesso ao banco de dados de
identiﬁcação genética.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
O presente projeto de lei vem para reforçar um
processo já em andamento no Brasil. Nosso País deverá contar, em breve, e já tardiamente, com um banco
de perﬁs de DNA nacional para auxiliar nas investigações de crimes praticados com violência. O sistema,
denominado CODIS (Combined DNA Index System)
é o mesmo usado pelo FBI, a polícia federal dos Estados Unidos, e por mais 30 países. O processo para
a implantação do CODIS começou em 2004. O banco
de evidências será abastecido pelas perícias oﬁciais
dos Estados com dados retirados de vestígios gené-
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ticos deixados em situação de crime, como sangue,
sêmen, unhas, ﬁos de cabelo ou pele.
O CODIS prevê ainda um banco de identiﬁcação genética de criminosos, que conteria o material
de condenados. Todavia, a sua implantação depende
de lei. É do que trata o presente projeto. De fato, uma
coisa é o banco de dados operar apenas com vestígios;
outra é poder contar também com o material genético
de condenados, o que otimizaria em grande escala o
trabalho investigativo.
A determinação de identidade genética pelo DNA
constitui um dos produtos mais revolucionários da moderna genética molecular humana. Ela é hoje uma ferramenta indispensável para a investigação criminal.
Evidências biológicas (manchas de sangue, sêmen, cabelos etc.) são frequentemente encontradas
em cenas de crimes, principalmente aqueles cometidos com violência. O DNA pode ser extraído dessas
evidências e estudado por técnicas moleculares no
laboratório, permitindo a identiﬁcação do indivíduo de
quem tais evidências se originaram. Obviamente que o
DNA não pode por si só provar a culpabilidade criminal
de uma pessoa ou inocentá-la, mas pode estabelecer
uma conexão irrefutável entre a pessoa e a cena do
crime. Atualmente os resultados da determinação de
identiﬁcação genética pelo DNA já são rotineiramente
aceitos em processos judiciais em todo o mundo.
O DNA pode ser encontrado em todos os ﬂuidos
e tecidos biológicos humanos e permite construir um
perﬁl genético individual. Além disso, características
moldadas ao longo da história evolutiva dos seres vivos
adaptaram o DNA para ser uma molécula informacional
com baixíssima reatividade química e grande resistência
à degradação. Essa robustez da molécula faz com que
o DNA seja ideal como fonte de identiﬁcação resistente
à passagem do tempo e às agressões ambientais frequentemente encontradas em cenas de crimes.
A determinação de identidade genética pelo DNA
pode ser usada para muitos ﬁns hoje em dia: demonstrar a culpabilidade dos criminosos, exonerar os inocentes, identiﬁcar corpos e restos humanos em desastres
aéreos e campos de batalha, determinar paternidade, elucidar trocas de bebês em berçários e detectar
substituições e erros de rotulação em laboratórios de
patologia clínica.
Julgamos tratar-se de medida necessária e urgente, para a qual peço o apoio dos meus ilustres Pares.
Sala das Sessões, – Senador Ciro Nogueira.
LEGISLAÇÃO CITADA
Presidência da República
Casa Civil
Subcheﬁa para Assuntos Jurídicos
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LEI Nº 8.072, DE 25 DE JULHO DE 1990.
Mensagem de veto
Dispõe sobre os crimes hediondos,
nos termos do art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, e determina outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber
que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1o São considerados hediondos os seguintes
crimes, todos tipiﬁcados no Decreto-Lei no 2.848, de
7 de dezembro de 1940 – Código Penal, consumados ou tentados: (Redação dada pela Lei nº 8.930,
de 6.9.1994)
I – homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e
homicídio qualiﬁcado (art. 121, § 2o, I, II, III,
IV e V); (Inciso incluído pela Lei nº 8.930, de
6.9.1994)
II – latrocínio (art. 157, § 3o, in ﬁne); (Inciso incluído pela Lei nº 8.930, de 6.9.1994)
III – extorsão qualiﬁcada pela morte (art.
158, § 2o); (Inciso incluído pela Lei nº 8.930,
de 6.9.1994)
IV – extorsão mediante seqüestro e na
forma qualiﬁcada (art. 159, caput, e §§ lo, 2o
e 3o); (Inciso incluído pela Lei nº 8.930, de
6.9.1994)
V – estupro (art. 213, caput e §§ 1o e 2o);
(Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009)
VI – estupro de vulnerável (art. 217-A,
caput e §§ 1o, 2o, 3o e 4o); (Redação dada pela
Lei nº 12.015, de 2009)
VII – epidemia com resultado morte (art.
267, § 1o). (Inciso incluído pela Lei nº 8.930,
de 6.9.1994)
VII-A – (VETADO) (Inciso incluído pela
Lei nº 9.695, de 20.8.1998)
VII-B – falsiﬁcação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a ﬁns
terapêuticos ou medicinais (art. 273, caput e §
1o, § 1o-A e § 1o-B, com a redação dada pela
Lei no 9.677, de 2 de julho de 1998). (Inciso
incluído pela Lei nº 9.695, de 20.8.1998)
Parágrafo único. Considera-se também hediondo o crime de genocídio previsto nos arts. 1o, 2o e 3o
da Lei no 2.889, de 1o de outubro de 1956, tentado ou
consumado. (Parágrafo incluído pela Lei nº 8.930, de
6.9.1994)
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Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráﬁco ilícito de entorpecentes e drogas aﬁns e o
terrorismo são insuscetíveis de:
....................................................................................
Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 25 de julho de 1990; 169º da Independência e 102º da República. – Fernando Collor; Bernardo Cabral.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 26.7.1990

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, em decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 94, DE 2011
Institui o dia 13 de março como “Dia
da Batalha do Jenipapo”.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituída a data de 13 de março como
“Dia da Batalha do Jenipapo”.
Parágrafo único. Anualmente, no Dia da Batalha
do Jenipapo deverão ser realizadas, com a presença
de representantes do Governo Federal, ações educativas e comemorativas em alusão ao evento histórico
ocorrido no ano de 1823, no Estado do Piauí, com concessão da “Medalha Batalha do Jenipapo”, para até
cinco pessoas, civis ou militares, que se destacaram
por relevantes serviços prestados ao povo brasileiro.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Justiﬁcação
Não obstante a história oﬁcial destaque o caráter
pacíﬁco e conciliador do povo brasileiro, não nos faltam
exemplos de atos de bravura em que se destacaram
personagens dignos de serem chamados de heróis
nacionais. Nossa Independência, a unidade territorial
e a estruturação dos principais valores que informam
a Nação devem muito à ação resoluta de brasileiros,
homens e mulheres, e de fatos históricos que nem
sempre são lembrados com a devida reverência.
Fortalecer a memória acerca da nossa história
e do difícil processo de construção da Nação Brasileira é valorizar a identidade nacional. E a identidade
de um povo é a base de sua ação, de sua vontade de
seguir lutando por uma sociedade melhor, mais fraterna e democrática.
Nesse sentido, a proposição legislativa que trago
à discussão com meus pares do Congresso Nacional
tem o propósito de valorizar um episódio que, nos
manuais de história, não costuma ﬁgurar com a im-
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portância que realmente possui. Reﬁro-me à Batalha
do Jenipapo, ocorrida no dia 13 de março de 1923,
na região em que se situa atualmente o Município de
Campo Maior, no Piauí.
A Proclamação da Independência, em 7 de setembro 1822, ensejou ações de Portugal no sentido da
preservação de sua antiga colônia. Em consequência,
em diversos pontos do território da nova nação ocorreram conﬂitos, em que se pode veriﬁcar o já consolidado espírito nativista e a consciência de um povo na
luta pela consolidação de sua autonomia.
A Batalha do Jenipapo foi um dos mais importantes capítulos da consolidação da Independência
do Brasil. Ali, sob o comando de José da Cunha Fidié,
tropas portuguesas enfrentaram os independentistas,
que estavam decididos a não aceitar o retrocesso que
a ex-metrópole lhes pretendia impor. Foi uma batalha
sangrenta, em que dois mil e quinhentos camponeses
piauienses e cearenses, sem treinamento militar nem
armamentos adequados, mas com muita garra e fé no
futuro da Nação, enfrentaram combatentes portugueses liderados por um militar experiente.
Não obstante os portugueses tenham saído vitoriosos nessa batalha desigual, os prejuízos causados
pelos valentes brasileiros forçou o líder militar Fidié a
conduzir suas tropas para o Maranhão.
Por sua relevância e por simbolizar a capacidade de luta do povo brasileiro diante das adversidades,
não importando sua dimensão, o episódio merece ser
lembrado. Por essa razão, propomos a instituição do
Dia da Batalha do Jenipapo como data comemorativa
nacional.
Tendo em vista o exposto, conto com o apoio
dos nobres colegas para a aprovação do presente
projeto de lei.
Sala das Sessões, – Senador Wellington Dias.
(À Comissão de Educação, Cultura e
Esporte, em decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 95, DE 2011
Altera a Lei nº 8.906, de 04 de julho de
1994, para ampliar o conceito de atividade
de advocacia, atividade jurídica ou prática
forense, para ﬁns de habilitação em concurso público.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 3º da Lei nº 8.906, de 4 de julho
de 1994, passa a vigorar acrescido dos seguintes §§
3º e 4º:
“Art. 3º ..................................................
.......................................................................
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§ 3º Considera-se, ainda, como atividade de advocacia, atividade jurídica ou prática
forense, para ﬁns de habilitação em concurso
público, o cumprimento de estágio de Direito reconhecido por lei e o desempenho, pelo
bacharel em Direito, de cargo, emprego ou
função, de nível superior, de atividades eminentemente jurídicas.
§ 4º Nos concursos públicos para ingresso na carreira da Magistratura ou na carreira
do Ministério Público, aplica-se o disposto no
§ 3º deste artigo, à exceção do cumprimento
de estágio de Direito reconhecido por lei, que
não será considerado.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
O presente projeto de lei objetiva considerar como
atividade de advocacia, atividade jurídica ou prática forense, para ﬁns de habilitação em concurso público, o
cumprimento de estágio de Direito reconhecido por lei
e o desempenho de cargo, emprego ou função, de nível
superior, de atividades eminentemente jurídicas.
A alteração de dispositivo conceitual, genérico,
que trata da atividade de advocacia, em diploma legal
não marcado pela cláusula de reserva da iniciativa –
Lei nº 8.906, de 1994 -, é a alternativa mais adequada
a padronizar a matéria e a estender a visão ampliada
do conceito de atividade jurídica aos concursos públicos que, eventualmente, não a adotem.
Uma norma que admita a contagem do tempo de
estágio não pode, contudo, ser aplicada nos concursos
de ingresso na Magistratura e no Ministério Público.
É que o art. 93, inciso I, e o art. 129, § 3º, da
Constituição Federal, com a redação conferida pela
Emenda Constitucional nº 45, de 2004, exigem que o
bacharel em Direito demonstre o exercício de, no mínimo, três anos de atividade jurídica.
Nesse sentido, foi necessária a apresentação de
regra especíﬁca no § 4º que se propõe acrescer ao art.
3º da Lei nº 8.906, de 1994.
O debate sobre a real abrangência das expressões atividade de advocacia, atividade jurídica ou
prática forense, há tempos já foi submetido ao Poder
Judiciário.
Pacíﬁca e recorrente é a jurisprudência, tanto
do Superior Tribunal de Justiça (STJ), quanto do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de conferir
interpretação ampliativa e extensiva às mencionadas
expressões.
Nesse contexto, o Poder Judiciário brasileiro considera como tempo de efetivo exercício de advocacia,
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de atividade jurídica ou de prática forense, para ﬁns de
habilitação em concurso público para carreiras jurídicas,
o tempo decorrido no exercício de cargos privativos de
bacharel em Direito, ou em cargos que, ainda que não
privativos, propiciem aos seus ocupantes experiência e
aprofundamento jurídico, seja no âmbito do processo
administrativo, seja no âmbito do processo judicial.
Tão ﬂexível tem sido a exegese do Poder Judiciário nessa matéria, em especial, do Superior Tribunal
de Justiça (STJ), órgão máximo de análise da legislação infraconstitucional, que até o tempo referente ao
estágio forense é considerado.
Cuida-se, pois, de buscar, com o presente projeto,
mecanismos legais que assegurem tratamento isonômico nos concursos públicos jurídicos que, em grande
medida, são muito atraentes em face das responsabilidades, destaque proﬁssional e remuneração.
Restringir o conceito de atividade jurídica àqueles
que militam na advocacia privada signiﬁca punir levas
numerosas de jovens que desde cedo veem no setor
público a forma ideal de ingressar no mercado de trabalho e de obter meios de prover suas subsistências
e de suas famílias.
São esses jovens, que se esforçam e que buscam evoluir proﬁssionalmente se candidatando a outros
cargos e carreiras mais atrativos, os grandes prejudicados por uma interpretação restritiva do conceito de
atividade jurídica.
Assim, Srªs e Srs. Senadores, submeto o presente
projeto ao crivo de Vossas Excelências, aguardando
que as propostas isonômicas nele contidas sejam debatidas e, ao ﬁnal, aprovadas.
Sala das Sessões, – Senador José Pimentel.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994.
Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB).
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
TÍTULO I
Da Advocacia
CAPÍTULO I
Da Atividade de Advocacia
Art. 3º O exercício da atividade de advocacia no
território brasileiro e a denominação de advogado são
privativos dos inscritos na Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB),
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§ 1º Exercem atividade de advocacia, sujeitandose ao regime desta lei, além do regime próprio a que
se subordinem, os integrantes da Advocacia-Geral da
União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Defensoria Pública e das Procuradorias e Consultorias
Jurídicas dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas entidades de administração
indireta e fundacional.
§ 2º O estagiário de advocacia, regularmente
inscrito, pode praticar os atos previstos no art. 1º, na
forma do regimento geral, em conjunto com advogado
e sob responsabilidade deste.
Art. 4º São nulos os atos privativos de advogado
praticados por pessoa não inscrita na OAB, sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas.
Parágrafo único. São também nulos os atos praticados por advogado impedido – no âmbito do impedimento – suspenso, licenciado ou que passar a exercer
atividade incompatível com a advocacia.
CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:
I – ingresso na carreira, cujo cargo inicial
será o de juiz substituto, mediante concurso
público de provas e títulos, com a participação
da Ordem dos Advogados do Brasil em todas
as fases, exigindo-se do bacharel em direito,
no mínimo, três anos de atividade jurídica e
obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de
classiﬁcação; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004)
“Art.129. .................................
§ 2º As funções do Ministério Público
só podem ser exercidas por integrantes da
carreira, que deverão residir na comarca da
respectiva lotação, salvo autorização do chefe
da instituição.
§ 3º O ingresso na carreira do Ministério
Público far-se-á mediante concurso público de
provas e títulos, assegurada a participação da
Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização, exigindo-se do bacharel em direito,
no mínimo, três anos de atividade jurídica e
observando-se, nas nomeações, a ordem de
classiﬁcação.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, em decisão terminativa)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 96, DE 2011
Altera o art. 366 da Lei nº 4.737, de 15
de julho de 1965 – Código Eleitoral, para
permitir que o servidor da Justiça Eleitoral
exerça atividade político-partidária e ocupe
mandato eletivo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 366 da Lei nº 4.737, de 15 de julho
de 1965, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 366. É facultado ao servidor da Justiça Eleitoral exercer atividade político-partidária,
ressalvada a ocupação de cargo em órgão de
direção de partido.
Parágrafo único. Aplicam-se ao servidor
da Justiça Eleitoral as regras sobre ﬁliação
partidária, desincompatibilização, licença para
atividade política e afastamento para exercício
de mandato eletivo relativas aos demais servidores públicos.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
Nosso regime constitucional consagra os direitos políticos como direitos fundamentais. As restrições
impostas pela lei a esses direitos devem observar o
princípio da razoabilidade. De acordo com esse princípio, em situações de potencial conﬂito entre direitos ou
valores constitucionais – como o direito à participação
política e a imparcialidade e lisura do pleito – as limitações a um direito devem justiﬁcar-se pela necessidade
de proteção ao direito concorrente. Isto é, limita-se um
direito para preservar outro. Assim, a previsão legal de
uma total vedação ao exercício da atividade políticopartidária por parte do servidor da Justiça Eleitoral
teria que se revelar como medida indispensável à salvaguarda da imparcialidade das eleições.
Todavia, isso está longe da realidade. Os servidores da Justiça Eleitoral desempenham atividades administrativas, as quais, em sua grande maioria, são praticadas por meio de atos vinculados. Os processos são,
salvo raras exceções, de interesse público. Quando se
encontram envolvidos com a prestação jurisdicional, os
servidores estão em posição de mero assessoramento.
Os atos decisórios são de competência de magistrados, sob o crivo do Ministério Público. Por tudo isso,
parece suﬁciente, do ponto de vista da preservação da
lisura das eleições, aplicar aos servidores da Justiça
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Eleitoral as mesmas regras previstas para os demais
ocupantes de cargos na administração pública.
Dessa forma, oferecemos o presente projeto,
que altera o Código Eleitoral de 1965, para permitir a
ﬁliação, a candidatura e o exercício de mandato eletivo por parte de servidores da Justiça Eleitoral, desde
que observados os prazos mínimos de desincompatibilização previstos na Lei de Inelegibilidades. A proposição veda apenas a participação desses servidores
em órgãos de direção partidária, o que, a nosso ver,
mostra-se incompatível com o seu mister. É que a relação dos partidos com a Justiça Eleitoral ultrapassa
o período das eleições, envolvendo a distribuição de
recursos do fundo partidário, o julgamento das contas
de campanha e do partido, o acesso à rádio e TV para
propaganda partidária, e assim por diante.
Assim, diante da injustiﬁcável vedação do exercício de atividade político-partidária por servidores da
Justiça Eleitoral, contamos com o apoio dos nobres
pares para a aprovação do projeto.
Sala de Sessões,17 de março de 2011. – Senador José Pimentel.
LEGISLAÇÃO CITADA
Legislação Eleitoral
LEI Nº 4.737, DE 15 DE JULHO DE 1965.
Texto compilado
Institui o Código Eleitoral.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber
que sanciono a seguinte Lei, aprovada pelo Congresso
Nacional, nos termos do art. 4º, caput, do Ato Institucional, de 9 de abril de 1964.
Art. 366. Os funcionários de qualquer órgão da
Justiça Eleitoral não poderão pertencer a diretório de
partido político ou exercer qualquer atividade partidária, sob pena de demissão.
(À Comissão de Constituição. Justiça e
Cidadania, em decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 97, DE 2011
Altera a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para dispensar a exigência de
guarda judicial na caracterização, para ﬁns
do Imposto de Renda da Pessoa Física, da
relação de dependência entre o avô-contribuinte e o neto, no caso em que o avô relacione o ﬁlho como dependente, e para que
os dependentes a que se referem os incisos
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III e V do art. 35 da mencionada norma continuem a ser assim considerados quando
maiores até 26 anos de idade.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 35 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, passa a vigorar acrescido de parágrafo
com a seguinte redação:
“Art. 35. ................................................
.......................................................................
§ 5º No caso de neto que seja ﬁlho das
pessoas arroladas no inciso III do caput deste
artigo, não se aplicam as seguintes condicionantes previstas no inciso V do caput deste
artigo:
I – falta de arrimo dos pais;
II – detenção da guarda judicial.” (NR)
Art. 2º O § 1º do art. 35 da Lei nº 9.250, de 26
de dezembro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 35. ................................................
.......................................................................
§ 1º Os dependentes a que se referem os
incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 26 anos de
idade, se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica
de ensino médio.” (NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro do
ano subsequente ao de sua publicação oﬁcial.
Justiﬁcação
A legislação tributária em vigor (art. 35, inciso V,
da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995) exige
que os avós detenham a guarda judicial do neto para
considerá-lo dependente para ﬁns de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF).
Essa exigência decorre do Código Civil (Lei nº
10.406, de 10 de janeiro de 2002), cujo art. 1.631 atribui aos pais o poder familiar. Para retirá-lo dos pais, o
art. 1.635 impõe a decisão judicial.
Ocorre que a relação de dependência para ﬁns
do IRPF tem natureza econômica, podendo a lei tributária relaxar os rigores da lei civil sem lhe ofender
o espírito. É o caso em que o avô dá arrimo aos netos
e tem como dependente o ﬁlho, a ﬁlha, o enteado ou
a enteada, cujos ﬁlhos são os netos sustentados pelo
referido avô-contribuinte.
Ora, se a lei tributária reconhece uma relação de
dependência entre o avô e seu ﬁlho e este não consegue gerar rendimentos para dar arrimo ao próprio
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ﬁlho, é evidente que o neto também terá uma relação
de dependência econômica com o avô. A exigência de
que o avô detenha a guarda judicial do neto se torna
burocrática.
A alteração do § 1º do art. 35 da Lei nº 9.250, de
26 de dezembro de 1995, que estende de 24 para 26
anos de idade a condição de dependente daqueles
a que se referem os incisos III e V do citado art. 35,
se mostra necessária e salutar, especialmente para
atender o real espírito da norma vigente nos casos
não raros de estudantes de cursos como o de medicina que exigem um mínimo de 6 anos de estudo para
graduação.
A desburocratização da relação de dependência entre avô e neto e a extensão por apenas dois
anos para os casos de dependentes estudantes ora
propostas acarretarão insigniﬁcante queda na arrecadação do imposto de renda. Esclarecemos, entretanto, que a proposição não dá causa a renúncia de
receita, nos termos deﬁnidos pelo § 1º do art. 14 da
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei
de Responsabilidade Fiscal – LRF). Efetivamente, segundo enuncia o dispositivo, a renúncia compreende
modiﬁcação de base de cálculo que implique redução
discriminada de tributos ou contribuições, e outros
benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. No presente caso, o benefício é geral e irrestrito a
todas as pessoas físicas. Assim, são desnecessárias
as medidas acautelatórias de caráter orçamentárioﬁnanceiro previstas na LRF.
Contamos com o apoio dos ilustres Pares à aprovação dessa relevante matéria.
Sala das Sessões, – Senador Gilvam Borges.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI COMPLEMENTAR Nº 101,
DE 4 DE MAIO DE 2000
Estabelece normas de ﬁnanças públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão ﬁscal e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber
que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei Complementar:
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1o Esta Lei Complementar estabelece normas
de ﬁnanças públicas voltadas para a responsabilidade
na gestão ﬁscal, com amparo no Capítulo II do Título
VI da Constituição.
....................................................................................
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Seção II
Da Renúncia de Receita
Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo
ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-ﬁnanceiro no exercício
em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes,
atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias
e a pelo menos uma das seguintes condições:
I – demonstração pelo proponente de
que a renúncia foi considerada na estimativa
de receita da lei orçamentária, na forma do
art. 12, e de que não afetará as metas de resultados ﬁscais previstas no anexo próprio da
lei de diretrizes orçamentárias;
II – estar acompanhada de medidas de
compensação, no período mencionado no
caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação
da base de cálculo, majoração ou criação de
tributo ou contribuição.
§ 1o A renúncia compreende anistia, remissão,
subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em
caráter não geral, alteração de alíquota ou modiﬁcação
de base de cálculo que implique redução discriminada
de tributos ou contribuições, e outros benefícios que
correspondam a tratamento diferenciado.
....................................................................................
Art. 75. Revoga-se a Lei Complementar no 96, de
31 de maio de 1999.
Brasília, 4 de maio de 2000. – 179o da Independência e 112o da República, Fernando Henrique Cardoso; Pedro Malan; Martus Tavares.
....................................................................................
LEI No 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002.
Institui o Código Civil.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber
que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
PARTE GERAL
LIVRO I
Das Pessoas
TÍTULO I
Das Pessoas Naturais
CAPÍTULO I
Da Personalidade E Da Capacidade
Art. 1o Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil.
....................................................................................
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CAPÍTULO V
Do Poder Familiar
Seção I
Disposições Gerais
Art. 1.630. Os ﬁlhos estão sujeitos ao poder familiar, enquanto menores.
Art. 1.631. Durante o casamento e a união estável, compete o poder familiar aos pais; na falta ou
impedimento de um deles, o outro o exercerá com
exclusividade.
Parágrafo único. Divergindo os pais quanto ao
exercício do poder familiar, é assegurado a qualquer
deles recorrer ao juiz para solução do desacordo.
Art. 1.632. A separação judicial, o divórcio e a dissolução da união estável não alteram as relações entre
pais e ﬁlhos senão quanto ao direito, que aos primeiros
cabe, de terem em sua companhia os segundos.
Art. 1.633. O ﬁlho, não reconhecido pelo pai, ﬁca
sob poder familiar exclusivo da mãe; se a mãe não
for conhecida ou capaz de exercê-lo, dar-se-á tutor
ao menor.
Seção II
Do Exercício do Poder Familiar
Art. 1.634. Compete aos pais, quanto à pessoa
dos ﬁlhos menores:
I – dirigir-lhes a criação e educação;
II – tê-los em sua companhia e guarda;
III – conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem;
IV – nomear-lhes tutor por testamento
ou documento autêntico, se o outro dos pais
não lhe sobreviver, ou o sobrevivo não puder
exercer o poder familiar;
V – representá-los, até aos dezesseis
anos, nos atos da vida civil, e assisti-los, após
essa idade, nos atos em que forem partes,
suprindo-lhes o consentimento;
VI – reclamá-los de quem ilegalmente
os detenha;
VII – exigir que lhes prestem obediência,
respeito e os serviços próprios de sua idade
e condição.
Seção III
Da Suspensão e Extinção do Poder Familiar
Art. 1.635. Extingue-se o poder familiar:
I – pela morte dos pais ou do ﬁlho;
II – pela emancipação, nos termos do art.
5o, parágrafo único;
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III – pela maioridade;
IV – pela adoção;
V – por decisão judicial, na forma do artigo 1.638.
....................................................................................
Art. 2.046. Todas as remissões, em diplomas legislativos, aos Códigos referidos no artigo antecedente,
consideram-se feitas às disposições correspondentes
deste Código.
Brasília, 10 de janeiro de 2002 – 181o da Independência e 114o da República, Fernando Henrique
Cardoso; Aloysio Nunes Ferreira Filho.
LEI Nº 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995.
Altera a legislação do imposto de renda das pessoas físicas e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber
que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1º A partir de 1º de janeiro de 1996 o imposto de renda das pessoas físicas será determinado
segundo as normas da legislação vigente, com as alterações desta Lei.
....................................................................................
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4º, inciso
III, e 8º, inciso II, alínea c, poderão ser considerados
como dependentes:
I – o cônjuge;
II – o companheiro ou a companheira,
desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união
resultou ﬁlho;
III – a ﬁlha, o ﬁlho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para
o trabalho;
IV – o menor pobre, até 21 anos, que o
contribuinte crie e eduque e do qual detenha
a guarda judicial;
V – o irmão, o neto ou o bisneto, sem
arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de
qualquer idade quando incapacitado física ou
mentalmente para o trabalho;
VI – os pais, os avós ou os bisavós, desde que não auﬁram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
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VII – o absolutamente incapaz, do qual
o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1º Os dependentes a que se referem os incisos
III e V deste artigo poderão ser assim considerados
quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior
ou escola técnica de segundo grau.
§ 2º Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer um dos cônjuges.
§ 3º No caso de ﬁlhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que ﬁcarem sob
a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente.
§ 4º É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente, na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um
contribuinte.
....................................................................................
Art. 42. Revogam-se as disposições em contrário e, especialmente, o Decreto-Lei nº 1.380, de 23 de
dezembro de 1974, o art. 27 da Lei nº 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, o art. 26 da Lei nº 8.218, de 29 de
agosto de 1991, e os arts. 8º a 20 e 23 da Lei nº 8.981,
de 20 de janeiro de 1995.
Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º da República, Fernando Henrique
Cardoso; Pedro Pullen Parente.
(Às Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania; e de Assuntos Econômicos, cabendo à última decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 98, DE 2011
Altera a Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, para incluir a forma incapacitante da linfangioleiomiomatose pulmonar
entre as moléstias a cujos portadores é
concedida isenção de imposto de renda da
pessoa física sobre proventos de aposentadoria ou reforma.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso XIV do art. 6º da Lei nº 7.713, de
22 de dezembro de 1988, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ..................................................
.......................................................................
XIV – os proventos de aposentadoria ou
reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia pro-
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ﬁssional, tuberculose ativa, alienação mental,
esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia
grave, hepatopatia grave, estados avançados
da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeﬁciência adquirida e forma incapacitante da
linfangioleiomiomatose pulmonar, com base em
conclusão da medicina especializada, mesmo
que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma;
.................................................... ” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro
do ano subsequente ao de sua publicação.
Justiﬁcação
O inciso XIV do art. 6º da Lei nº 7.713, de 1988,
concede isenção do imposto de renda da pessoa física
(IRPF) sobre os proventos de aposentadoria ou reforma percebidos pelos portadores de algumas doenças
ou agravos à saúde. A isenção é concedida em virtude da gravidade dos danos à saúde ou das sequelas
provocadas pelas doenças e agravos especiﬁcados no
mencionado inciso. O projeto que submetemos à apreciação dos nobres Parlamentares tem por ﬁnalidade
estender o benefício aos portadores da forma incapacitante da linfangioleiomiomatose pulmonar (LAM).
Essa doença acomete principalmente mulheres,
geralmente ainda jovens, em idade reprodutiva. São
raros os casos de portadores do sexo masculino. É
rara, com prevalência estimada em um caso por um
milhão de habitantes. Portanto, é provável que apenas
cerca de duzentos brasileiros e brasileiras sejam portadores dessa doença.
A evolução lenta, mas contínua, faz com que
a LAM se torne grave alguns anos após o início dos
sintomas. São acometidos principalmente os pulmões,
mas outros órgãos, a exemplo dos rins, dos gânglios
linfáticos e outros, também podem ser comprometidos.
A diﬁculdade respiratória e a tosse seca são os seus
principais sintomas. O pneumotórax espontâneo, que
é o rompimento do pulmão e o enchimento da cavidade torácica com ar, ﬁgura como uma das mais graves
complicações da doença.
Não existe tratamento medicamentoso eﬁcaz
contra a LAM. Daí o inevitável agravamento da doença, que frequentemente exige o uso de oxigênio e,
como medida extrema, o transplante de pulmão e a
nefrectomia, que é a retirada do rim comprometido. A
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incapacidade para os trabalhos que demandam esforços físicos, consequente a esse agravamento, exige a
aposentadoria ou a reforma precoce do doente.
A diminuição dos rendimentos, consequente à
aposentadoria ou à reforma precoce, somada à necessidade de medicamentos e de outras medidas de
atenção à saúde, nem sempre disponíveis nos serviços
públicos, representam um encargo considerável para
os doentes e suas famílias, o que justiﬁca a isenção
proposta.
Em vista do reduzido número de portadores da doença, a renúncia ﬁscal decorrente da medida proposta
é insigniﬁcante. Entretanto, para os seus beneﬁciários,
a isenção representa signiﬁcativo alívio das diﬁculdades por eles enfrentadas no tocante a despesas com
medicamentos e outros cuidados com a saúde.
Pelos motivos expostos, estamos convictos de que
conceder isenção do IRPF às portadoras e aos portadores da forma incapacitante da LAM é uma medida
socialmente justa. Essa convicção leva-nos a contar
com o apoio dos Parlamentares de ambas as Casas do
Congresso Nacional para a aprovação do projeto.
Sala das Sessões, – Senador Paulo Davim.
LEGISLAÇÃO CITADA
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma
motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos
portadores de moléstia proﬁssional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia
grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome da
imunodeﬁciência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha
sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(Redação dada pela Lei nº 11.052, de 2004)
(Às Comissões de Assuntos Sociais e
de Assuntos Econômicos, cabendo à última
a decisão terminativa)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – O requerimento que acaba de ser lido vai
à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 234, DE 2011
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, do Regimento
Interno, e com respaldo na atividade ﬁscalizatória do
Parlamento Brasileiro (Art. 49, X) requeiro sejam prestadas, pelo Senhor Ministro de Estado do Esporte, as
seguintes informações:
Informações no tocante às metas estipuladas
pela “Fédération Internationale de Football* - FIFA,
a serem atendidas por cada um dos Estados e Municípios brasileiros, escolhidos como cidades-sede
da “Copa do Mundo de 2.014”.
Como é de conhecimento público, essas metas
referem-se à aspectos técnicos relativos à obras viárias, de mobilidade urbana, adequações aeroportuárias, estrutura de comunicação, bem como ﬁxam um
cronograma para que essas atividades sejam implementadas a tempo e a contento.
Sendo o Ministério do Esporte representante
especíﬁco do Executivo Federal, co-responsável pela
realização do importante evento, também dever ter
sido instado, pela FIFA, a acompanhar os trabalhos
dos outros entes (Estados e Municípios), motivo pelo
qual deve deter as informações em tela.
Finalmente, vale acentuar que somente após o
esclarecimento da totalidade das metas exigidas pela
FIFA é que este Senado Federal poderá ter condições
reais de acompanhar se tais exigências estão sendo
cumpridas, seja no aspecto técnico, seja no aspecto
temporal. Essas informações interessam às Bancadas
dos Estados, bem como a várias Comissões da Casa,
pelo que solicito o compartilhamento das informações
com todos os Senadores, assim que respondidas, já
que devem estar especiﬁcadas por “cidades-sede”.
Sala das Sessões – Senador Pedro Taques.
(À Mesa para decisão)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O requerimento que acaba de ser lido será
despachado à Mesa para decisão.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência designa o Senador Randolfe Rodrigues para integrar, como suplente, a Comissão de
Direitos Humanos e Legislação Participativa, nos termos
do Ofício SF/GSMB nº 0085/2011, encaminhado pela
liderança do Partido Socialismo e Liberdade.
É o seguinte o Ofício:
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Ofício SF/GSMB nº 85/2011
Brasília, DF, 17 de março de 2011
Assunto: Indicação Suplente.
Senhor Presidente,
Ao cumprimentar Vossa Excelência, informo que,
como líder do Partido Socialismo e Liberdade – PSOL,
tenho a satisfação de indicar o Senador Randolfe Rodrigues, para compor a Comissão de Direitos Humanos
e Legislação Participativa, na qualidade de suplente,
na vaga destinada ao nosso partido.
Atenciosamente, – Senador Marinor Brito, Líder
do PSOL.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O ofício lido vai à publlicação.
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
Ofício nº 3/2011-CI
Brasília, 17 de março de 2010
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião
realizada no dia 17 de março do ano em curso, foram
eleitos Presidente e Vice-Presidente da Comissão de
Serviços de Infraestrutura, para o Biênio 2011-2012,
a Senadora Lúcia Vânia e o Senador Blairo Maggi,
respectivamente.
Senador Antonio Carlos Valadares, Presidente
em exercício da Comissão.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – A Presidência recebeu o Ofício nº 2, de
2011, da Comissão de Assuntos Sociais, comunicando a aprovação de Substitutivo ao Projeto de Lei do
Senado nº 385, de 2008.
É o seguinte o Ofício:
OF. Nº 2/2011 – PRES/CAS
Brasília, 16 de março de 2011
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão, em decisão terminativa, aprovou em turno único
o Substitutivo (Emenda nº 2-CAS) ao Projeto de Lei do
Senado nº 385, de 2008, que “Altera a Lei nº 9.796, de
5 de maio de 1999, que dispõe sobre a compensação
ﬁnanceira entre o regime geral de previdência social
e ao regime de previdência dos servidores da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos
casos de contagem recíproca de tempo de contribuição
para efeito de aposentadoria e dá outras providências”,
de autoria do Senador Antonio Carlos Valadares.
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A matéria será incluída em pauta da próxima
reunião para aprovação em turno suplementar, nos
termos do disposto no art. 282, combinado com o art.
92 do Regimento Interno do Senado Federal.
Atenciosamente, – Senador Jayme Campos,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Com referência ao ofício lido, a Presidência comu-
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nica ao Plenário que à matéria poderão ser oferecidas
emendas até o encerramento da discussão, no turno suplementar, perante a Comissão de Assuntos Sociais.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição que passo a ler.
É lida a seguinte:
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – A proposta de emenda à Constituição que acaba
de ser lida está sujeita às disposições constantes dos
arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Srª Presidente, peço a palavra pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador João Pedro.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, gostaria que V. Exª me inscrevesse para fazer uma comunicação inadiável.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senador João Pedro, V. Exª está inscrito.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Pela ordem, Srª Presidente, peço a
palavra.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Tem a palavra V. Exª, Senador Aloysio Nunes.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Da
mesma forma, Srª Presidente, peço minha inscrição.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Senador Aloysio, é que o Senador João Pedro, eu e o Senador Eduardo Suplicy chegamos aqui
muito cedo. Foi essa a ordem de chegada.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – São três os oradores que têm direito a essa
inscrição.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – É muita coisa inadiável, não é, Srª Presidente? Então, estamos todos aqui.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, eu
também gostaria de me inscrever.
Aqui, há uma norma, prezado Senador Aloizio
Mercadante: costuma-se respeitar a ordem de chegada
e de levantamento do microfone. E, normalmente, os
que chegam primeiro são testemunhas dos que chegam logo após. Então, estavam aqui presentes quando
cheguei, às 13h45, a Senadora Vanessa Grazziotin e
o Senador João Pedro.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Agradeço-lhe, Senador. Apenas faço
uma retiﬁcação: meu nome é Aloysio Nunes Ferreira,
não Aloizio Mercadante.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Desculpe-me. De maneira alguma, quis ofendê-lo.
Estou acostumado a falar Aloizio Mercadante. Eu me
sinto muito honrado, Senador Aloysio Nunes Ferreira,
de contar com sua companhia, ao meu lado direito.
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A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Pela ordem, Srª Presidente, peço a palavra.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Tem a palavra V. Exª.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Srª Presidente, o que o Senador Eduardo Suplicy acaba de
dizer parece que tem sido o procedimento adotado pela
Casa. Segue-se a ordem de chegada. Quando cheguei
aqui, o Senador João Pedro já estava presente, com
o microfone levantado. Cheguei eu e, na sequência, o
Senador Eduardo Suplicy. Na sequência, chegou aqui
o Senador Aloysio Nunes Cardoso.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Aloysio Nunes Ferreira.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Eu queria ver se o Senador estava atento. Fiz
de propósito. Chamei-o duas vezes, e S. Exª não me
atendeu. Eu só queria ver, se eu trocasse o seu nome,
se S. Exª estaria atento à minha fala. Eu já havia chamado o Senador duas vezes. É brincadeira! Estamos
aqui brincando, neste clima de extrema cordialidade.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Obrigada pelo esclarecimento, Senadora
Vanessa Grazziotin.
O primeiro inscrito para uma comunicação inadiável é o Senador João Pedro; o segundo, a Senadora
Vanessa; o terceiro, o Senador Suplicy, seguindo a ordem de chegada e de levantamento do microfone.
Agora, concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, por dez minutos, o Senador Gilvam Borges.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Srª Presidente, peço a palavra.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Tem a palavra V. Exª, Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, eu vinha para esta
Casa e me deparei com um quadro muito triste. Quando cheguei ao Senado em 1975, havia a Comissão do
Distrito Federal, e era obrigação nossa cuidar do que
vou relatar agora rapidamente para a Srª Presidente.
Passei pelo viaduto que ﬁca ao lado da antiga rodoviária, e havia seis pessoas desabrigadas, deitadas, mal
cobertas. Não me estou referindo a isso em função do
fato de que, amanhã, o Presidente americano virá aqui.
Estou me referindo a uma questão de fraternidade,
de humanidade. Não é possível que o Governador do
Distrito Federal ou o encarregado do setor social não
cuide dessas pessoas, não as leve para um abrigo,
não lhes dê banho e roupas, não identiﬁque o Estado
de que elas pessoas são provenientes. É desumano
deixá-las ali!
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Fui prefeito, e, todas as noites, tínhamos de recolher os pobres coitados que dormiam nas ruas. Na
época, o Presidente do Senado era o Senador Wilson,
e eu vim aqui e comuniquei a ele que havia um casal
e três crianças deitados na rua. Como tínhamos de
cuidar disso pela Comissão do Distrito Federal, ele
imediatamente tomou providências. Hoje, há uma Assembleia Legislativa e um Governador.
Srª Presidente, agradecendo a V. Exª a gentileza que me está proporcionando, permito-me fazer um
apelo ao Governador do Distrito Federal ou a quem
de direito: por favor, vamos recolher essas pessoas,
vamos dar abrigo a elas, vamos saber de onde elas
são, o que está acontecendo!
Era o que tinha a dizer, Srª Presidente.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Agradeço a V. Exª a intervenção, Senador Itamar Franco. Compartilho da sua preocupação. Tive o
mesmo choque, nesta semana, no centro de São Paulo.
No Largo do São Francisco, na frente do São Francisco, também há um número gigantesco de mendigos
– falo a palavra como tem de ser. São moradores de
rua abandonados à própria sorte. E compartilho dessa preocupação. Como fomos prefeitos, sabemos que
o prefeito deve ter a postura de retirar essas pessoas
das ruas, de dar-lhes abrigo, de acolhê-las, de dar uma
solução para essa questão, o que é possível.
Agradeço-lhe sua manifestação e dela compartilho. Digo isso também pelo fato de que haverá a visita
do Presidente Obama. Não é uma questão de higienização, o que seria muito distante do seu procedimento ou do meu. Mas o relaxamento em relação a essa
questão, a falta de políticas públicas em relação a essa
questão acaba gerando, além da tristeza nessas pessoas ali abandonadas, um desconforto muito grande
para nós todos brasileiros que estamos na Capital da
República.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Muito
obrigado. Fico muito feliz em contar com sua presença
na Presidência, porque conheço a sensibilidade de V.
Exª para esses assuntos. Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Concedo a palavra ao Senador Gilvam Borges, por dez minutos.
O SR. GILVAM BORGES (Bloco/PMDB – AP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, Srs. e Srªs Senadoras, a capital
de nosso País viverá, no dia 30 de março deste ano,
uma experiência das mais valorosas, das mais sensíveis, das mais humanas de que se tem notícia nos
últimos tempos no que se refere à saúde da mulher.
É um acontecimento tão especial que merece aqui o
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nosso registro não apenas pelo louvor, mas pelo desejo sincero de que a iniciativa seja reproduzida em
outras cidades brasileiras.
Estou me referindo a um mutirão de cirurgias de
reconstrução de mama em favor das mulheres humildes,
vitimadas pelo câncer e que hoje vivem em estado de
mutilação depois de se submeterem à mastectomia,
ou seja, a retirada parcial ou total dos seios.
É a primeira vez que um mutirão de cirurgia reparadora dessa natureza será realizado na capital de
todos os brasileiros. A notícia quem nos dá é o Dr. Ognev Cosac, Vice-Presidente da Sociedade Brasileira de
Cirurgia Plástica e que já esteve à frente de iniciativas
similares no Estado do Pará, só que cuidando da situação das mulheres vítimas de escalpelamento, um
drama lamentavelmente ainda comum também no meu
Amapá, com seus inúmeros rios navegáveis.
Vanessa, Senadora dos cabelos loiros e dos
olhos verdes se manifesta corporalmente, manifestando desejo de me apartear. Se assim for, espero que
se manifeste verbalmente.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM)
– Muito obrigada. Agradeço a V. Exª e quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento. É muito bom ver um
Senador da República subir à tribuna e falar a respeito de um programa tão importante inserido em um
programa maior, que é a saúde da mulher. Parabéns,
Senador Gilvam. Quero dizer a V. Exª que não apenas
eu, mas várias Parlamentares, Deputadas e Senadoras,
apresentam emendas parlamentares com frequência
para viabilizar esse tipo de ação em seus respectivos
Estados. Assim eu o ﬁz no meu Estado do Amazonas,
porque é muito importante que uma mulher, que sofre
agressão porque já tem uma doença grave como o câncer, não sofra a segunda – e permanentemente –, que
é a perda e a falta da mama. Então, é dever do Estado,
sim, garantir à mulher a reparação, a reconstituição da
mama perdida por uma doença tão grave. E aproveito
o pronunciamento de V. Exª – já vou concluir – apenas
para dizer que a nossa querida Presidenta Dilma estará, na próxima terça-feira, Senadora Marta, na cidade de Manaus, na minha querida cidade, lançando o
Programa Nacional de Combate ao Câncer de Mama
e de Colo de Útero. Ou seja, em toda a programação
em relação às mulheres neste mês de março, na próxima terça-feira, ela estará lançando esse, que é um
programa nacional, na minha querida Manaus. Certamente, estarei, como toda a bancada do meu Estado,
acompanhando nossa querida Presidenta, que vai pela
primeira vez ao Estado, depois de ter recebido sua
maior votação no Brasil. Parabéns, Senador Gilvam.
V. Exª me sensibiliza e sensibiliza a todas as mulheres
com o seu pronunciamento. Muito obrigada.
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O SR. GILVAM BORGES (Bloco/PMDB – AP) –
Agradeço penhoradamente o aparte de V. Exª, Senadora
Vanessa, que, sem dúvida, é uma aguerrida e combativa defensora das causas femininas e dos grandes
projetos sociais. Além da sua competência intelectual,
V. Exª é de uma sensibilidade extraordinária.
E, até aproveitando a ida da Presidenta Dilma
– V. Exª aparteou em um momento tão importante –,
acredito eu que se a assessoria da Presidenta Dilma
tiver a oportunidade de contatar todos esses médicos
que estarão mobilizados aqui em Brasília para o dia
30 de março, quem sabe não tenhamos um grande
encontro em Manaus, Vanessa, quando a Presidenta Dilma poderá entrar em contato com essa equipe
que estará em Brasília, nesse grande mutirão, no dia
30 de março. Seria importante que uma delegação
desses médicos, a convite da Presidenta, chegasse a
Manaus para uma programação efetiva e um grande
mutirão em defesa da saúde da mulher. Seria muito
interessante. Solicito a V. Exª que faça contato com
a Presidenta Dilma, para que ela ﬁque atenta a esse
grande mutirão que ocorrerá em Brasília. Esses médicos estarão reunidos em Brasília para fazer cirurgias
na população de baixa renda. Seria muito oportuno,
além dos grandes projetos que a Presidenta levará,
um programa também para as mulheres.
Agora, os mesmos médicos, junto com especialistas vindos de todas as partes do Brasil, se preparam
para participar, no dia 30 de março de 2011, desse
grande mutirão de reconstrução mamária. A iniciativa,
de louvável apelo social, será o ponto culminante da
Jornada Centro-Oeste da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, aqui em Brasília, cujo tema, este ano
– é muito importante – é justamente a mama.
Estão mobilizados para tanto membros do Departamento de Assistência Social da Sociedade Brasileira
de Cirurgia Plástica, agentes da Secretaria de Saúde
do DF, Hospital das Forças Armadas, Hospital Universitário de Brasília e alguns hospitais privados.
Cirurgiões plásticos do Distrito Federal e de todo
o Brasil estão sendo convocados, visando a atender
o maior número possível de mulheres. Os cirurgiões
plásticos irão operar gratuitamente pacientes que ainda
não ﬁzeram a reconstrução e também as que aguardam vaga para reparos ﬁnais, como reconstrução de
auréolas ou simetrização de mamas já reconstruídas.
As pacientes mastectomizadas poderão se inscrever,
sem qualquer custo, para uma entrevista de seleção
no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica,
Regional Brasília. Cada caso será avaliado dentro da
sua complexidade e necessidade e, após selecionadas, as pacientes deverão pronunciar o exames preparatórios indicados.
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Portanto, Srª Presidenta, quero me congratular
com iniciativa tão nobre. A partir da Capital da República e com esse grande mutirão formado por proﬁssionais cirurgiões plásticos, podemos atender a uma
grande quantidade de mulheres.
Acredito que o esforço do mutirão seja decisivo no
alavancamento das forças, para mostrar que quando
todos nós nos juntamos é possível fazer bem e melhor. Fazer bem e melhor dentro da disposição desses
proﬁssionais que se aglutinam numa operação aqui no
Centro-Oeste, com inúmeros proﬁssionais vindos de
todo o Brasil para, no dia 30 de março, aqui na Capital
Federal, estarem mobilizados.
E aí, como disse a Vanessa: siga, vá adiante.
Como a Presidenta Dilma vai a Manaus com o mesmo intuito, de um programa lançado para a saúde da
mulher, que possamos nos associar, ter um proveito
melhor e ampliar esses tipos de ações para o atendimento de mulheres carentes e sem acesso à saúde
ou a uma reparação estética, que é fundamental para
suas vidas.
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
O SR. GILVAM BORGES (Bloco/PMDB – AP) –
Srª Presidente, sem dúvida, gostaria muito de registrar
isso, como já registrei, e gostaria que V. Exª me dispusesse mais três minutos porque queria agradecer ao
Dr. Pagot, Ministro dos Transportes, a disposição com
que o Ministério e o Dnit se mobilizam a ﬁm de trabalhar
a pavimentação do trecho sul da BR-156 e também a
preparação do projeto para a grande BR-210.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Três minutos, então, para encerrar.
O SR. GILVAM BORGES (Bloco/PMDB – AP) –
Muito obrigado, Excelência. Esses projetos são muito
importantes para o desenvolvimento do nosso Estado.
Ontem, estive com o Presidente do Basa. Estamos trabalhando grandes projetos: três hidrelétricas
que já estão sendo construídas no Estado, o Linhão
de Tucuruí chegando e a inauguração da ponte binacional sobre o rio Oiapoque.
No País, salvo as fronteiras com países irmãos
da América Latina, temos uma fronteira especial, que
é lá no Amapá, minha Presidenta. Lá no Amapá, fazemos fronteira com a Europa, porque é com a Guiana
Francesa. Uma viagem de ida e volta de Caiena a Paris custa R$1.000,00. Milhares de turistas haverão de
adentrar o Amapá, com toda essa infraestrutura que
está sendo preparada, porque até Caiena é vôo doméstico. Estamos muito entusiasmados com os grandes projetos que estão sendo tocados pelo Governo
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Federal, com o apoio decisivo do Presidente Lula e
agora, na continuidade, com a Presidenta Dilma.
O Amapá já tem sua transferência das terras.
É um Estado muito jovem, é um bebê. Viemos com a
Constituinte de 1988 e estamos lá dando os primeiros passos nos grandes projetos de infraestrutura. A
Bancada Federal se mobiliza muito na busca dessas
infraestruturas para que possamos alçar o grande desenvolvimento econômico. Acreditamos que o Amapá,
dentro em breve, com seu parque industrial, com sua
malha rodoviária, com a hidrovia,... Estamos trabalhando a hidrovia Marajó. É um grande projeto em que já
estamos trabalhando e que encurtará a distância entre
Macapá e Belém, e também estaremos mais próximos
de Manaus, Rondônia, Acre e Roraima.
Para ﬁnalizar, como sempre, dinheiro na conta
é o que interessa a um Estado que tanto necessita
de investimento. Ordem Bancária nº 2011OB801834;
emitente: Fundação Nacional de Saúde; Banco do
Brasil, Conta nº 6825X, Agência nº 3575. O dinheiro
já está depositado: R$450 mil para sistema de abastecimento de água.
(Interrupção do som.)
O SR. GILVAM BORGES (Bloco/PMDB – AP) –
Que a Assembleia Legislativa, o Ministério Público e
o próprio Governo do Estado já se organizem para a
apresentação do projeto imediato, para que se possa
iniciar essa execução na área de saneamento.
Era o que tinha a dizer, Srª Presidenta.
Concluo, dizendo que a Presidente Dilma deverá,
junto com Vanessa, que, com certeza, irá no avião com
ela, já levar essa delegação de médicos, a diretoria,
para, quem sabe, mobilizar uma grande ação nos Estados da Amazônia.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Gilvam Borges.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Desejo registrar a
visita dos Vereadores de Ji-Paraná Joziel, do PMDB,
e Jessé, do PDT, e do Presidente da Câmara de Vereadores de Ji-Paraná, Vereador Nilton Cézar.
Agradeço a visita dessas ilustres lideranças do
meu Estado, do meu Município de Ji-Paraná.
Muito obrigado, Presidente.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador Acir Gurgacz. São muito
bem-vindos os representantes do seu Estado.
Com a palavra, para uma comunicação inadiável,
o Senador João Pedro.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidenta, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, nesta
sessão, nestes minutos da comunicação inadiável,
quero reﬂetir e, ao mesmo tempo, externar minha opinião, como Senador da República, acerca da visita do
Presidente Barack Obama ao nosso País no próximo
sábado.
Evidentemente, Srª Presidente, a vinda de um
presidente norte-americano ao Brasil guarda expectativas e tem um grande simbolismo nessa relação
norte-sul, nessa relação social, política e econômica
dos Estados Unidos com a América Latina.
Quero lembrar aqui o processo que elegeu Barack
Obama nos Estados Unidos. Ele foi um candidato do
Partido Democrata, depois de oito anos de um Governo republicano dirigido pelo Sr. Bush, um presidente
marcado pela intervenção militar, marcado pelo autoritarismo. Isso fez com que com que os democratas
do mundo todo apoiassem a candidatura de Barack
Obama, advogado, Senador, negro.
Quero lembrar aqui este corte na postura da
candidatura de Barack Obama: o fato de não receber recursos, para sua campanha, de empresas, de
pessoas jurídicas. Barack Obama fez uma campanha
diferenciada e mexeu, principalmente, com uma população que vive nos Estados Unidos, a população
latino-americana, o que fez com que esse Presidente carregasse uma expectativa. E, nessa viagem ao
Brasil, quero encontrar-me com essa expectativa. E
já se vão dois anos de mandato de Barack Obama e
de promessas de um presidente norte-americano que
ganha relevância por conta da hegemonia militar, da
política externa americana de tentar controlar o mundo de forma militar, com a presença militar, com seus
porta-aviões, com seu exército, com sua marinha. Bandeiras foram esquecidas.
Espero, Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores,
que essa chegada de Barack Obama ao Brasil e que
esse encontro com uma mulher Presidenta do Brasil,
que acabou de sair das urnas e que lidera um projeto importante para a América do Sul e para nós,
brasileiros, sirvam, fundamentalmente, para lembrar
as promessas de Barack Obama na eleição de 2008,
principalmente a da mudança na relação dos Estados
Unidos com a América Latina. Foi bandeira de campanha de Barack Obama uma relação mais humana e
mais respeitosa com os latino-americanos. É preciso
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retomar essa pauta. Que os Estados Unidos venham
aqui, mas que esse encontro seja marcado também
pelo respeito soberano dos países!
O Brasil tem um projeto. O Brasil de hoje, Senador Aloysio, é reconhecido internacionalmente, por
conta das proposituras não somente da liderança do
Governo, mas também de setores importantes que
compõem a sociedade civil. Srª Presidenta, o Brasil,
hoje, é reconhecido internacionalmente pelas suas políticas em direitos humanos, pela economia externa,
pelo respeito à soberania, pela busca de construir uma
relação com os países da America Latina.
Aqui, destaco, nestes minutos que faltam, que é
inconcebível, nessa vinda de Barack Obama ao Brasil,
não considerar que é a vinda do Presidente dos Estados Unidos à América Latina. Que ele mude a postura
dos Estados Unidos com a América Latina!
Lembro-me aqui de um país da América Latina:
Cuba. É inconcebível que essa política trazida da Guerra Fria continue a penalizar o povo cubano com uma
legislação internacional econômica e comercial e com
uma postura política retrógrada por parte dos Estados
Unidos de continuar com esse bloqueio. O bloqueio
contra Cuba fere os direitos humanos, tira a comida
do povo cubano, continua a amedrontar todos os países que querem construir, com suas próprias pernas,
seu destino, sua autonomia, sua soberania. Ou seja,
se há uma lição para Cuba, pode haver uma lição para
outros países. É preciso mudar essa postura.
Pedimos ainda o ﬁm das guerras que Barack
Obama, que os Estados Unidos mantêm, por exemplo,
no Afeganistão e no Iraque. Srªs e Srs. Senadores, há
mais de um milhão de afegãos exilados, vivendo fora
do seu País por conta dessa guerra estúpida! Agora
mesmo, nesse conﬂito do povo líbio – espero que o
povo árabe encontre o melhor caminho e que este se
dê pela democracia –, os Estados Unidos e outros
aliados já sinalizam uma intervenção militar. É inconcebível tratar as questões sociais políticas com esse
olhar, com essa postura militarizada.
Então, que o calor brasileiro, que o calor do povo
carioca da Cinelândia desperte Barack Obama, para
lembrá-lo de suas promessas de campanha.
Quanto à relação com o Brasil, lamentavelmente,
a precursora de Barack Obama, até agora, não quis
acertar uma agenda acerca dos interesses do Brasil. Isso é lamentável, Sr. Presidente! Precisamos de
uma agenda que reaﬁrme a soberania e a liderança
do Brasil.
Que possa haver um recomeço na relação norte/
sul dos Estados Unidos com os países, com os irmãos,
com o povo da América Latina. Aﬁnal de contas, todos nós somos americanos! Aﬁnal de contas, o Brasil
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ganhou uma liderança por conta de respeitar, fundamentalmente, a soberania dos povos!
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. João Pedror, a
Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Antes de passar a palavra à próxima oradora
inscrita, Senadora Marta Suplicy, quero fazer um registro de que se encontra aqui, na Tribuna de Honra
do Senado, dois irmãos de Santa Catarina, o irmão
Chico Pereira e José Luiz, que são membros atuantes da Maçonaria.
Concedo, portanto, a palavra à Senadora Marta
Suplicy, do PT de São Paulo.
A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora)
– Boa tarde, Senador Mozarildo Cavalcanti, caros colegas Senadores e Senadoras, quero tratar da visita
que o Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama,
fará ao Brasil. O mandatário da economia, da nação
mais forte do mundo, que representa, assim como o
ex-presidente Lula e a Presidenta Dilma, a chegada
simbólica das minorias ao poder, vem ao nosso País
para que reaﬁrmemos nossos compromissos diplomáticos e também para conhecer um pouco parte da
nossa realidade.
Mas, ao que tudo indica, essa visita parece incomodar parte da imprensa brasileira, entidades representativas e também algumas lideranças políticas,
inclusive do PT.
O Brasil tem dado mostras, e nisso Lula foi mestre,
da nossa soberania. A chegada de Barack Obama ao
nosso País, pela representação desse líder para milhões de pessoas negras no mundo e pelo seu discurso
diferenciado por um novo caminho para a América do
Norte, torna essa visita muito especial para milhões
de brasileiros. Inclusive porque inverte a praxe de que
seria a Presidenta Dilma que deveria visitar primeiro
o presidente americano. Só esse gesto já mostra um
novo momento e simboliza uma nova fase, da qual os
povos do mundo e o povo brasileiro muito esperam do
governo norte-americano.
A Presidenta Dilma foi transparente na entrevista
de hoje do jornal Valor Econômico, dizendo que o Brasil pretende manter parcerias estratégicas com vários
países, inclusive com os Estados Unidos. A Presidenta quer realizar estudos conjuntos em tecnologias de
satélites para evitar tragédias climáticas e apostar na
formação de proﬁssionais no exterior, já que, segundo
palavras dela, “todos os países que deram um salto
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apostaram na formação de proﬁssionais no exterior e,
por esse motivo, o Governo brasileiro quer fazer um
intercâmbio de conhecimento”.
A Presidenta disse textualmente na entrevista
de hoje.
Acho que tanto para nós quanto para os
Estados Unidos o grande sumo disso tudo, o
que ﬁca, é a progressiva consciência de que
o Brasil é um país que assumiu o seu papel
internacional e que pode, pelos seus vínculos históricos com os Estados Unidos e por
estarmos na mesma região, ser um parceiro
importantíssimo.
Está dado o recado! Então eu faço aqui um chamamento para que deixemos nossas divergências maiores com essa nação e tenhamos a grandeza de apoiar
a Presidenta neste momento, garantindo a ela tranquilidade para receber o Presidente Barack Obama.
Agora, mudando de assunto, na manhã de ontem, quarta-feira, foi realizada, no Palácio do Planalto,
uma audiência do Governador de São Paulo Geraldo
Alckmin, com a Presidenta Dilma Rousseff.
O encontro fortaleceu o Pacto Federativo ao dispensar tratamento igualitário ao Estado de São Paulo,
como já vinha fazendo o Presidente Lula, e ao debater
com responsabilidade as suas demandas prioritárias,
visando estabelecer parceria entre a União e o Governo estadual, especialmente nas questões de infraestrutura e logística.
O Trem de Alta Velocidade foi um dos temas da
reunião. O projeto prevê a ligação entre as cidades de
Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro, usando uma
tecnologia experimentada e testada em diversos países e que oferece benefícios reais, disputando com os
modais de transporte rodoviário e aéreo em distâncias
médias, onde os custos de operação e as tarifas são
competitivos.
Reitero aqui o meu apoio à iniciativa do Governo
Federal de promover o TAV, o Trem de Alta Velocidade,
comumente conhecido como trem-bala, por entender
que são inúmeros os benefícios do projeto, desde a
solução do problema de transporte de passageiros entre grandes cidades, passando pela melhoria na qualidade de vida e mobilidade das regiões beneﬁciadas;
pelo desenvolvimento da indústria de componentes
ferroviários e pela transferência de tecnologia e o aumento da concorrência entre os modais de transporte.
Todos esses fatores somados geram, por ﬁm, maior
benefício ao consumidor e induzem o desenvolvimento
econômico local ao longo da linha.
Por isso, creio que o apoio do Governador de
São Paulo ao Trem de Alta Velocidade contradiz mui-
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tas críticas. Na entrevista coletiva à imprensa, após a
agenda com a Presidenta Dilma, o Governador Geraldo Alckmin declarou:
Eu sou favorável. Precisamos integrar
os modais. O TAV integra o Aeroporto de Viracopos, Guarulhos e São José dos Campos,
cidades importantes do Rio de Janeiro até o
Galeão. A integração de modais é importante.
O Governo de São Paulo será parceiro, vai colaborar, cooperar, agilizar o que puder.
Da parte do Governo Federal, São Paulo continuará recebendo o apoio, por exemplo, para a conclusão
do Rodoanel Metropolitano, particularmente o Trecho
Norte, que contará com cerca de R$1,5 bilhão em
recursos da União, o que corresponde a um terço do
valor total da obra. O Rodoanel é uma obra rodoviária
extremamente importante para São Paulo, porque vai
fazer a interligação das 10 principais rodovias estaduais
e federais que chegam à capital, retirando da região
metropolitana a maior parte dos veículos pesados e
aliviando os congestionamentos que são terríveis na
cidade de São Paulo.
Outros dois assuntos importantes abordados na
reunião, e que estão fortemente relacionados, foram a
realização da Copa do Mundo 2014 e os investimentos
no setor aeroportuário do Estado.
Quero lembrar que São Paulo contará com recursos da Infraero para obras nos aeroportos de Guarulhos e Viracopos no montante de aproximadamente
R$2 bilhões. Além disso, projetos importantes para a
realização do evento esportivo serão apoiados.
Portanto, ressaltamos o respeito ao princípio federativo, que tem caracterizado a relação da Presidenta Dilma com todos os governadores e a percepção
do Governador Alckmin da importância do Trem Bala
(TAV) para o Estado de São Paulo.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Concedo a palavra agora, para uma comunicação inadiável, ao Senador Eduardo Suplicy.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Pois não, Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Peço
a V. Exª para me inscrever pela Liderança do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – V. Exª já está inscrito.
Como não está presente o Senador Eduardo Suplicy, convido o Senador Alvaro Dias a usar da palavra
neste momento.
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs.
Senadores, Srªs Senadoras, quero destacar e aplaudir
a sanção pela Presidente Dilma Rousseff, no dia de
ontem, com publicação no Diário Oﬁcial de hoje, do
projeto aprovado recentemente nesta Casa que amplia
o Bolsa Atleta e altera a legislação do desporto no País,
legislação mais conhecida como Lei Pelé.
Fui Relator dessa proposta no Senado e tive
oportunidade de apresentar cerca de 11 emendas.
Quase todas elas foram acolhidas inicialmente pela
Câmara dos Deputados, mas houve a rejeição de uma
delas que, no retorno ao Senado Federal, reincluímos,
tivemos a aprovação unânime do Senado e, posteriormente, também da Câmara, bem como a sanção da
Presidente da República.
Essa emenda diz respeito à formação de atletas
olímpicos e paraolímpicos pelos clubes sociais do País,
que terão, a partir de agora, o benefício da lei, sendo
contemplados com recursos oriundos das loterias administradas pela Caixa Econômica Federal. A avaliação que se faz é a de que os recursos alcançarão a
cifra de R$ 38 milhões a R$ 48 milhões anualmente,
distribuídos para os clubes que apresentarem projetos na direção da preparação de atletas olímpicos e
paraolímpicos.
Além dessa emenda, que consideramos da maior
importância, pois esses clubes são formadores, mas
nunca tiveram o apoio oﬁcial e nunca puderam se valer de recursos públicos da lei do incentivo ao esporte
olímpico no País, a chamada Lei Piva repassa ao Ministério do Esporte recursos que são distribuídos entre Estados e Municípios. Dos 2/3 que ﬁcarão com o
Ministério do Esporte para essa distribuição, para esse
repasse a Estados e Municípios, 1/3 estará destinado a clubes sociais formadores de atletas olímpicos e
paraolímpicos no País.
Considero uma medida importante, já que aqueles
que se dedicam à formação desses atletas olímpicos e
paraolímpicos recebem um estímulo signiﬁcativo para
a continuidade desse trabalho, que é importante para
o País, por tratar-se inclusive de um trabalho de inclusão social já que se prioriza o esporte na periferia, nas
grandes cidades ou mesmo no interior do País.
Das outras emendas que foram aprovadas, eu
destacaria duas delas, que dizem respeito à comunicação. Uma delas dá possibilidade agora a que todos os
cronistas esportivos possam ter acesso livre em todas
as praças de esporte do País e que possam ter localidades adequadas para o exercício de sua proﬁssão.
Um país que está se preparando para a Copa do
Mundo e que está se preparando para as Olimpíadas
tem que reservar esse espaço competente para os
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proﬁssionais da imprensa que promovem a grandeza
do espetáculo.
A outra emenda de nossa autoria, que foi também
acolhida, isenta as emissoras de rádio do País de terem
de pagar para transmitir os espetáculos esportivos. A
proposta que chegou ao Senado, aprovada pela Câmara, incluía as emissoras de rádio. Da mesma forma
com que se estabelece a legislação para as emissoras
de tevê, que pagam pela transmissão do espetáculo
esportivo, as emissoras de rádio também deveriam
pagar. Nós apresentamos uma emenda extinguindo,
suprimindo esse dispositivo e, dessa forma, as emissoras de rádio no Brasil poderão continuar trabalhando, divulgando, promovendo o esporte, transmitindo
os espetáculos esportivos sem o ônus de terem de
pagar pela transmissão.
Creio que é fazer justiça, já que o rádio promove
o espetáculo. Ninguém promove mais o espetáculo do
que o rádio, todo dia e durante todo o dia. Certamente,
muitos comparecem aos estádios, às praças esportivas e pagam ingressos motivados pela promoção do
rádio, e, dessa forma, há uma contribuição notável dos
comunicadores de rádio para a grandeza do esporte
em nosso País.
Destaco que as alterações à Lei Pelé tiveram
como essência o objetivo de valorizar os clubes formadores, estabelecendo normas mais rigorosas para
assegurar o retorno do investimento realizado por eles
na descoberta de talentos que, muitas vezes, muito
cedo acabam indo embora do País.
As novas normas estabelecidas nessa proposta
que relatamos no Senado e que agora é sancionada
pela Presidente Dilma Rousseff assegura aos clubes
formadores o retorno, com a deﬁnição de uma regulação
que oferece a eles segurança. Considera, por exemplo,
nulos de pleno direito todos os contratos que foram
celebrados com atletas menores. Esse fato signiﬁcava
uma desproteção. Os clubes formadores investiam e
muitas vezes perdiam os talentos que descobriam. Se
nós não podemos impedir que atletas deixem o País
e rumem para o exterior, elaboramos uma legislação
que estimula a permanência deles por mais tempo no
País, assegurando o primeiro contrato de cinco anos
e a prioridade para renovação por mais três anos, a
ﬁm de que os clubes possam ter segurança de que o
investimento terá retorno.
Sr. Presidente, eu apenas pediria... a Senadora Gleisi está pedindo um aparte. Eu pediria a V. Exª
que...
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Eu quero lamentar, mas o Regimento não
contempla apartes em comunicação inadiável nem de
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Liderança. Por isso, eu gostaria de ter a compreensão
da Senadora.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) –
Está bem, Presidente.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Então, peço a compreensão da Senadora Gleisi. Seria
um prazer conceder a ela o aparte.
Concluo, Sr. Presidente, dizendo que tivemos
esse período de experiência com a aplicação dos dispositivos da Lei Pelé e veriﬁcamos que os clubes poderiam ser valorizados com alterações consequentes.
Essas alterações foram promovidas, e nós esperamos
que realmente isso possa signiﬁcar a valorização dos
clubes, assegurando a eles o estímulo ao investimento na formação, agora tanto de atletas proﬁssionais
de futebol como de atletas olímpicos e paraolímpicos
através dos clubes sociais.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Concedo a palavra agora, como orador inscrito, ao Senador Delcídio do Amaral, do PT do Mato
Grosso do Sul.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Pois não. Tem V. Exª a palavra pela ordem.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu gostaria
apenas de registrar, diante do pronunciamento do
Senador Alvaro Dias, a minha concordância e também parabenizá-lo pelo trabalho que fez a essa tão
importante lei. E também à Presidenta Dilma. Então,
era uma oportunidade de concordância com a nossa
bancada do Estado.
Queria fazer este registro, porque, de fato, esse
projeto, como foi sancionado, vai ser um incentivo muito
grande aos nossos atletas e um estimulador para preparar os nossos atletas para as Olimpíadas.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB –
RR) – Com a palavra, o Senador Delcídio do Amaral.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, venho
aqui para falar um pouco sobre esses tristes acontecimentos no Japão, em função do terremoto que ocorreu,
seguido de um tsunami, e mais especiﬁcamente falar
sobre a usina nuclear que foi diretamente afetada por
esse grave acidente climático e que tem trazido muitas
preocupações para toda a comunidade internacional
e também para população brasileira, até porque nós
temos duas usinas nucleares em operação em Angra: a usina Angra I, com know-how Westinghouse, e
a usina Angra II, com know-how KWU/Siemens, uma
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americana e outra alemã. Além dessas, temos a usina
Angra III, em fabricação.
É importante fazermos esse debate aqui, no Senado. E queria, primeiro, fazer alguns registros acerca
do acidente ocorrido em Fukushima antes de fazer uma
abordagem sobre o projeto nuclear brasileiro, mais especiﬁcamente sobre as nossas usinas, as medidas de
segurança tomadas, a tecnologia adotada.
Bom, a primeira coisa a fazer é um histórico do
que efetivamente aconteceu. O sismo do Japão atingiu 8,9 graus na escala Richter, ou seja, 0,7 acima do
sismo de projeto da usina. Como a escala Richter tem
caráter logarítmico, isso quer dizer que o evento foi sete
vezes mais intenso do que o projeto previa.
É importante registrar que 8,2 na escala Richter
não é mole não, e era essa a intensidade prevista
pelo projeto.
Sr. Presidente, quando houve o sismo, o sistema
saiu do ar, desligou. E, aí, o que aconteceu, especialmente numa central como essa? Entraram em operação os geradores a diesel, que, acionando as bombas,
resfriam o núcleo do reator.
O que aconteceu, Senador João Pedro, depois
disso? Veio um tsunami menos de uma hora depois do
tremor. Com o tsunami, a usina perdeu os grupos diesel
de emergência e ﬁcou numa situação extremamente
preocupante sob o ponto de vista de resfriamento do
núcleo do reator.
E é fundamental registrar, Srs. Senadores, Srªs
Senadoras, que, mesmo desligando o reator, nós precisamos refrigerar o núcleo, porque o processo de ﬁssão
continua, só que numa escala menor. Em função do
que aconteceu no Japão, com a falta do resfriamento,
naturalmente o núcleo começou a aquecer, e o vapor
d’água aumentou a pressão no vaso do reator. E o que
os técnicos que operavam a usina ﬁzeram? Preocupados com a possibilidade de explosão desse vaso, que
é uma campânula de aço que cobre o núcleo do reator,
eles ﬁzeram um alívio desse vapor para a casa, para
aquele prédio retangular que vemos na televisão, de
maneira a poupar a proteção maior de aço que guarda
o núcleo do reator da usina.
Com esse alívio, o vaso de contenção do reator foi aliviado, as pressões foram reduzidas, o vapor
se expandiu naquele prédio de concreto e estrutura
metálica. Só que, em função dessa operação, com o
vapor a 550 graus dentro daquele prédio de concreto, houve a dissociação de hidrogênio do oxigênio. É
importante registrar que o hidrogênio, numa mistura
com mais de 4%, a energia de um interruptor, de uma
lâmpada, de um contador, explode a mistura. E foi isso
o que aconteceu.
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Os técnicos japoneses aliviaram a pressão no
vaso do reator, e esse vapor, a 550 graus, foi para o
prédio de concreto. Houve a dissociação do hidrogênio
do oxigênio. O hidrogênio, com mais de 4% na mistura,
explodiu. Foi por isso que o prédio explodiu. Os outros
prédios também. Foi a mesma manobra, Presidente
Mozarildo, a mesma manobra.
Isso se repetiu nos outros reatores. Tentaram, inclusive, proteger o núcleo do reator com água do mar
– ﬁzeram, na verdade, muito provavelmente, uma gambiarra para tentar proteger o núcleo do reator. Agora,
a realidade é que a situação lá na usina é crítica hoje,
é muito preocupante.
A explosão daquele prédio retangular é do jogo.
A preocupação é se o vaso do reator ﬁcou daniﬁcado. Aí, sim, os riscos de nós nos defrontarmos com
radioatividade intensa é absolutamente preocupante.
Então, é um caso grave, um caso sério, inclusive reconhecido por várias comissões nucleares de países que
têm a tecnologia nuclear intensamente voltada para a
geração de energia, como a França. Isso, sim, inspira
preocupações em toda a comunidade internacional e,
evidentemente, na população japonesa, que tanto sofre, mas com dignidade, estes momentos tão difíceis.
Isso, efetivamente, foi o que aconteceu.
Eu ouvi alguns discursos – e legítimos – manifestando preocupação com as nossas usinas Angra I
e Angra II, inclusive com sugestões de paralisação da
construção da usina de Angra III.
Primeiro, Sr. Presidente, é importante registrar:
a usina do Japão é de água fervente. Ela tem só um
circuito, é o circuito primário. O circuito serve para
resfriar o núcleo do reator e gerar vapor para rodar a
turbina, que vai gerar energia elétrica.
As usinas de Angra I e Angra II são PWR, são
usinas de alta pressão de água. A água circula em
alta pressão, e são dois circuitos separados. O reator japonês tem um circuito só. Nós temos, em Angra,
um circuito primário, que não só resfria o reator, mas
aquece a água do circuito secundário, que vai gerar
o vapor e que vai rodar a turbina. Consequentemente, em função até da tecnologia adotada em Angra I e
Angra II, mesmo numa situação complexa de falta de
resfriamento do núcleo do reator, nós temos não só o
circuito secundário para resfriar e para proteger o núcleo do reator, mas também poderíamos suprir, através
da estação de tratamento de água de Angra, que tem
cem metros de altura, o núcleo do reator daniﬁcado.
Portanto, são situações muito diferentes. A tecnologia dos dois reatores, Presidente Mozarildo, é
absolutamente diferenciada. E é fundamental registrar também que as nossas usinas... Em Angra I, por
exemplo, a bomba não é movida a motor elétrico, ela
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é movida a vapor, portanto, ela independe de energia elétrica para fazer circular a água. E Angra II tem
quatro bombas alternativas. E é importante registrar,
Senador Ciro, que os grupos de emergência de Angra
estão fora, num outro prédio, num prédio estanque a
inundações. Ou seja, são conceitos diferentes, são
tecnologias diferentes; nós não podemos acreditar,
Presidente Mozarildo, que as duas coisas são iguais.
Não são iguais, não são iguais.
É importante destacar também, Presidente Mozarildo, que num acidente desses é claro que o mundo
todo compreende e vai aprender, porque essa é uma
lição muito dura para as pessoas. Também é claro que
os programas nucleares de vários países vão estudar
com profundidade o que aconteceu, exatamente para
buscar os aperfeiçoamentos e melhorias tecnológicas
para evitar uma nova ocorrência. Isso não acontece só
na área nuclear, mas também em outras formas de
geração de energia também. E aí os técnicos, as pessoas vão analisar o que aconteceu para desenvolver
ainda mais a tecnologia.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS)
– Sr. Presidente, peço um pouco de paciência a V. Exª
só para eu tentar fazer uma exposição um pouco mais
ampla sobre isso, porque o momento é delicado, mas
não podemos condenar os programas nucleares instalados em vários países simplesmente por causa desse
acidente. Nós temos que aprender a lição e ver o que
isso implica na geração de energia em outros países,
através da energia nuclear. Mas nós não podemos
radicalizar. Nós temos que ter equilíbrio na avaliação
dessas questões.
Eu quero aqui registrar que a França gera 82% de
energia com reatores nucleares. A França talvez seja
o país onde se deu efetivamente escala à produção
nuclear. E outros países também pelo mundo.
Então, o momento é um momento de preocupação, mas, acima de tudo, de equilíbrio, de aprendizado,
de entendimento onde estão as falhas, não só operacionais, mas as falhas de gestão.
Sr. Presidente, outro detalhe que eu também gostaria de destacar é que as usinas de Angra consideram
terremotos acima de 6 na escala Richter, e inclusive
tsunamis. Elas foram projetadas para isto: ondas de
sete metros. Foram projetadas para isso.
Agora, não podia deixar de destacar, Sr. Presidente. Tenho aqui um mapa mostrando as famosas placas
tectônicas. Essas placas se encontram muito próximas
do território japonês. E elas, pelo próprio movimento
da calota terrestre, interagem em sentidos opostos.
Ou seja, elas se atritam. O Brasil está distante des-
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se encontro de placas. E mesmo na costa da África,
onde isso acontece, as placas atuam em sentido contrário. Portanto, o risco de sismos do porte desse do
Japão, no caso do Brasil, está absolutamente fora de
qualquer contextualização técnica e baseado em tudo
aquilo que já se trabalhou, se difundiu e se estudou,
principalmente em fenômenos desse tipo.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS)
– Sr. Presidente, também não poderia deixar de destacar as providências com relação às emergências que
existem em Agra. Não vou me ater a isso, até para não
me estender no tempo, mas Angra tem uma série de
rotinas, Sr. Presidente, que gostaria de registrar aqui,
associadas ao Plano de Emergência Externa.
Primeiro, em toda a região de Angra um sistema
de som transmite alertas e informações e isso é testado todo dia 10 de cada mês, às 10 horas, para não
confundir os moradores. As estações locais de rádio
e TV também fazem parte do plano e estão preparadas para divulgar instruções no caso de necessidade.
Campanhas de esclarecimento junto à população são
permanentemente implementadas com a distribuição
anual de mais de 50 mil calendários de casa em casa,
com instruções sobre como os moradores devem agir
em situações de emergência.
É importante, Sr. Presidente, registrar que, nos
anos pares, os exercícios de emergência, no caso parcial, são testados considerando, entre outras ações, a
eﬁcácia da cadeia de comunicações e a eﬁciência da
ativação dos centros de emergência. Nos anos ímpares,
são realizados exercícios de emergência geral, quando são postas em prática e testadas todas as ações
revistas no plano, inclusive a capacidade de mobilização de meios em pessoal e material, a disseminação
de informações ao público e à imprensa, a ativação
de alguns abrigos e até mesmo a simulação de evacuação de voluntários residentes em um raio de três e
cinco quilômetros das usinas, embora a possibilidade
de remoção da população circunvizinha à central nuclear seja uma hipótese muito pouco provável.
Sr. Presidente, são com esses motivos e essas
considerações que eu entendo que esses tristes acontecimentos ocorridos no Japão merecem uma reﬂexão
intensa nossa, uma reﬂexão também do nosso programa nuclear, mas não radicalizando em função do
que aconteceu, não partindo para comportamentos ou
leituras que não correspondem à realidade que nós
vivemos hoje, não só sob o ponto de vista geológico
no Brasil, mas sob o ponto de vista tecnológico das
usinas e das providências especialmente voltadas a
essas emergências.
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O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – V. Exª
me concede um aparte, Senador Delcídio do Amaral?
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Eu queria pedir ao Senador Lindbergh, já que
o orador está quase com o dobro do tempo regimental,
que fosse realmente muito breve para que pudéssemos dar sequência.
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – Porque é o tema do dia, é o tema da semana, talvez o
tema do mês.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Por mais que seja relevante, o Regimento limita em dez minutos, e o Senador Delcídio já está com
quase 20 minutos.
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – Eu
vou esperar o momento para falar, porque tenho muitas dúvidas, Senador Delcídio do Amaral. Falo aqui
como leigo, não como especialista, como V. Exª, que
é um engenheiro. Mas acho que o mundo inteiro está
pensando seus programas nucleares. Nós temos que
repensar aqui, temos que discutir, temos que visitar.
O problema no Japão começou com o sistema de refrigeração daquela usina. E falo: na verdade, o que
mais me preocupa – e disso temos que entender a
diferença do Japão – é que no Japão há um sistema
de prevenção...
(Interrupção do som.)
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – contra
catástrofes muito estruturado, e nós temos que admitir.
Hoje, vamos ter uma discussão sobre o requerimento
aqui. O nosso sistema de prevenção no País, Senador
Delcídio, infelizmente, é muito frágil. Temos de construir. Eu, sinceramente, temo muito. Quero ir a Angra,
quero discutir a situação in loco. Estou apresentando
um requerimento para uma comissão externa. Na próxima semana, este Senado tem de entrar no assunto.
Foi aprovado hoje um requerimento que eu apresentei
na Comissão de Infraestrutura. Sei que já tinha sido
apresentada à Comissão de Meio Ambiente, Senador
Mozarildo, a convocação do Presidente da Eletronuclear, o que é importante, mas, na verdade, vamos
fazer uma junção da Comissão de Meio Ambiente, da
Comissão de Infraestrutura e da Comissão de Ciência
e Tecnologia. Mas temos de escutar opiniões divergentes. Este é o momento de o País parar. A minha preocupação é grande, Senador Delcídio. Eu quero saber.
Não estou aqui com nenhuma opinião formada, mas
eu sei que os riscos...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Senador Lindbergh, eu vou conceder mais
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um minuto, mas já são 20 minutos, o dobro do tempo
regimental.
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – Peço a
tolerância de V. Exª, porque acho que esse é um assunto
importante hoje. Hoje, os temas das comissões...
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – O Regimento não prevê tolerância, prevê cumprimento. É isso que estou querendo fazer.
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – Eu
ouvi o Senador Mozarildo reclamando do rigor da Senadora Marta Suplicy, mas, ao assumir a Presidência...
Vou ser breve e vou concluir. Só quero dizer, Senador
Delcídio, que há preocupações. Eu não sei se, com a
fragilidade desse sistema de prevenções, desse sistema de defesa civil, na hipótese de acontecer o pior
naquela região de Angra dos Reis, estamos preparados. Eu acho que agora é hora de pensar como todo
mundo está pensando. Mais do que defender, temos
de abrir, de pensar, sem opiniões preconcebidas. Eu
acho que é com esse espírito que este Senado tem
que entrar na próxima semana. Estou convencido de
que, com esses depoimentos, com esses debates que
vamos ter neste Senado Federal, podemos estar indo
no caminho correto, que é de analisar, que é de ir em
cada ponto, ver debilidades e fragilidades.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS)
– Sr. Presidente, só para concluir, nossa posição não
diverge, Senador Lindbergh, porque o que eu estou
ponderando aqui é o equilíbrio, é uma análise crítica
e cuidadosa dos fatos, como todos os países estão
fazendo, mas procurando mostrar as diferenças do
sítio geográﬁco de Angra, do Brasil, da tecnologia de
Angra, que é diferente da tecnologia dos reatores de
Fukushima; e, mais do que nunca, legitimamente entendendo que esta Casa tem um papel fundamental
para fazer esse debate e promover os aperfeiçoamentos
necessários, porque em ocorrências como essa temos
que ter humildade para ver o que pode ser melhorado,
o que pode ser alterado, porque, acima de tudo, é a
preservação da vida.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela paciência e
tolerância.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Quero esclarecer ao Senador Lindbergh que
o que não faltou aqui foi tolerância, porque o orador
ocupou por vinte e dois minutos a tribuna; portanto,
mais do que o dobro do tempo regimental. Como há
consenso de que queremos fazer um ordenamento
dos trabalhos, lamentavelmente estou presidindo no
momento e sou escravo do Regimento.
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy,
para uma comunicação inadiável.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti, Srªs
e Srs. Senadores, inclusive aqueles que já se pronunciaram hoje, o Senador João Pedro e a Senadora
Marta Suplicy trataram da visita tão importante, que
vai se realizar neste próximo sábado e domingo, do
Presidente dos Estados Unidos da América, Barack
Obama, à Presidenta Dilma e ao Brasil.
Será oferecido um almoço no Itamaraty pela Presidenta Dilma e pelo Ministro das Relações Exteriores,
Antonio Patriota. Também serão realizadas atividades
no Rio de Janeiro, no domingo, quando o Presidente
Barack Obama, com sua família, vai visitar o Corcovado
e ter a visão que tantos de nós brasileiros tivemos, a
oportunidade de apreciar a Cidade Maravilhosa. Sua
esposa e ﬁlhas farão uma visita ao Jardim Botânico,
enquanto ele percorrerá a Cidade de Deus, visitando
uma das favelas do Rio de Janeiro de maior problemática, mas onde avançam as Unidades de Paciﬁcação e também as diversas iniciativas para fazer com
que diminua signiﬁcativamente a criminalidade, para
que haja oportunidade de todos ali sobreviverem com
muita dignidade.
Mas quero aqui fazer uma reﬂexão àqueles companheiros, inclusive do meu Partido, do Partido dos Trabalhadores. Reuniram-se ontem, diz o jornal O Globo,
150 líderes de centrais sindicais, para lhes transmitir
que acredito, por tudo aquilo que é a história do Presidente Barack Obama...O Senador João Pedro aqui,
no início de sua fala, mencionou o signiﬁcado de sua
eleição, das forças que estiveram em torno dele e de
como arregimentaram-se forças e esperanças extraordinárias com vistas à possibilidade de, pela primeira vez
na história dos Estados Unidos da América, eleger-se
um presidente negro. Mais do que isso, que também
pudesse estar levando adiante as esperanças daquele pronunciamento tão belo de Martin Luther King Jr.,
feito em 28 de agosto de 1963, diante de 200 mil pessoas, no dia em que se comemoravam os 100 anos
de abolição da escravidão. Martin Luther King Jr. disse
o quão importante é que possamos todos estar nos
sentando juntos à mesa da fraternidade, tendo direitos
iguais. Martin Luther King Jr. disse que ele esperava
que, um dia, pudessem todas as pessoas negras e
as suas próprias crianças jamais serem julgadas pela
cor de sua pele, mas, sobretudo, pela força e natureza de seu caráter. Então, eu tenho a convicção de
que devemos todos dar as boas-vindas ao Presidente
Barack Obama.
Hoje, o companheiro de Partido Emir Sader sugeriu que as pessoas fossem à praia tomar sol e não
assistissem ao discurso de Barack Obama.
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Eu transmiti ao Emir Sader que eu tenho a esperança e a expectativa de que, como o próprio Presidente
Lula tantas vezes falou – e certamente a Presidente
Dilma deverá falar sobre isso –, é muito importante que
nós possamos, nas próprias palavras do Presidente
Barack Obama, acabar com os muros que separam os
que muito têm dos que pouco têm e pessoas de todas
e quaisquer origens e religiões. Por isso, será importante que possamos encorajá-lo a acabar com o muro
que separa os Estados Unidos do México e de toda a
América Latina e que possa, sobretudo, acabar com
o embargo, com o bloqueio junto a Cuba.
Esse bloqueio ocorre praticamente desde 1962
e está na hora de acabar. Com praticamente 60 anos
de bloqueio, isso não está contribuindo para aquilo que
é uma aspiração de todos os povos: maior democracia, maior respeito aos direitos humanos. Portanto, se
acabar esse bloqueio, certamente os Estados Unidos
da América...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
...vão poder assistir ao (fora do microfone) povo cubano,
que vem avançando, pois o próprio governo do Presidente Raúl Castro, nesses últimos tempos, tem dado
maior liberdade às pessoas, inclusive a dissidentes
que saíram das prisões.
Espero que possa haver...Inclusive recentemente a própria blogueira Yoani Sanchéz pôde ter o seu
blog liberado, para que todos possam lê-lo, através
da Internet, inclusive em Cuba e não apenas em outros países.
Então, Sr. Presidente, eu gostaria de convidar
aqueles que estavam preocupados com a visita de
Barack Obama, que possam ir à Cinelândia, ouvir e
aplaudir uma eventual decisão que eu espero possa
acontecer, que o Presidente Barack Obama diga que
vai acabar com o bloqueio a Cuba.
Sr. Presidente, quero aqui dizer da esperança
enorme que tenho de que, nesse encontro da Presidenta Dilma, que quer tanto dar prioridade à erradicação da pobreza absoluta e à promoção da justiça e da
igualdade, possa, no diálogo com o Presidente Barack
Obama, juntar-se a ele para que avancem de tal maneira que, um dia, do Alasca à Patagônia, possamos ter
instrumentos tais como a renda básica de cidadania,
que deem direito a todos e a possibilidade, com maior
homogeneização de direitos sociais, de escolhermos
onde viver em qualquer País das Américas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Quero aqui registrar a presença do Vereador
Vento Levou, Erivaldo Leite Oliveira, de Colatina, que
aqui nos visita.
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Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Paulo Davim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV –
RN) – Obrigado, Senador Suplicy.
Sr. Vereador, seja bem-vindo a esta Casa!
Em atenção à solicitação de esclarecimento formulada pelo Senador Alvaro Dias, na sessão de ontem, acerca das providências adotadas quanto à comunicação do Acórdão nº 2.926/2010, proferido pelo
Tribunal de Contas da União (TCU), esta Presidência
esclarece que:
1º – o citado Acórdão foi encaminhado a
esta Casa por meio do Aviso nº 1.917, CSES,
TCU, Plenário, que foi lido em plenário, na
sessão do dia 16 de novembro de 2010, e
publicado em sua íntegra no Diário do Senado Federal no dia posterior, às folhas 50, 516
e seguintes;
2º – nessa mesma ocasião, a Presidência exarou despacho, encaminhado a matéria à Comissão de Meio Ambiente, Defesa
do Consumidor, Fiscalização e Controle do
Senado Federal, sendo o referido Expediente
protocolizado no dia 17 de novembro de 2010,
na citada Comissão;
3º – a Presidência determinou ainda a
devida comunicação à Câmara dos Deputados, realizada por meio do Ofício nº 467– CN,
encaminhado à Presidência daquela Casa,
conforme protocolo no mesmo dia, 17 de novembro de 2010.
São esses os esclarecimentos a serem prestados
no âmbito de competência desta Presidência.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Peço
a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV
– RN) – Pela ordem, tem a palavra o Senador Alvaro
Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a
propósito das informações, cabe-me informar à Casa
que vou elaborar um projeto de decreto legislativo, pretendendo sustar os efeitos do decreto presidencial, já
que, conforme relata o Tribunal de Contas da União,
houve a apropriação indevida de recursos para abatimento da dívida pública interna.
Além do projeto de decreto legislativo, vou sugerir ao Presidente Sérgio Guerra, do PSDB, estudos
para veriﬁcar a viabilidade de apresentação de uma
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Ação Direta de Inconstitucionalidade relativamente ao
decreto do Presidente da República.
Sr. Presidente, era o que tinha a informar a V.
Exª e à Casa, agradecendo-lhe os esclarecimentos
prestados por V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV –
RN) – Obrigado, Senador Alvaro Dias.
Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, o
Senador Mozarildo, que disporá de dez minutos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Paulo Davim; Srs. Senadores; Srªs Senadoras, nesse ﬁm de semana, a
revista IstoÉ publicou reportagem sobre a TV Senado
intitulada “A tevê de R$ 40 milhões”. A matéria, escrita
pelo jornalista Sérgio Pardellas, tenta demonstrar que,
“mesmo com a única e exclusiva missão de cobrir o
que acontece na Câmara Alta do Parlamento, a emissora do Senado Federal conta com uma estrutura semelhante a das maiores TVs do País”. Essas palavras
são do jornalista.
Quero lembrar, no entanto, Senador Davim e
Senador Inácio Arruda, que, quando a TV Senado foi
criada, em 1996, a intenção era a de aproximar o Congresso do cidadão, tarefa a que os servidores e terceirizados da TV Senado se dedicaram desde então e na
qual, na minha opinião, obtiveram total sucesso.
Nos últimos quinze anos, os brasileiros puderam
acompanhar, de perto e ao vivo, tudo o que aconteceu
nas comissões e no plenário desta Casa. Neste momento, por exemplo, este discurso pode ser acompanhado,
em tempo real, por brasileiros das mais distantes regiões do Brasil. Em Roraima, no meu distante Estado,
no extremo norte do País, não existe a TV Senado em
sinal aberto, mas os eleitores do meu Estado acompanham de perto tudo o que acontece aqui. A TV Senado
está disponível a qualquer brasileiro que tenha uma
televisão em casa. Mesmo que ele não more em uma
das grandes cidades do País, basta que tenha uma
parabólica para capturar os debates e as discussões
diretamente do satélite. Constato isso quando vou ao
interior do meu Estado, nas regiões mais distantes, nos
assentamentos, nas vicinais. As pessoas dizem que me
viram e me ouviram falando sobre temas de interesse
do Brasil, do meu Estado e da Amazônia.
Senador Inácio Arruda, nos últimos quinze anos,
a TV Senado ajudou a democratizar o acesso à informação sobre os destinos do Brasil, que são discutidos
diariamente nesta Casa. Qual o custo disso? Qual o
preço da democracia e da transparência? A revista
IstoÉ informa que a TV Senado conta com um quadro
de 340 funcionários, entre terceirizados e servidores,
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e que custa cerca de R$40 milhões por ano. Diz que
esses números são exorbitantes e aumentaram muito entre 2005 e 2009, mas se esquece de informar
ao leitor que, apenas entre 2005 e 2009, a produção
legislativa desta Casa aumentou em quase 60%. Dados da TV Senado mostram que, no ano de 2005, o
Senado da República somou 996 horas de sessões
plenárias e 658 horas de reuniões de comissões. Em
2005, a TV Senado levou ao telespectador um total
de 1.654 horas de pronunciamentos, de debates e de
votações. Em 2009, esse número aumentou para um
total de 2.633 horas. Tudo isso foi transmitido pela TV
Senado, que está no ar, em sinal aberto, em onze capitais brasileiras, em dez milhões de antenas parabólicas, nas empresas de TV por assinatura e também
na Internet, onde são veiculados, ao mesmo tempo,
até quatro reuniões de comissões.
Quando isso acontecia? Não falo do que acontecia muito longe, não! Não vou falar do tempo de Rui
Barbosa, não. Vou falar de poucos anos atrás. Falou-se
aqui de 1996 para trás. Fui Deputado Federal em 1982
e fui reeleito em 1986. Qual era a possibilidade de um
cidadão ver um deputado ou um senador falar? Só no
programa Voz do Brasil, numa minúscula notinha na
Voz do Brasil, pela rádio.
Tudo isso que a TV Senado faz está gravado nos
arquivos da TV e, em um futuro não muito distante,
vai se transformar numa fonte de pesquisas para historiadores que queiram contar a história do Senado
da República.
A revista informa que a audiência média da TV
não chega normalmente sequer a um ponto do Ibope, mas não diz que aqui não há novela, Big Brother,
nada nesse sentido. Mas a revista mostra também que,
em momentos fundamentais desta Casa, como nas
investigações das CPIs do Mensalão e dos Correios,
a TV Senado alcançou algumas de suas maiores audiências. Foi por meio da TV Senado que o cidadão
brasileiro acompanhou o desenrolar dessas CPIs, e,
muitas vezes, foi por intermédio da TV Senado que
outras emissoras puderam e podem mostrar tudo o
que acontece nas comissões e no plenário.
A TV Senado não mede o retorno que obtém com
seu trabalho por meio de telespectadores por minuto
– isso interessa a empresas comerciais, o que é lógico e justo –, mas, sim, por cidadania e transparência,
princípios, infelizmente, intangíveis, mas extremamente
caros à democracia.
Vamos falar agora dos custos da TV Senado, que
a revista considera exorbitantes.
Em 2009, a TV Senado produziu 2.633 horas de
programas ao vivo e 425 horas de programas grava-
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dos. A soma disso quantiﬁca a produção da TV Senado
em 3.058 horas, no ano de 2009, a um custo de cerca
de R$40 milhões, conforme a revista diz. Isso signiﬁca
que cada hora da programação levada ao ar pela TV
Senado custou R$13 mil. Apenas a título de comparação, utilizando o mesmo veículo com que a revista
compara a TV Senado, ressalto que cada capítulo das
novelas produzidas tem um custo aproximadamente
de US$200 mil. Vejam a diferença: R$13 mil é o custo para a TV Senado; US$200 mil é o que custam as
novelas, tão apreciadas pela população.
Os dados que mencionei são de uma reportagem
publicada pela revista Veja em novembro de 2008. É
claro que não se compara o trabalho da TV Senado
com o que é desenvolvido pela Rede Globo – aliás,
não há semelhança, não guarda similitude –, que é
uma das maiores e mais prestigiadas emissoras de
televisão de todo o mundo, até porque a TV Senado,
com seus 340 funcionários, é responsável pela produção de mais de 90% do que leva ao ar nas 24 horas
do dia, enquanto a TV Globo de Brasília, por exemplo,
que a revista comparou, produz pouco mais de duas
horas diárias de programação jornalística.
A TV Senado não pode ser comparada com emissoras privadas, porque tem um objetivo completamente
diferente do delas. As grandes redes de televisão, os
grandes jornais têm como objetivo ﬁnal a conquista
de mercado, em busca de lucros que lhes permitam
seguir em frente na defesa da liberdade de imprensa
e de seus leitores e telespectadores, enquanto a TV
Senado busca apenas dar transparência à instituição
e fortalecer a democracia. Por meio da estrutura de comunicação do Senado e especialmente da TV Senado,
o cidadão tem acesso a debates, votações, projetos e
proposições, de forma universal e democrática.
A imprensa é companheira da TV Senado nesse
trabalho de fortalecimento da democracia, mas, por
suas características, jornais e emissoras privadas não
podem dar o espaço necessário à informação desejada
pelo cidadão, para que ele tenha o verdadeiro conhecimento sobre tudo o que acontece no Congresso.
Atualmente, conforme informa corretamente a
revista IstoÉ, que publicou essa matéria, a TV Senado conta com aproximadamente 340 funcionários, um
terço deles concursados. Cerca de 240 são terceirizados e contratados mediante licitação, a um custo atual de cerca de R$13 milhões por ano. As licitações e
os contratos são públicos e ﬁscalizados pelo Tribunal
de Contas da União. A revista, no entanto, erra ao dizer que a TV Senado tem um quadro de funcionários
comparável ao da TV Globo em Brasília. Segundo o
Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal, a Rede

MARÇO 2011

Março de 2011

Globo possui, em Brasília, cerca de 450 funcionários,
além de terceirizar outros 150 funcionários, perfazendo um total de 600 pessoas para uma produção inﬁnitamente menor que a produção da TV Senado, cuja
sede, aliás, é em Brasília.
Srªs e Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, como eu disse no início do discurso, a TV Senado
permite que este pronunciamento seja acompanhado
ao vivo por qualquer cidadão brasileiro. Graças a ela, é
possível que pessoas do povo possam me ouvir, possam comigo concordar ou de mim discordar, possam
me apoiar ou criticar, possam combater as ideias que
defendo aqui, no Congresso Nacional. É essa realidade que parece ter levado a revista a reconhecer, ao
ﬁnal da reportagem, que a TV Senado é um veículo
“bastante democrático”.
A TV Senado tem, entre seus objetivos, cumprir
a missão estabelecida no Planejamento Estratégico
elaborado pela Secretaria Especial de Comunicação
Social, à qual é subordinada e que diz que seu papel
é “contribuir para o exercício pleno da cidadania por
meio de uma comunicação inovadora, interativa, democrática e transparente do Senado e do Congresso
com a sociedade”.
Encerro meu discurso, Senador Inácio Arruda,
discordando, mais uma vez, da revista.
A TV Senado já cumpriu sua missão de nos aproximar, nós, Parlamentares, dos cidadãos brasileiros de
todas as ideologias. É por meio dela que conversamos,
diariamente, com nossos eleitores. É por causa dela
que recebemos, diariamente, elogios, críticas, sugestões sobre as ideias que defendemos e sobre os projetos que apresentamos. É junto com a TV Senado
que estamos construindo um País mais democrático
de todos os brasileiros.
Ao ﬁnal, Senador Inácio, eu queria pedir a V. Exª
também a transcrição, na íntegra, da matéria publicada
pela revista Istoé, para que, nos Anais da Casa, ela
ﬁque disponível para quem quiser pesquisá-la.
Quero dizer que, ao contrário do tempo de Rui ou
ao contrário do tempo anterior a 1996, se hoje qualquer cidadão das capitais e do interior do Brasil pode
assistir aos debates e, portanto, fazer o seu juízo de
valor, isso, realmente, não pode ser medido nos termos
comerciais que a revista quis mostrar, lamentavelmente, com dados matemáticos equivocados.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Mozarildo Cavalcanti, o Sr. Paulo Davim deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Inácio
Arruda.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Agradeço a V. Exª e quero dizer que será atendido, nos termos do Regimento.
V. Exª conta com o apoio da Mesa desta Casa e
da Presidência que ora encaminha os trabalhos, especialmente, porque a TV Senado não é somente uma
tevê democrática, como as demais tevês: TV Câmara,
TV do Judiciário. Nós temos vários instrumentos, hoje,
que permitem à população acompanhar, diretamente,
o que acontece nos principais Poderes da República.
Concedo a palavra, no tempo da Liderança, ao
Líder do Partido Verde, Senador Paulo Davim, do Estado do Rio Grande do Norte, nosso conterrâneo.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, uso o horário da Liderança, na tarde
de hoje, para contar uma história curtinha, que ensejou
uma iniciativa parlamentar minha neste Senado.
Há cinco anos, eu desenvolvia o mandato de Deputado Estadual no Rio Grande do Norte e chegou ao
meu gabinete uma jovem senhora de 40 anos de idade,
puxando um carrinho com uma bala de oxigênio. Ela foi
me pedir ajuda para viajar para o Rio Grande do Sul,
na tentativa de um transplante pulmonar, pois tinha o
diagnóstico ﬁrmado de uma doença rara, tipicamente
feminina, de nome linfangioleiomiomatose pulmonar.
O que essa doença faz? Essa doença diﬁculta
a hematose, ou seja, a difusão dos gases no pulmão,
levando a paciente a um estágio progressivo de grande
diﬁculdade de respiração, a um pneumotórax espontâneo, ruptura do pulmão. É uma doença incurável e
progressiva.
O tratamento para essa paciente era o transplante pulmonar, que, felizmente, ela conseguiu, no
mesmo ano, na Santa Casa de Misericórdia, em Porto
Alegre, com a equipe do professor Dr. José de Jesus
Camargo.
Pois bem, nós conseguimos viabilizar a ida dessa
jovem paciente para Porto Alegre, para o seu transplante, mas o problema que angustiava também, adicionalmente, essa paciente era que ela não conseguia se
aposentar, porque a linfangioleiomiomatose não estava
no rol das doenças incapacitantes que lhe dessem o
direito à aposentadoria.
Eu ﬁquei extremamente preocupado com aquilo e
entrei em contato com um Senador lá da terra, do Rio
Grande do Norte, para que ele viabilizasse um projeto
de lei incluindo essa doença no rol das doenças incapacitantes. O fato é que as coisas não aconteceram.
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Hoje, estou aqui no Senado, por ironia do destino, dando entrada em dois projetos de lei. Um deles,
que inclui a linfangioleiomiomatose pulmonar como
doença incapacitante, vai permitir que essa paciente
e mais 350 mulheres, no Brasil – porque é uma doença tipicamente feminina –, possam requerer suas
aposentadorias, já que não conseguirão trabalhar. O
outro modiﬁca a Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de
1988, concedendo isenção de Imposto de Renda às
pessoas, às mulheres portadoras da linfangioleiomiomatose pulmonar.
Eu acho justo, acho uma postura humanitária,
acho necessário, até porque entendemos o problema da Previdência Social no Brasil e no mundo, mas,
por se tratar de uma doença rara, de caráter grave e
progressivo, e a sua raridade limita esse contingente,
que, no Brasil, de acordo com a Lambra, a Associação
das Portadoras de Linfangioleiomiomatose Pulmonar,
calcula em torno de 350 mulheres. Portanto, acho plausível, acho justo e o Governo tem condição, sim, de
conceder aposentadoria a essas mulheres que padecem, que carregam atrás de si uma bala de oxigênio
porque não conseguem respirar com o ar ambiente,
que são incapazes de conseguir trabalhar, de exercer
suas proﬁssões. Essa paciente que me procurou, com
40 anos de idade, é pedagoga, mas não conseguia
mais trabalhar em função da sua doença pulmonar,
incapacitando-a respirar sem um suporte de oxigênio.
Tudo isso é muito caro, tudo isso é muito difícil, sobretudo para as pessoas que têm origem em uma família
carente, humilde, por este Brasil afora.
Portanto, tomamos a iniciativa de apresentar a
esta Casa esses dois projetos de lei. Tenho a absoluta
certeza de que estamos corrigindo uma injustiça que
acomete esse grupo pequeno de mulheres portadoras
da Linfangioleiomiomatose Pulmonar.
Era só, Sr. Presidente, muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Convido a Senadora Angela Portela, de Coreaú,
para presidir os trabalhos enquanto eu me pronuncio
em defesa do meu Brasil e do meu Estado.
Eu vi que a conversa estava muito boa entre o
PTB e o PT, então resolvi fazer uma pequena cisão.
Senador, o próximo orador inscrito será V. Exª,
em permuta com a Senadora Ana Rita.
O Sr. Inácio Arruda deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pela Sra. Ângela
Portela.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, com a Mesa
devidamente comandada pelo Estado de Roraima do
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ponto de vista de sua representação, mas com uma
cearense no comando, primeiro, quero agradecer a
todos Senadores e Senadoras os votos de pesar pelo
falecimento de meu pai, que viveu uma longa vida de
batalhador do povo brasileiro, pessoa simples, sertaneja e trabalhador de serviços gerais, que, com muita
dedicação e dignidade, formou os seus ﬁlhos também
para lutarem em defesa da vida, da solidariedade e da
comunhão. Talvez por isso eu parei no Partido Comunista, pelo fato da comunhão entre os homens.
Mas quero tratar, Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, rapidamente de dois grandes movimentos a
que estamos assistindo no Brasil. Um, Copa do Mundo
e Olimpíadas, dois eventos extraordinários, há pouco
tratados, inclusive, pela Senadora Marta Suplicy.
A Copa criou o PAC da Copa. São investimentos que envolvem as 12 cidades-sede que chegam a
alcançar R$33 bilhões. Então, é um investimento de
grande impacto que vai movimentar intensamente a
economia brasileira e que vai alterar a face dessas
cidades contempladas com a presença dos jogos da
Copa do Mundo.
Em seguida, já com a Presidente Dilma, assistimos agora, no início do mês de fevereiro, ao lançamento do PAC da Mobilidade Urbana. Signiﬁca investimentos da ordem de R$18 bilhões que irão contemplar 24 cidades brasileiras. São as 24 maiores cidades
brasileiras, as capitais especialmente, Municípios de
regiões metropolitanas e raramente algum Município
que, isoladamente, tenha essa população – é o caso
de Campinas, no Estado de São Paulo, que tem população, e é o caso de Guarulhos, que não está na
região metropolitana, mas é o caso especiﬁcamente
de Campinas, que não está na região metropolitana
de São Paulo, mas tem uma população superior 700
mil habitantes.
É um investimento de grande impacto. Estamos
no prazo da apresentação das propostas. São 24 cidades, e inclui quase todas as capitais, e mais as cidades
que alcançam até 700 mil habitantes.
Com esse índice, está contemplado o Estado do
Ceará, porque tem uma cidade com mais de 700 mil
habitantes e, no caso, uma cidade com mais de 2,5
milhões de habitantes.
Com essa população, nossa cidade pode receber
investimentos da ordem de R$$2,4 bilhões dentro deste
Programa. É um investimento signiﬁcativo, de grande
importância, que mexe com a nossa cidade e que precisa ser discutido. A nossa cidade e o nosso Estado,
claro, o Brasil inteiro pode se movimentar, porque 24
cidades, incluindo capitais e regiões metropolitanas,
movimentam a economia do País inteiro, mas a minha
opinião é que nós devemos discutir, debater ali na nos-
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sa cidade qual projeto é o mais importante, ou quais,
porque pode ser apresentado mais de um projeto para
atender a essa proposta do PAC da Mobilidade.
Sendo assim, posso levantar algumas ideias para
os nossos governantes, para o nosso Governador Cid
Gomes, do Estado do Ceará, para a nossa Prefeita
Luizianne Lins, lá da nossa capital, Fortaleza, porque
podem atuar em conjunto. Pode ser o Município de
Fortaleza, pode ser o Estado do Ceará em concordância com o Município de Fortaleza, sempre com a
sua anuência, e isso pode ter uma boa combinação
que permita, por exemplo, ampliar a rede de metrô que
está em construção na cidade; fazer o ramal leste, que
atende a uma parte signiﬁcativa do deslocamento de
trabalhadores, que vão para a parte mais rica da cidade, atende a parte mais rica da cidade, mas, sobretudo, a demanda de trabalhadores que circulam nesse
trecho de Fortaleza,
(Interrupção do som.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
... – agradeço a V. Exª – ou ampliar as vias que estão
na região oeste da nossa cidade; do centro de Fortaleza para a região oeste. É a região mais pobre da
nossa cidade. É a que exige mais investimentos em
infraestrutura, para que possa participar da dinâmica
econômica, porque senão, como é a lógica de que a
água dos rios corre para o mar, ou para um grande lago,
também os recursos correrão para a região mais rica
da cidade, em detrimento das regiões mais carentes
e mais pobres.
Temos grandes obras possíveis de serem realizadas nessa região, que atendem à ampliação do acesso
da população a um sistema de transporte coletivo de
boa qualidade. Poderíamos enumerar onde fazer essa
intervenção, como mexer na cidade adequadamente.
Eu proponho, para que não caia aqui no detalhe
do que fazer diretamente, como proposta que poderíamos apresentar, proponho que o Município de Fortaleza, a nossa Prefeita, o Governador, os Vereadores, os
arquitetos e engenheiros, a comunidade, as associações de moradores, se debrucem, mesmo no espaço
curto de tempo, porque como o Brasil quer pressa,
não podemos fazer debates, debates e debates; mas
podemos ouvi-la, podemos consultá-la. É justo que
chamemos a população para que possa opinar sobre
um investimento que pode chegar a R$2,4 bilhões na
cidade de Fortaleza.
Em tempos de ajuste ﬁscal, inﬂação em alta, juros em alta, dólar desvalorizado e moeda apreciada,
investir 2,4 bilhões na cidade de Fortaleza é um resultado muito importante para nós.
(Interrupção do som.)

522

07230

Sexta-feria 18

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– Pedindo desculpas pelo abuso do tempo, nós queremos discutir, debater com a nossa cidade. Vamos
garantir esses recursos. Se eles estão postos para
nossa cidade, não podemos perder nenhum centavo
deles. Nenhum centavozinho desses 2,4 bilhões nós
podemos deixar de ver investido na capital dos cearenses, uma cidade muito importante para o Brasil. E
se esses recursos forem aplicados ali, estaremos ajudando o Ceará. Mas ajudando o Ceará, vamos ajudar
o nosso País, o nosso Brasil.
Muito obrigado, minha cara Presidenta Angela
Portela, pelo tempo adicional, em função do peso dos
investimentos, que eu tenho certeza de que V. Exª observou. Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco/
PT – RR) – Com certeza, Senador Inácio Arruda. Muito obrigada.
Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, o
Senador Aloysio Nunes, em permuta com a Senadora Ana Rita.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão
do orador.) – Srª. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
venho à tribuna esta tarde para tratar de tema que é
de grande atualidade e foi objeto de declarações, ainda
ontem, nesta Casa, do Senhor Ministro das Comunicações, Paulo Bernardo. É o programa do Governo de
tornar disponível, para a grande massa dos brasileiros,
a banda larga de alta velocidade.
Começo lembrando, para a alegria do Senador
Cristovam Buarque, o mestre Norberto Bobbio, que
nos ensinou: “mundo já se dividiu em nações ricas e
pobres, fortes e fracas e, agora, vai-se dividir entre as
que sabem e as que não sabem”. Ele escreveu isso
no seu livro O Tempo de Memória, que é uma espécie
de seu testamento intelectual.
O Governo brasileiro se dispõe a colocar à cidadania um instrumento extraordinário de acesso e de
produção do conhecimento: a internet em banda larga.
Dispõe-se a promover, por meio de ação reguladora,
ampla infraestrutura de telecomunicações que possibilite o tráfego de informações de maneira contínua e
ininterrupta e com suﬁciente capacidade para as aplicações que são mais comuns e socialmente relevantes
de dados, voz e imagem.
Para esses propósitos, Srªs e Srs. Senadores, nós
todos só temos aplausos. No entanto, eu só gostaria
de discutir com o Senado algumas questões, algumas
preocupações que o anúncio do programa me traz. É
que, no ﬁnal do ano passado, foi atribuída à Telebrás
a incumbência de operacionalizar a banda larga, que,
aliás, inﬂou o valor de suas ações no mercado, com
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ganhos bastante substanciais para investidores especialmente argutos.
Recentemente, o Ministro Paulo Bernardo, das
Comunicações, declarou que a Telebrás não é mais
a responsável pela implementação desse programa,
alegando, para isso, que lhe cabe cuidar do lado ﬁscal.
Diz o Ministro: – “Não nos cabe investir pesadamente
em banda larga. Tinha gente até dentro do Governo
que achava que o Governo poderia botar alguns bilhões
e fazer a infra-estrutura do Plano Nacional de Banda
Larga. Nós não vamos fazer isso Aliás, quero lembrar
o seguinte: nós privatizamos o serviço. Então não dá
para cobrar que o Governo faça essa infra-estrutura.
Ora, não carecia o Senhor Ministro nos lembrar
que o Brasil já havia promovido uma ampla privatização
do serviço de telecomunicação; o povo brasileiro tomou
conhecimento dele, inclusive através de uma campanha terrível, tremenda do PT – quando era oposição
– contra o programa que foi coordenado pelo saudoso
Ministro Sérgio Motta e que tantos benefícios trouxe
ao povo brasileiro.
Então era a Telebrás, agora não é mais a Telebrás, porque temos preocupações ﬁscais. Então, qual
foi o sentido de atribuir, há tão pouco tempo, à Telebrás essa missão?
Ora, será que o Governo desconhecia que na
época já era necessário um ajuste ﬁscal? Aﬁnal, o
atual Ministro de Telecomunicações era o Ministro do
Planejamento, do Governo anterior. E o seu Secretário
de Tecnologia e Informação, no momento em que se
discutia a reativação, a reanimação da Telebrás, o Sr.
Rogério Santana, é hoje Presidente da empresa, era
seu subordinado.
Então o fato era perfeitamente conhecido de ambos: a situação ﬁscal e a situação da Telebrás. Agora, na
opção proposta pelo Governo, as empresas de telefonia
veem a possibilidade de serem elas que vão promover
todas as condições para a expansão da banda larga,
com a oportunidade de negócios promissores.
Isso porque hoje temos cerca de 20% dos domicílios brasileiros com os serviços de internet, e o Plano
Nacional de Banda Larga prevê que cheguemos até
68% das residências brasileiras. Ele pretende tornar
disponível conexões a 512 Kbps, (kilobytes por segundo), o que signiﬁca poder baixar um arquivo de DVD,
de 4 gigabytes, em aproximadamente 18 horas.
Ora, o padrão que o mundo vem adotando, para
caracterizar a velocidade da banda larga é de 1,5 megabytes, de acordo com a União Internacional de Telecomunicações, que consumiria para baixar o mesmo
arquivo ao invés das 18 horas, 6 horas.
O próprio Ministro, é bom que se diga, reconheceu
no programa Bom Dia Ministro, do dia 7 de março, que
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a velocidade de acesso do Plano Nacional de Banda
Larga é baixa, e nem é considerada banda larga nos
padrões universalmente aceitos.
Disse o Ministro no jornal Folha de São Paulo,
em 24 de fevereiro: “Hoje você compra um computador a R$800,00, paga a prestação, mas tem que arcar
com uma Internet a R$80,00, o que ﬁca muito caro.
O governo trabalha para que as empresas forneçam
banda larga por R$35,00”.
Altamente meritório, banda larga com incentivo
ﬁscal anunciado pelo Ministro, também numa iniciativa meritória de promover o entendimento no Confaz,
para tirar o ICMS da banda larga. Mas o fato é que,
vamos nos ﬁxar num valor apontado pelo Ministro,
em R$35,00 de mensalidade para uma banda larga
de 512 kilobits por segundo – R$35,00 com imposto
ou R$29,00 sem ICMS –, aquele que gasta um dia e
meio para baixar um arquivo.
Ora, o mercado já está disponibilizando programas, alguns deles até mais vantajosos para o consumidor do que esse anunciado pelo governo. Não quero citar o nome da empresa, porque não quero fazer
propaganda de uma empresa privada neste plenário
e para os nossos telespectadores da TV Senado, mas
todos podem comprovar os anúncios que são fartamente veiculados pela televisão e pelos jornais. Enquanto o Governo Federal propõe meio mega a R$35,00,
considerando ainda o imposto ICMS, a empresa “A”
está oferecendo um mega por R$29,80, o dobro da
capacidade da banda larga alardeada pelo governo,
a empresa “B” cinco megas por R$ 49,90 e a empresa “C” 20 megas por R$58,00, consumindo apenas 27
minutos para baixar o arquivo que na banda larga do
governo consumirá um dia e meio.
Então, me pergunto: será que não é o caso de se
reestudar o programa antes do seu início para promover
uma meta mais ambiciosa em termos de velocidade,
porque a banda larga está me parecendo, nos padrões
que é anunciada pelo Governo, uma banda lesma,
comparado àquilo que o próprio mercado oferece.
Pois não. Ouço o aparte do Senador Cristovam
Buarque e da Senadora Gleisi Hoffmann.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senador Aloysio, ﬁco satisfeito de ouvi-lo propor um
reestudo desse assunto, mas até amplio. Não adianta
pensar a educação apenas como um pequeno item,
como os equipamentos. Lógico que é bom que venha.
Longe do senhor e de mim estar...
(Interrupção do som.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Mas sem uma visão mais ampla de todo o processo
educacional, esse será um dinheiro, eu não diria per-
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dido, mas com um impacto muito pequeno. Estou aqui
apoiando sua proposta de que isso seja reestudado
e se amplie para estudar todo o sistema educacional,
como a gente quer fazer ou não, inclusive a ideia que
defendo há tempos, de fazer a revolução na educação
por cidades. Então, concentraria tudo que tem de melhor em algumas cidades este ano; depois, em outras,
e, ao longo do tempo, chegamos a todo o Brasil.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Agradeço o aparte de V. Exª e compartilho desses ideais que V. Exª defende com tanto brilho
e com tanta constância ao longo de toda a sua vida.
Senadora Gleisi Hoffmann, ouço V. Exª com muito prazer.
A Srª Gleisi Hoffmann (Bloco/PT – PR) – Muito
obrigada, Senador Aloysio. Estava aqui ouvindo seu
pronunciamento, e, de fato, essa questão da banda
larga, o acesso à Internet, é algo que interessa a todos nós, é a inclusão digital de que falamos. Eu queria
apenas fazer algumas considerações em relação ao
que V. Exª falou sobre a operacionalização do programa. Realmente, a Telebrás voltou a ser colocada nesse
cenário como organizadora do processo, porque, se
deixar só para o mercado, obviamente, nós vamos ter
regiões no País, como acontece atualmente, em que
não vai chegar a Internet, e, nessas regiões, principalmente as pessoas com mais diﬁculdades não vão
ter acesso. O senhor sabe que o mercado não faz a
justiça, o mercado é justo para ele, é uma justiça de
mercado. A Telebrás surge nesse contexto exatamente
para equilibrar essas relações. Ou seja, onde o mercado pode atuar com eﬁciência, fornecer um serviço
barato e de qualidade, o mercado tem que fazê-lo, até
porque estamos em um país capitalista. Agora, onde
isso não chega, nós temos que ter, sim, institutos públicos que façam com que o mercado chegue ou deem
condições a ele de chegar numa situação...
(Interrupção do som.)
A Srª Gleisi Hoffmann (Bloco/PT – PR) – ...de
também atender às pessoas menos favorecidas. Tenho certeza de que a Senadora Angela Portela está
inscrita e vai falar muito sobre a situação de Roraima,
que é muito exemplar. Então, é nesse contexto que a
Telebrás é colocada para ajudar a operacionalizar a
banda larga e está administrando as linhas de ﬁbra ótica das empresas estatais, como Petrobras, Eletrobrás
e a própria Telebrás, para que essas linhas, numa programação com as empresas privadas e numa parceria
que o Governo possa fazer, barateiem seu custo. De
fato, como o senhor se refere, nós também avaliamos
que é lenta, mas, hoje, a realidade que temos é trágica. Por exemplo, o Ministro Paulo Bernardo esteve em
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Manaus, fazendo, com o Governo, uma conversação
sobre esse tema. Lá, 300kB eram R$412,00. Utilizando a ﬁbra ótica, com uma gestão junto ao governo da
Venezuela, conseguiu-se reduzir esse montante para
R$39,90. Então, pode não ser o ideal, mas é um esforço, e precisamos andar para conquistar mais. Isso
vai depender do esforço dos Estados na redução do
ICMS, porque é uma parceria que todos nós temos
de fazer.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Obrigado, nobre Senadora. Agradeço
seu aparte. Concordo com V. Exª. O mercado não pode
ser encarregado de prover tudo, porque há lugares
onde ele não tem interesse comercial em investir. No
entanto, estou apontando aqui alguns fatos que merecem uma reﬂexão, como de que empresas privadas
estão oferecendo um serviço melhor e mais barato que
o Plano Nacional de Banda Larga...
(Interrupção do som.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (PSDB
– SP) – Eu não quero me referir aos nomes das empresas, mas os passo à senhora. Há pacotes que são
oferecidos pela NET, por exemplo – vamos abrir -, que
incluem banda larga a um preço mais competitivo que
o oferecido pelo Governo.
De modo que essa é uma questão que tem que
ser vista. Precisamos saber quais são as compensações que as empresas de telefonia vão receber do
Governo para poder levar o serviço de banda larga a
regiões onde não teriam interesse econômico em operar, porque elas não farão isso de graça, vão receber
compensações. Quais as compensações. Podemos
avaliar o custo e o benefício. Quem vai arcar com investimento e infraestrutura já que a Telebrás agora vai
apenas coordenar o processo, como diz V. Exª.
Bem, são essas questões que creio devemos
analisar com cuidado para que possamos aproveitar
essa oportunidade, essa disposição do Governo, que
aliás foi uma proposta da Presidente Dilma, encampada por todos os candidatos à época à Presidência
da República. Uma necessidade real do País para que
possamos fazer realmente um serviço de qualidade
e de alta velocidade. O povo brasileiro merece isso e
nós podemos fazer isso. O Governo brasileiro e o povo
brasileiro podem muito mais do que é oferecido.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Aloysio Nunes
Ferreira, a Sra. Angela Portela deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Inácio Arruda.
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Durante o discurso do Sr. Aloysio Nunes
Ferreira, o Sr. Inácio Arruda deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Eunício Oliveira.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Com a palavra o Senador Cyro Miranda,
em permuta com o Senador Eduardo Amorim.
V. Exª tem a palavra, Senador Cyro Miranda.
Em seguida, a Senadora Vanessa Grazziotin.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores. A visita de Barack
Obama ao Brasil neste próximo ﬁm de semana acontece num momento bastante interessante para nós no
cenário mundial. Na minha avaliação, nossa posição
no mundo hoje é a mais favorável, a mais positiva e a
mais promissora dos últimos sessenta anos.
Essa situação tem antecedentes que nos remetem ao processo de redemocratização nos anos 80
do século passado, coroado como foi aquele processo
pela Constituição Cidadã de 1988. Todos os nossos
Presidentes desde então – José Sarney, Fernando
Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique e Luiz Inácio – contribuíram signiﬁcativamente para a construção
deste momento auspicioso nacional. É uma situação
resultante de grandes lutas dramáticas nos anos 80,
que foram mesmo as ações do processo de redemocratização em si.
Dos anos 90 até 2005, dramática foi a busca da
estabilidade econômica. De 2005 para cá, a grande
ação nacional volta-se para a retomada do desenvolvimento econômico, estrutural e social.
O fato é que hoje, Sr. Presidente, o mundo vê no
Brasil não somente uma democracia consolidada, mas
também um país de imigração e de investimentos, um
polo de desenvolvimento de interesse mundial, junto
com Rússia, Índia, China e África do Sul. E o Presidente Barack Obama sabe muito bem disso.
Aliás, os três Presidentes dos Estados Unidos
que antecederam Obama – George Bush (pai), que nos
visitou em 1992; Bill Clinton, que nos visitou em 1997;
e George Bush (ﬁlho), que nos visitou duas vezes, em
2005 e em 2007 – também tinham noção da relevância
do Brasil. Vemos, por sinal, que suas visitas ganharam
certa regularidade. E essa regularidade talvez seja
mais um indicador da crescida relevância do Brasil no
cenário mundial. Em verdade, uma relevância que não
vem de ontem apenas, vem de muito antes.
Desde a nossa independência política, Brasil e
Estados Unidos têm sido parceiros implícita ou explicitamente. E o que determina tal parceria é não só a
geopolítica, mas as histórias de cada um dos dois países e, ainda, a história mundial.
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Não por acaso, os Estados Unidos foram os primeiros a reconhecerem nossa independência, embora
estivéssemos surgindo no cenário político como um
grande império dinástico no padrão europeu. Com
sua pioneira e gloriosa revolução de independência,
os Estados Unidos estavam, então, imersos na construção de um império novo, agora do tipo republicano.
Sua revolução originária, realizada no ﬁnal do século
XVIII, servia já de modelo para a instalação de regimes
republicanos, constitucionais e democráticos, antes
mesmo e acima da Revolução Francesa.
O Brasil continuou com seu império monárquico
e dinástico até 1889, período em que manteve excelentes relações de amizade e comércio, salvo por um
ou outro incidente menor, com os Estados Unidos.
Nesse mesmo período do Brasil Império, os Estados
Unidos consolidaram sua hegemonia política sobre
todo o hemisfério ocidental, aí incluída grande parte
da bacia do Pacíﬁco.
Na segunda década do século XIX, o Brasil descartou o regime monárquico, o Império dinástico, e
adotou, ﬁnalmente, regime republicano, à imagem
e semelhança dos Estados Unidos. Continuávamos
sendo, então, uma nação de porte médio, agora uma
república como os Estados Unidos, mas sem império.
Uma república que teve como foco latente a busca da
democracia, que só iria realizar-se com a Constituição
Cidadã, já lembrada. Tomávamos, enﬁm, a trilha aberta
pelos Estados Unidos, buscando, explicitamente e em
primeiro lugar, a integração com nosso hemisfério.
Na década de 1930, os Estados Unidos redesenharam sua política externa no sentido de leste-oeste,
sentido agora predominante, para eles, sobre o sentido
norte-sul, próprio do hemisfério ocidental, ou seja, próprio das Américas. Esse redesenho estratégico seguiu
a compreensão de que o hemisfério ocidental tornarase insuﬁciente para sua poderosa economia. E suas
vitórias na Segunda Guerra Mundial demonstraram o
acerto do novo direcionamento.
O Brasil lutou a Segunda Guerra Mundial ao lado
dos Estados Unidos e alinhou-se com eles, mais uma
vez, no período seguinte: o da Guerra Fria com a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviética. Ecos
desse estágio ainda ressoam entre nós, Sr. Presidente,
conforme anoto a seguir.
Obama será recebido no Brasil por Dilma Rousseff. Em sua juventude, Dilma militou no campo socialista
contra o capitalismo e contra o regime militar brasileiro,
regime alinhado com os Estados Unidos no contexto
da Guerra Fria. Esse, todavia, é um capítulo histórico
já vencido, assim como está vencido o conﬂito entre
socialismo e capitalismo, a marca registrada dos tempos da Guerra Fria.
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Em recente artigo na imprensa, tive a oportunidade de escrever que tudo hoje é capitalismo, esse conceito como sinônimo do conceito de civilização. De uma
forma ou de outra, o Brasil acompanhou os Estados
Unidos, acalentando sempre o sonho de alcançá-los e
ultrapassá-los, se não em tudo, em muitas partes.
Barack Obama seguramente sabe disso. Em seu
pronunciamento sobre o Estado da União, feito ao
Congresso dos Estados Unidos no dia 25 de janeiro
último, ele descreveu o que está em jogo no mundo
nos seguintes termos:
Está em jogo se os novos empregos e
indústrias se plantarão neste País [os Estados
Unidos] ou noutro país qualquer. Em jogo, se o
trabalho duro e a indústria do nosso povo serão
recompensados. Em jogo, se sustentaremos
a liderança que fez [dos Estados Unidos] da
América não apenas um lugar no mapa, mas
uma luz para o mundo.
Obama descreveu o presente como sendo o “momento Sputnik da sua geração”, ou seja, um momento
em que seu país precisa enfrentar desaﬁos dramáticos.
São desaﬁos nas áreas da educação, da pesquisa e
da tecnologia, na competição por empregos e por novas indústrias. O Brasil também está nesse processo
e toma parte nesses desaﬁos.
Hoje, China e Índia competem eﬁcazmente não
só com os Estados Unidos, mas com a Europa, com
o Japão, com a Rússia, com o Brasil e demais países.
Há um declínio relativo dos Estados Unidos, que teve
início tão logo eles atingiram o topo do seu poderio, no
ﬁm da Segunda Guerra Mundial. Na esteira da crise do
subprime em 2008, a China chegou a alcançar o posto
de principal parceiro comercial do Brasil, desbancando
temporariamente os Estados Unidos.
Isso quer dizer que os chineses estão mesmo
chegando e que os Estados Unidos não têm como conter essa chegada sozinhos. Será, assim, fundamental
que o seu parceiro secular também se fortaleça e se
realize como polo de desenvolvimento global.
O mundo inteiro sabe disso e quer isso. E essa
vontade é que torna esse momento do Brasil tão auspicioso no cenário mundial.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Concedo a palavra à Senadora Vanessa Grazziotin, pela Liderança do PCdoB.
Senadora, V. Exª tem a palavra.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Pela ordem, Senador Alvaro Dias.
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Regimentalmente, nós já ultrapassamos 16 minutos do
início da Ordem do Dia. Então, apelo a V. Exª.
Está aqui o Presidente Sarney. Nós temos apenas um Projeto de Decreto Legislativo para apreciar
e deliberar, aprovado, hoje, na Comissão de Relações
Exteriores, e podemos encerrar a Ordem do Dia.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão
da oradora.) – Srªs Senadoras, Srs. Senadores, companheiros e companheiras, em virtude da proximidade
da chegada do Presidente norte-americano ao Brasil,
muitos dos meus colegas, dos meus pares, Senadores e Senadoras, estão usando a tribuna, para falar
a respeito da vinda do Presidente. E o que vou fazer
agora não é diferente também.
Mas quero aproveitar e abordar a vinda do Presidente norte-americano por outra ótica. Quero falar, neste momento, como coordenadora do Grupo
Parlamentar Brasil Cuba, que existe há anos e que
muitos Senadores, Deputados, ex-Governadores que
passaram pelo Parlamento já coordenaram. E tenho
a honra de, há mais de quatro anos, coordenar esse
importante grupo, que se encontra agora numa fase
de reestruturação.
Então, neste momento, quero tratar rapidamente
da visita ao Brasil do Presidente Barack Obama, mas
na condição de coordenadora do Grupo Parlamentar
Brasil Cuba. E quero, aqui da tribuna, solidarizar-me
com a mensagem que foi direcionada pela Associação
Nacional Cubana de Residentes no Brasil José Martí
ao Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama.
A Associação reuniu-se recentemente e decidiu
por aprovar uma mensagem que será dirigida ao Presidente Barack Obama, no momento em que ele estiver
no Brasil. E, no documento, a entidade centra o foco
em duas questões fundamentais. A primeira delas é
a exigência da libertação dos cinco cubanos presos,
acusados de terrorismo nos Estados Unidos, matéria
que vem sendo tratada por vários Srs. Parlamentares
aqui e na Câmara Federal também.
E o segundo foco é a questão relativa à necessidade do ﬁm imediato do bloqueio econômico norteamericano àquela pequena ilha, mas de uma gente
brava, de uma gente lutadora.
E eu, Sr. Presidente, não poderia fazer nada
melhor do que, daqui da tribuna do Senado, ler, tão
somente ler a mensagem que foi redigida, aprovada
e que será encaminhada pela Associação Nacional
Cubana de Residentes no Brasil ao Presidente Barack Obama.
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Passo, neste momento, a ler a mensagem dos
cubanos residentes no Brasil, que será dirigida ao Presidente norte-americano:
Somos cubanos residentes no Brasil.
Durante sua campanha presidencial, estivemos esperançosos de que o senhor realmente
produziria as mudanças que, insistentemente
prometia, em particular, aquelas relacionadas
com nosso país. Porém, estamos cada vez
mais e mais desiludidos, pois não se observa
nenhuma mudança na política americana relacionada a Cuba, contra as expectativas da
comunidade internacional e a opinião pública
norte-americana
Por uma esmagadora maioria, no ano
2010 – uma vez mais e por 19 vezes consecutivas –, na Assembléia-Geral das Nações
Unidas, a comunidade internacional recusou
o criminal bloqueio que o governo americano
tem imposto ao nosso país por mais de meio
século e pediu o encerramento dessa política
genocida.
O bloqueio econômico, comercial e ﬁnanceiro, fecha mais e mais as suas garras,
e o senhor não tem usado suas amplas prerrogativas constitucionais...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Senadora Vanessa, só para convidar
todos os líderes para comparecerem ao plenário do
Senado, pois temos matérias na Ordem do Dia, após
o pronunciamento de V. Exª.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Muito obrigada.
...que lhe permitiriam introduzir importantes mudanças passíveis de aliviar enormes
necessidades que nosso povo vem sofrendo
há muitos largos anos.
O governo dos Estados Unidos – o seu
governo, Senhor Presidente Obama – continua
diﬁcultando as vendas de alimentos a Cuba por
parte de empresas norte-americanas e não
permite que essas vendas sejam realizadas
conforme as normas e práticas regulares do
comércio internacional. O bloqueio imposto ao
nosso país não é um assunto bilateral; ele tem
um marcante caráter extraterritorial que viola
as leis internacionais e as regulamentações
internacionais do comércio, é ofensiva à soberania de terceiros Estados e aos legítimos
interesses de entidades e pessoas sob a sua
jurisdição. Por outra parte, o senhor ignora
os crescentes chamados desde cada canto
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do mundo para que cesse a enorme injustiça perpetrada para encarcerar e submeter a
desumanos maus tratos nossos Cinco Heróis
Cubanos, depois de 12 anos de prisão devido a absurdas sentenças por crimes que não
cometeram. A tarefa que eles realizavam era
monitorar terroristas cubanos assentados em
Miami, os quais representam um grande perigo
não só para nosso país, mas também para os
Estados Unidos. Estamos seguros de que isso
é do seu conhecimento, Senhor Presidente.
Portanto, com toda ﬁrmeza lhe demandamos:
a eliminação do criminal bloqueio imposto
ao nosso país; a imediata liberação dos nossos Cinco Heróis Cubanos. O senhor tem as
possibilidades constitucionais para atender a
este reclamo. Prove que o senhor, realmente,
pode mudar!

país, por exemplo, é de 5,4% por mil nascidos vivos e
a expectativa de medida de vida é de 77 anos, índice
superior a países como os Estados Unidos, Japão e
Dinamarca, segundo dados da própria Unesco. São
marcas que indubitavelmente mostram os acertos da
transformação política operada naquele país.
Sabemos que muitas modiﬁcações, reformas
precisam ser feitas e estão em curso, mas o principal
de tudo é que respeitemos a soberania daquele povo,
a soberania daquele país que tem direito de, soberanamente, optar por qual seja o melhor caminho para
o seu povo e para a sua gente.
Portanto, ﬁnalizo aqui, reforçando a reivindicação
dessa associação de cubanos residentes no Brasil. E
dizer que a reivindicação deles é a reivindicação também do grupo parlamentar Brasil-Cuba.
Muito obrigada, Sr. Presidente.

Essa, Sr. Presidente – já concluo – é uma mensagem que considero extremamente oportuna para
o momento e que tem o nosso inteiro apoio. Nosso
inteiro e mais irrestrito apoio. Primeiro, porque é uma
mensagem altamente respeitosa; segundo, que reforça um pedido que não são apenas dos cubanos, mas
de todos os democratas do mundo, pela libertação
de cinco presos que não são terroristas – longe disso
–, contra os quais nenhuma prova existe, absolutamente nada, e estão presos há doze anos nos Estados Unidos, assim como a solicitação pelo ﬁm desse
embargo econômico, que não é condenado apenas
por nós, mas, como diz a carta, por dezenove vezes
consecutivas, ou seja, condenada há dezenove anos
pelas Nações Unidas, Senador Mozarildo Cavalcanti.
Isso porque falar, ninguém pode falar em defesa de
direitos humanos se provoca um bloqueio econômico que leva muita necessidade, diﬁculdade, inclusive
problemas com a manutenção da vida de uma nação
e de um povo inteiro.
Por ﬁm, quero enfatizar que o bloqueio afronta as
leis internacionais e a vida de 11 milhões de cubanos
nos últimos cinquenta anos. Considero o tal bloqueio
a mais injusta, antiga e duradoura ação belicosa de
um Estado em relação ao outro.
Quanto aos cinco prisioneiros políticos, o Parlamento brasileiro já solicitou... Aprovamos no ano
passado, Senador Lindbergh, na Câmara dos Deputados, num debate acirrado, aprovamos em plenário,
na Câmara, uma moção, pedindo o ﬁm do bloqueio e
pedindo a libertação imediata dos cinco inocentes que
estão presos nos Estados Unidos da América.
Portanto, queremos aqui nos solidarizar com o
povo cubano que, ao longo de sua história, acumulou diversos avanços. A mortalidade infantil naquele

Durante o discurso da Sra. Vanessa Grazziotin, o Sr. Eunício Oliveira deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. José
Sarney, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Passa-se à

ORDEM DO DIA
Peço ao Sr. Secretário ad hoc que proceda à
leitura de um requerimento da nossa Senadora Gleisi
Hoffmann.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Eunício Oliveira.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 235, DE 2011
Nos termos do art. 281 do Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição de
avulsos, para inclusão em Ordem do Dia, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 29, de 2010.
Sala das Sessões, – Gleisi Hoffmann.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O pedido de dispensa de interstício trata de
um acordo. É matéria administrativa e pode ser votada
antes da medida provisória.
O acordo é o seguinte: ﬁca aprovado o texto do
acordo sobre transporte marítimo, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América, celebrado em
Washington, em 30 de setembro de 2005.
Em votação o requerimento de dispensa de interstício.
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As Srªs e Srs. Senadores que concordarem com
a dispensa de interstício queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Como se trata de matéria administrativa, determino sua inclusão em pauta e submeto a matéria à
decisão do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item extrapauta:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 29, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 29, de 2010, que aprova
o texto do Acordo sobre Transporte Marítimo
entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo dos Estados Unidos da
América, celebrado em Washington, em 30
de setembro de 2005.
O parecer é favorável sob o número 42,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sendo relatora a Senadora Gleisi
Hoffmann.
Pergunto à Relatora se deseja agregar algumas
palavras ao relatório que fez. (Pausa.)
Discussão do projeto, em turno único.
As Srªs e os Srs. Senadores que desejam usar
da palavra podem fazê-lo.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr.
Presidente, para um encaminhamento rápido.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra V. Exª.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
entendo que nesta sessão de quinta-feira estejamos
votando esse acordo numa homenagem à presença
do Presidente Barack Obama que virá, neste ﬁm de
semana, ao Brasil. Sua Excelência é muitíssimo bem–
vindo, ele e a sua comitiva, como a nação americana
é muito bem-vinda para as relações do Brasil.
O acordo que desde 2005 foi ﬁrmado tem para
mim o aval da assinatura do Embaixador Roberto Abdenur, que à época exercia as funções de representante
do Brasil nos Estados Unidos e que é um homem acima
de qualquer suspeita e jamais aporia assinatura num
acordo sobre o qual pairasse qualquer dúvida.
De modo que o meu Partido vota, em uma homenagem aos Estados Unidos, um acordo que deve
ser benéﬁco ao Brasil, até pela articulação feita pelo
então Embaixador Roberto Abdenur.
O nosso voto é favorável, é “sim”.
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB também
não se opõe à aprovação. É uma formalidade apenas
que nós estamos cumprindo. Não há nenhum óbice à
aprovação.
Portanto, o voto do Partido é favorável, é “sim”.
O SR. VITAL DO REGO (Bloco/PMDB – PB) – O
PMDB encaminha o voto favorável, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – PMDB, favorável; PSDB, favorável.
PT, para encaminhar.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – O PT é ultrafavorável, Sr. Presidente. Não vejo nem motivo para
discordarmos.
Na realidade, é importante lembrar que esses
são acordos que não só estabelecem caminhos para
a reciprocidade – e essa é uma das questões centrais
que, nos acordos, nos interessam sobremaneira –, nas
áreas de cooperação cientiﬁca e tecnológica, como
também, neste particular, dizem respeito à operação
desse tipo de sistema, particularmente no caso do
transporte marítimo.
Por isso, o Partido dos Trabalhadores é favorável
à aprovação do acordo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O PT encaminha nesse sentido e recomenda
a sua Bancada.
A SRA. ANA AMELIA (Bloco/PP – RS) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senadora Ana Amelia.
A SRA. ANA AMELIA (Bloco/PP – RS. Para
encaminhar. Sem revisão da oradora.) – Em nome
do Partido Progressista, igualmente, votamos favoravelmente à aprovação desse acordo tão importante
para o País.
Aproveito, Senador-Presidente, para dizer que,
nesta reunião em que foi votado o acordo, foi sugerida
a agilização dos procedimentos dos rituais das tramitações de acordos internacionais, não só deste, mas
de todos que tramitam nesta Casa.
Aproveito para cumprimentá-lo pela PEC que
dá um rito diferente à tramitação de medidas provisórias.
Muito obrigada.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Obrigado a V. Exª.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Sr. Presidente...
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Quero encaminhar pelo PTB favoravelmente ao acordo e dizer
que é muito importante para o País.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O PTB encaminha favoravelmente.
Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que
aprovam...
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr.
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PR encaminha também o voto favorável, dada a
importância do acordo, de igual modo fazendo ecoar
as palavras do Senador José Agripino.
Muito bem-vindo o Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, essa ﬁgura de origem simples.
De igual modo ocorre no Brasil hoje com suas autoridades que ascenderam ao poder, ele ascendeu ao
poder e toda a sua juventude, essa lógica que se mudou a partir de sua eleição – e ele é muito bem-vindo
ao Brasil – e a importância do acordo, meu Partido
encaminha o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que
concordarem com o acordo queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 29, DE 2010
(Nº 1.810/2009, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo sobre Transporte Marítimo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos
Estados Unidos da América, celebrado em
Washington, em 30 de setembro de 2005.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo sobre
Transporte Marítimo, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América, celebrado em Washington,
em 30 de setembro de 2005.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-
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tar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr.
Presidente, é apenas para registrar a importância do
ato que estamos aprovando e agradecer a todas as
lideranças e a todos aqueles que se manifestaram e
que votaram rapidamente e de forma unânime tanto
na Comissão de Relações Exteriores quanto agora no
plenário do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – No dia 15 de março do corrente, quando da
apreciação do Projeto de Lei de Conversão nº 4, o Senador Renan Calheiros apresentou consulta à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, formalizada
e entregue à Mesa na data de ontem.
Nos termos do inciso V do art. 101 do Regimento
Interno, a Presidência tem de submeter ao Plenário se
aprova ou não a consulta apresentada.
Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que a
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
A consulta vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Aprovada.
É a seguinte a Consulta:
QUESTÃO DE ORDEM
(Do Líder do PMDB – Senador Renan Calheiros)
Considerando a tramitação, no Senado Federal
do PLV nº 4, de 2011, que dispõe sobre sanções disciplinares para violação de sigilo ﬁscal;
Considerando o questionamento deste Senador
na Sessão Plenária de 15-3-2011 do Senado Federal
e a informação da Presidente da referida Sessão, no
sentido de que a “Mesa aguarda a formalização” desse questionamento;
Considerando o artigo 62 da Constituição Federal, que trata das Medidas Provisórias, os dispositivos
da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional,
que versa sobre a tramitação das Medidas Provisórias,
bem como os artigos 403 e seguintes do RISF, que
dispõem sobre a Questão de Ordem;
Considerando a necessidade de aperfeiçoamento
do processo de tramitação das Medidas Provisórias no
Congresso Nacional;
Considerando o princípio da segurança jurídica
que deve nortear o processo legislativo no Senado
Federal e no Congresso Nacional;
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FORMULO A SEGUINTE QUESTÃO DE ORDEM:
É possível transformar o Projeto de Lei
de Conversão (PLV) nº 4, de 2011, em projeto de lei, após deliberação parlamentar acerca da admissibilidade da respectiva Medida
Provisória?
Brasília(DF), 15 de março de 2011
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 1 da pauta:
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 508, DE 2010
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 508, de 2010, de autoria do Presidente da República, que abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da Educação,
no valor de R$ 968.185.382,00 (novecentos e
sessenta e oito milhões, cento e oitenta e cinco
mil, trezentos e oitenta e dois reais), para os
ﬁns que especiﬁca.
Transcorre, hoje, a segunda sessão da matéria
constando da pauta.
Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Presidência presta as seguintes informações: não foram
apresentadas emendas à Medida Provisória; a matéria
foi aprovada na Câmara dos Deputados no último dia
15, tendo como relator o Deputado Gastão Vieira; o
prazo de vigência de 60 dias foi prorrogado por igual
período, pelo Ato do Presidente da Mesa do Congresso
Nacional nº 48; a Medida Provisória foi lida no Senado
Federal no dia 16 de março de 2011.
Prestados esses esclarecimentos, passamos à
apreciação da matéria.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não
há acordo para deliberação sobre esta Medida Provisória. O Líder do Governo Romero Jucá concorda que
já há um entendimento de dois anos de que as medidas provisórias seriam votadas a partir do momento
da sua leitura, com duas sessões subsequentes, para
oferecer pelo menos um prazo limitado para apreciação e para apresentação do relatório.
Portanto, não há como deliberar sobre essa matéria hoje.
Creio que o Senado está iniciando uma reação
necessária, e V. Exª está apresentando, inclusive,
uma proposta de emenda à Constituição para alterar
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o sistema de tramitação das medidas provisórias no
Congresso Nacional.
Essa reação faz bem à imagem da instituição,
contribui para que, aos poucos, possamos recuperar a
credibilidade que perdemos, evitando essa submissão
que deteriora a instituição parlamentar, apequenando-a
diante da sociedade brasileira, estabelecendo o comprometimento do princípio fundamental de separação
dos Poderes.
Portanto, nesta semana, por meio do acordo de
lideranças, com a contribuição, inclusive, das lideranças
do Governo, estamos levando ao Arquivo duas medidas
provisórias. Acho que é um fato que tem de ser destacado, porque demonstra uma disposição política, a
vontade política do Senado Federal de mudar o ritmo
de deliberação das medidas provisórias.
É, sem sombra de dúvida, a esperança de que
nós possamos, doravante, trabalhar para melhorar a
imagem desta instituição. E V. Exª, que assumiu esse
compromisso ao assumir a Presidência da Casa, no dia
2 de fevereiro, certamente tem um papel fundamental
a desempenhar para que esse objetivo de valorizar a
instituição seja alcançado nesse novo período legislativo que recentemente iniciamos.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Romero Jucá.
Depois, o Senador Itamar Franco. S. Exª está
inscrito em seguida.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero
apenas registrar também, como fez o Líder do PSDB,
que, pela Liderança do Governo não foi construído
acordo. Nós já votamos, em outras situações, antes
do interstício de dois dias.
Poderíamos votar, se fosse algo emergencial, mas
entendemos que neste momento é importante marcar
o posicionamento da Casa no que diz respeito à forma
como as medidas provisórias estão chegando.
Então, dentro de um entendimento com o próprio Governo, vamos deixar cair a medida provisória.
Portanto, não votaremos hoje essa medida provisória
exatamente para que se deﬁna e que se explicite, publicamente, que é preciso mudar o rito dessas medidas provisórias, da forma como elas estão chegando
ao Senado, sem tempo de discussão, sem tempo de
votação. Se fosse algo extremamente emergencial,
nós quebraríamos o interstício e votaríamos emergencialmente, como já ﬁzemos, mas não é o caso. E as
Lideranças do Governo se juntam aos partidos para
marcar essa posição, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, creio que a posição agora reaﬁrmada pela Liderança do Governo não
só vem ao encontro daquilo que iniciamos aqui no dia
1º de março, com aquela experiência da Medida Provisória nº 503, como também reforça a posição assumida por V. Exª, desde aquele dia, em nome da Casa,
tomando a iniciativa de materializar, eu diria até, um
pouco das diversas posições e sintetizando em uma
ação concreta, não como uma demarcação.
Acho importante o que coloca aqui o Líder Romero Jucá, e é bom que o Governo até assuma essa
posição de, nesse caso especíﬁco, permitir que não
apreciemos, mas deixando claro que, nesse particular,
ﬁca evidente que não há nenhum prejuízo, tampouco
os efeitos jurídicos processados por essa medida provisória sofreriam qualquer solução de continuidade.
Mas não tenho a ideia do confronto, de deixar cair
até aguardar a votação da própria PEC, encabeçada
por V. Exª mas proposta por todos os Senadores, na
mudança do rito processual de apreciação das medidas provisórias.
E gostaria muito até que V. Exª pudesse, em nome
do Senado, já que me assustou muito e me preocupou
– e inclusive comuniquei isso pessoalmente a V. Exª –
a forma como na Câmara dos Deputados foi recebida
essa proposta nossa. Primeiro, porque ela foi recebida
de forma atravessada. O Senado não está propondo
aqui a mudança, tampouco a retirada de prerrogativas
da Câmara dos Deputados. Não queremos aqui, portanto, não podemos nem temos a intenção de propor
do outro lado.
O que estamos fazendo exatamente é buscando
devolver a prerrogativa ao Senado na linha do que,
enquanto legisladores, ﬁzemos naquela época: quando mudamos o rito processual, quando alteramos a
apreciação para que ela ocorresse em cada Casa,
foi exatamente no sentido de permitir que cada Casa
pudesse fazer o debate. Só que erramos. E aí quero
fazer este registro aqui: não mexemos no prazo como
se cada Casa apreciasse. Fizemos a mudança para
cada Casa, mas mantivemos o prazo como se ainda
Congresso fosse, mantidos os 120 dias, sem estabelecer para cada Casa qual o período que cada Casa
teria para apreciar.
Portanto, não é nenhuma acusação à Casa em
que tive a oportunidade de participar e conviver durante quatro mandatos. Não se trata de mudar de Casa e
agora mudar de opinião. Não é isso. Eu estou querendo
simplesmente ter, manter a mesma prerrogativa que
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tinha como Deputado e agora como Senador, de poder
emendar, de poder apreciar, de poder discutir.
Então, o que nós estamos precisando é fazer
esse diálogo, e o faço aqui de público, mas V. Exª é
quem tem as prerrogativas e a autoridade para fazer
esse diálogo com o nosso companheiro de Congresso e Presidente da Câmara dos Deputados, Marco
Maia: não há nenhuma provocação de choque entre
as duas Casas, tampouco nenhum tipo de guerra estabelecida nas prerrogativas de cada Casa, mas, sim,
resgatar ao Senado a possibilidade de fazer aquilo
que tanto ﬁz quando Deputado e que hoje os Deputados fazem sobejamente bem. Nós queremos apenas
contribuir também, de forma correta, na apreciação
dessas matérias.
Seria importante que nós até acelerássemos o
passo da apreciação desta matéria aqui e, de comum
acordo com a Câmara dos Deputados, que o processo
pudesse ter também um rito acelerado lá, para que,
de uma vez por todas e de forma harmoniosa, todos
pudessem apreciar as próximas medidas provisórias,
tendo a oportunidade de com elas contribuir.
É isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– V. Exª expressa o sentimento da Casa e também da
Presidência aqui, que está concretamente apresentando uma emenda constitucional neste sentido da divisão
dos prazos, conforme foi sugerido pelo Plenário.
Apenas eu queria pedir às Srªs e aos Srs. Senadores que colaborassem para que nós votássemos
essa matéria com a maior celeridade.
Com a palavra o Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG. Sem revisão do orador.) – Srªs e Srs. Senadores, Sr. Presidente,
eu meditei muito em pedir a palavra a V. Exª. Todos os
dias, estamos assistindo – V. Exª vai me permitir – à
mesma história, às mesmas conversas. Esse acordo
que foi feito aqui é um acordo inócuo, Sr. Presidente.
É um acordo inócuo, em que a oposição não ﬁca bem,
porque esse dinheiro já foi gasto. Se essa medida provisória cair hoje, como tudo indica vai cair, o que vai
adiantar? É meritória a aplicação da medida provisória?
Sim. Mas veja V. Exª mais uma vez: ela ﬁcou parada
na Câmara 101 dias. Cento e um dias!
Sr. Presidente, a gente escuta isso aqui, mas
ontem, ainda ontem, Sr. Presidente, por decorrência
do Regimento, eu fui tentar presidir uma Comissão importantíssima, tanto para o Governo como para a Oposição, em relação ao BNDES. Sr. Presidente, só dois
Senadores compareceram. Dois! Não houve quórum.
Então, não adianta nós estarmos falando aqui se, na
hora de cumprirmos as nossas obrigações, ninguém
aparece.
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Hoje vieram perguntar-me e eu disse o seguinte:
e a Presidenta? Eu disse: a Presidenta não deve estar
sabendo que os seus Senadores aqui não estão trabalhando, não estão cumprindo as suas obrigações.
Eu não acredito que a Presidenta possa estar sabendo que os Senadores que defendem o seu Governo
nesta Casa, com todo o respeito, não estão cumprindo
as suas obrigações. Nenhum deles ontem apareceu,
Sr. Presidente, para discutir uma matéria de importância para o Governo Federal e de importância para as
oposições também.
Então, veja o caso aqui, nem vou entrar muito
em discussão, nem vou analisar muito, porque a gente
já vai cansando, já vai perdendo todo o elã – e Deus
permita que eu não o perca enquanto aqui estiver –,
mas veja que essa matéria sequer passou, e era obrigatório passar, de acordo com o art. 62, §9º da Constituição e o art. 2º, §6º, da Resolução nº 1, de 2002,
do Congresso Nacional. Essa matéria, Sr. Presidente,
deveria ter passado pela Comissão de Orçamento, que
é uma comissão permanente. Era obrigatório essa ter
passado lá. Ela não podia só ser analisada, como têm
sido analisadas todas as medidas...
Sr. Presidente, vou encerrar. Eu queria apenas
condescendência pelo menos por alguns minutos, já
que o Colega que falou teve um pouco mais de tempo.
Mas, se V. Exª quiser, eu encerro.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª tem absoluta liberdade para continuar e
concluir o seu pensamento.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Então,
Sr. Presidente, vou tentar ser breve, em atenção sempre à gentileza de V. Exª.
Veja, Sr. Presidente, esta Comissão com a qual
foi feito acordo... É interessante, o Governo está certo. A oposição é que está errada, porque, se a oposição brasileira começar a fazer acordo, a se calar, ao
Governo interessa, está tudo bem para o Governo.
Tudo bem!
Agora, eu aqui gostaria de repetir o que estou dizendo: será que a Presidenta da República sabe que
os seus Senadores não estão trabalhando, não estão
indo às comissões mistas? Não sei se ela sabe disso,
Sr. Presidente. Não tenho intimidade com a Presidenta para dizer a ela que os Senadores dela precisam
trabalhar um pouco nesta Casa.
Então, Sr. Presidente, esta seria uma matéria que
eu iria levantar aqui – não vou precisar porque foi feito
esse acordo –, da inconstitucionalidade, porque não
passou pela Comissão de Orçamento.
Então, Sr. Presidente, vou encerrar. Eu sei que
alguns Senadores já olham a gente de forma retorcida:
“Lá vem o Sr. Itamar!” Mas, Sr. Presidente, se a gente
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se calar em uma matéria dessa importância... Não o
Governo, o Governo está no papel dele. O Governo
não quer discutir, não quer debater. O Governo quer
impor a sua maioria, e está impondo. Nós da oposição
é que não estamos também, Sr. Presidente, cumprindo
o que deveríamos fazer como oposição.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Antes de conceder a palavra a V. Exª, o Senador Itamar Franco levanta assunto da maior importância nesta Casa a que nós devemos dar uma solução. Eu já vou dizer a V. Exª que, nesta emenda que
apresentei, estou buscando encontrar uma solução
para esse ponto.
É que, na realidade, as comissões não funcionam.
É uma instituição feita regimentalmente, mas, até hoje,
não conseguimos reunir as comissões encarregadas
de dar parecer para as medidas provisórias.
Durante todo o tempo em que são vigentes, nos
vinte anos de medidas provisórias, apenas cinco vezes essas Comissões se reuniram. Nunca mais foram
reunidas.
Neste caso presente, a Mesa tem o cuidado de
mandar à Comissão de Orçamento. V. Exª deve ter
comparecido e viu apenas a presença de dois Senadores, o que não deu condição de a Comissão emitir
parecer.
Assim, na emenda que apresento, estou extinguindo a necessidade de comissão, porque no prazo que
teremos, um prazo de 55 dias lá, poderemos ouvir as
comissões ordinárias da Casa, nas quais as matérias
receberão o devido parecer e o devido estudo.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Pela ordem, Presidente.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estou ouvindo com
atenção V. Exª. V. Exª tem toda razão e, aliás, é com
clareza que está falando para o Senado do que está
acontecendo.
Agora, veja só, Sr. Presidente: a Comissão do
BNDES termina o prazo hoje. Vai acontecer a mesma
coisa. Vai para o Plenário da Câmara, o Presidente da
Câmara nomeia um Relator. Ninguém toma conhecimento, de repente chega aqui no Senado em cima da
hora para nós discutirmos matéria tão importante.
Mas muito obrigado pelos esclarecimentos que
V. Exª dá, não a mim, mas à Nação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Na realidade, isso foi um dispositivo regimental
que se tornou inócuo, e não há por que ele continuar
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obrigando os Senadores a não realizar e a realizar as
sessões sem ouvir Comissão nenhuma.
Eu concedo a palavra ao nobre Senador Vital
do Rêgo.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Sr. Presidente, peço a palavra também pela ordem,
por favor.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª já está inscrito, e o Senador José Agripino também.
O SR. VITAL DO REGO (Bloco/PMDB – PB) – Sr.
Presidente, só para me associar, em nome do PMDB, à
posição do Líder do Governo e dos Líderes da Oposição
quando, de forma madura, demonstram claramente a
posição do Senado Federal. E essa posição foi materializada. Por trás de V. Exª, há uma PEC que todos os
Senadores que chegam à Mesa se sentem motivados
em subscrever, pela forma como V. Exª sintetizou toda
a nossa inquietude ou irresignação com relação à ﬂuidez desses prazos de medidas provisórias.
A proposta de emenda à Constituição que V. Exª,
em nome de todos nós, apresenta, com a nossa subscrição comum, é, sem dúvida alguma, como esta votação
agora, como esta manifestação agora, a forma mais
clara de se dizer à Nação brasileira que o Senado não
pode deixar de cumprir o seu papel constitucional.
Por isso, de forma objetiva, o PMDB se associa
às lideranças que já demonstraram, igualmente, solidariedade a V. Exª nessa conduta.
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.) – Sr. Presidente, V. Exª tem
toda a razão. Nós, em oito anos no Senado Federal,
diﬁcilmente nos reunimos. Senadores são da base, mas
não são da Ministra, não são da Presidenta; eu sou
Senador do Rio de Janeiro, há questões importantes
do Rio de Janeiro para...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Crivella, eu queria só fazer um reparo.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Pois não, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Só os Senadores não devem receber essa
culpa, porque essas comissões são mistas, de Deputados e Senadores. Deputados também não têm
comparecido.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Sem dúvida, Sr. Presidente. Agora, é bom lembrar
que cada um de nós é Senador pelo seu Estado, pelo
povo do seu Estado. Ninguém aqui é Senador da Dilma,
ou Senador do Sarney, ou Senador sei lá de quem for,
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ou Senador do Lula, ou de que Presidente seja. Nós
somos Senadores do povo do nosso Estado
Agora, Presidente, eu tenho uma preocupação.
V. Exª, no § 2º, colocou: “[...] as medidas provisórias
que impliquem instituição ou majoração de impostos,
exceto os previstos no art. 153 [...]”.
Seria bom que medida provisória nenhuma aumentasse imposto ou criasse imposto. O ideal seria isso,
que nós não tivéssemos criação de imposto por medida provisória. Que fosse discutido com o Congresso,
que fosse um projeto lei, que nós pudéssemos debater
amplamente - o senhor entendeu, Senador Cristovam
Buarque? A carga tributária está muita alta, os juros
também estão subindo. Criação de imposto por medida provisória não é bom. Já que estamos regulando a
matéria... Aliás, foi debatido numa reunião que tivemos
aqui, no passado, e o Presidente Lula tinha até aquiescido conosco: criar imposto por medida provisória não
é bom. Aqui, no § 2º, diz assim:
Medida provisória que implique instituição
ou majoração de impostos, exceto os previstos
no art. 153, incisos I, II, IV e V, e 154, inciso
II, só produzirá efeitos no exercício ﬁnanceiro
seguinte se houver sido convertida em lei até
o último dia daquele em que foi editado.
Bom seria que não se criasse imposto com medida
provisória. O povo brasileiro não aguenta mais imposto,
carga tributária altíssima. Quem sabe a gente pudesse,
aqui nesta PEC, que merece todo o nosso aplauso e
que vai ser aprovada aqui, tenho certeza, por unanimidade, vai ser aclamada – queremos debater, discutir,
é uma prerrogativa do nosso Senado, não podemos
abrir mão –, quem sabe a gente pudesse aperfeiçoar. Deixo aqui esta minha contribuição: quem sabe a
gente pudesse, através desta PEC, proibir criação de
imposto por medida provisória. Isso traria uma tranquilidade para o povo brasileiro, para a nossa economia,
sobretudo para as nossas pequenas e médias empresas, Senador Agripino, que estão sobrecarregadas. De
repente, uma medida provisória criando um imposto,
um a mais, quebra, é uma quebradeira.
Então, ﬁca aqui, Sr. Presidente, a minha contribuição. Tenho certeza de que tem o aplauso também
do Senador Dornelles, que já foi homem da Receita,
já foi o homem do Leão, ele sabe do fanatismo que
tem na Receita. Se pudéssemos evitar criar imposto
com medida provisória, faríamos um grande benefício ao País.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Crivella, quero dizer que, na emenda
à Constituição que apresentamos em nome do Senado,
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repetimos o que consta da Constituição, e essa proibição de que fala V. Exª, já a Constituição, no seu § 2º,
proíbe medida provisória que implique instituição ou
majoração de impostos. Agora, ela estabelece...
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Mas há exceções, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – ... que só produzirá efeitos no exercício ﬁnanceiro seguinte se houver sido convertida em lei...
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Perfeito.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – ... até o último dia daquele em que foi editada.
Então, apenas repeti os textos da Constituição
Federal.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Eu sei, querido amigo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Então, se V. Exª quiser, também pode apresentar uma outra emenda...
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Posso apresentar uma emenda?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – ... porque estamos nos restringindo à mecânica
que o Senado quer adotar, para evitarmos o problema
que estamos vivendo. Quanto à questão de mérito, evidentemente, os Srs. Senadores poderão fazer noutras
oportunidades.
O que temos que resolver, e acho que já está
dando o resultado mais efetivo que já vi nesta Casa,
quando se tratou de medida provisória, foi este debate, porque já estamos chegando a uma conclusão e,
já no dia de hoje, não estamos votando medida provisória porque a Casa não está aceitando que assim
seja feito.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Presidente, V. Exª com esta PEC tem nota 9; se tirar
os impostos, leva 10.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Não, os impostos estão tirados pela Constituição. (Risos.)
Com a palavra, o Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu acho que esta discussão é bastante oportuna, e a observação feita pelo Senador Itamar Franco,
muito procedente.
Senador Itamar Franco, V. Exª, que foi Presidente
da República, tem toda a razão ao se queixar de, em
presidindo uma comissão de Senadores encarregada de apreciar o seu relatório, relativo a uma medida
provisória, ver o comparecimento perto de zero, ou
insatisfatório.
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Veja V. Exª: estamos falando a propósito de uma
MP objeto de um acordo. Acordo inócuo, completamente
inócuo, por quê? Porque a MP que foi editada garantia
recursos meritórios para merenda escolar e transporte
escolar. Ela, editada, entrou em vigência imediatamente.
O dinheiro foi gasto. Nesse caso, era uma medida provisória completamente meritória, porque era dinheiro
para merenda escolar e transporte escolar.
Mas, Senador Vital, muitas medidas provisórias
foram editadas ao longo do tempo em que estou nesta
Casa, destinando recursos que não eram para objetivos
urgentes, nem relevantes – e muitas vezes inconstitucionais. Senador Itamar, sabe qual é o problema que
esta Casa enfrenta? É a enxurrada, a tonelada de
medidas provisórias (MPs) que todo dia o Palácio do
Planalto edita. Resultado: todos temos a incumbência
de participar das comissões permanentes. Então, há
uma responsabilidade adicional: a de averiguar o texto
ou os termos de MPs que toda hora são editadas.
V. Exª sabe qual é o grande caminho – com todo
o respeito ao texto proposto pelo Senador Sarney? É
sinalizar o Planalto que, se chegar aqui medida provisória que não seja urgente, relevante e constitucional, ela volta e não tem vigência. Como seria isso? A
Comissão de Constituição e Justiça da Câmara ou
do Senado avaliaria em caráter prioritário – porque
só se deve tratar, por MP, de assunto importante – a
deﬁnição sobre urgência, relevância e constitucionalidade de matéria. Se ela for assim considerada, entra
em vigência.
Se assim o for, o Governo Federal, que edita a
MP, vai pensar uma, duas, três, dez vezes antes de
editar uma MP que não trate de assunto nem urgente
nem relevante, porque se desmoralizará ao chegar ao
Congresso Nacional. Esse é o caminho que diminui,
Senador Cristovam, a quantidade de medidas provisórias para esta Casa apreciar.
O que estamos fazendo, aqui e agora, é discutindo legítima defesa da Casa Legislativa chamada
Câmara dos Deputados e Senado Federal. E o que V.
Exª coloca, Senador Itamar Franco, é a expressão da
pura verdade, mas é a ponta do iceberg. A gente tem
de ir à origem, a gente tem de mandar o recado para
o Planalto: não mande matéria que não seja urgente,
relevante e constitucional, porque a Casa derrubará na
origem. A matéria só entrará em vigor e o dinheiro estará autorizado a ser gasto se a matéria for decretada
urgente, relevante e constitucional. É facílimo, desde
que as CCJs da Câmara e do Senado tenham essa
incumbência adicional.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – V. Exª
me permite?
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O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Se
V. Exª permitir, Sr. Presidente, com muito prazer, até
em deferência ao ex-Presidente da República, meu
estimadíssimo amigo Senador Itamar Franco.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – No encaminhamento de votação, não pode
haver aparte. Mas, em seguida, poderei dar a palavra ao Senador Itamar, depois do Senador Cristovam
Buarque.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG. Sem revisão do orador.) – Não quero infringir o Regimento,
mas eu só queria dizer ao nobre Líder que ontem tive
a alegria de cumprimentá-lo pela sua eleição no seu
Partido. S. Exª tem razão. Eles mandam, Excelência.
Eles mandam! Ainda ontem, estava dando um exemplo
aqui de uma comissão importantíssima. Não apareceu
ninguém. Então, o Governo está aqui, os Srs. Senadores estão aqui. Será que a Liderança do Governo não
poderia comunicar à Presidenta que isso não pode
continuar? Será que ela não sabe que eles não estão
trabalhando? E o que vamos fazer? Porque não é ela,
nem a Senhora Presidente, nem os Senadores, nós
é que estamos ﬁcando mal perante a opinião pública
porque nós somos oposição, Excelência. Se nós começarmos a fazer esses acordos, toda hora cedendo,
cedendo, cedendo, cedendo... É o que o Governo quer,
ao Governo interessa isso.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Presidente, pela ordem.
Primeiro, quero consultar se posso fazer uso,
porque não é para encaminhamento da votação. Era
uma questão ...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Mas V. Exª quer tratar da matéria? Nós estamos
discutindo a matéria, V. Exª pode usar da palavra.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado.
É coisa bem mais simples: apenas para pedir que seja
colocado na pauta um requerimento meu para trazer
de volta os projetos de lei que foram arquivados com
o ﬁm da Legislatura.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Em seguida, está na nossa pauta, na Ordem
do Dia, a votação desses requerimentos apresentados
pelos Srs. Senadores.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senadora Gleisi.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Na realidade,
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é só para colaborar um pouco com este debate, porque eu vi aqui o Líder do Governo encaminhando que
nós não votaríamos a Medida Provisória, que ela cairia, não é mesmo? Acabamos de ter essa posição do
Governo. E aí fui surpreendida com o Líder Agripino e
também com o nosso Senador Itamar ao fazerem um
discurso com tanta veemência em relação à questão
das medidas provisórias.
Esta semana nós discutimos, nesta Casa, a importância de o Senado restabelecer o seu respeito
em relação aos procedimentos e ao processo. Aliás,
assinei uma PEC proposta pelo Senador José Sarney hoje que trata exatamente dessa matéria. Nós
não podemos ﬁcar com os últimos dias para discutir
a medida provisória no Senado, enquanto a Câmara
discute o processo.
Mas eu estou vendo aqui uma profunda crítica
ao Governo sobre a utilização de medidas provisórias.
Ora, isso está legitimado pela Constituição Federal. Os
demais governos que antecederam o governo do Presidente Lula, o Governo da Presidente Dilma, inclusive
o seu governo, utilizaram-se também disso, e nós não
estamos aqui, em todos os momentos, fazendo acordo
para votar. Ademais, existem temas que necessitam
de agilidade.
Hoje nós votamos na Comissão de Relações
Exteriores desta Casa um acordo entre o Brasil e os
Estados Unidos, que foi ﬁrmado em 2005, Senador
Agripino – 2005! Nós levamos todo esse tempo para
discutir e votar esse acordo. Quantas matérias aqui
nós levamos anos... Quantas matérias tramitam por
anos e, muitas vezes, colocam programas ou situações importantes do Governo à mercê de decisões
demoradas?!
Nós queremos o respeito da Casa, mas, talvez,
nós tenhamos que nos dar o respeito, para agilizar, para
ter procedimentos mais ágeis, para realmente fazer com
que as matérias tramitem com velocidade.
Não é possível que um Senador pegue relatório
de projeto e ﬁque por um ano, dois anos no seu gabinete. Então, solte o projeto e dê parecer contrário.
Mas acontece isso.
Nós temos que compreender também que o Governo tem respostas a dar. O tempo do Governo nem
sempre é o tempo do Parlamento – nem sempre é o
tempo do Parlamento. Eu concordo que temos de ser
respeitados, que o procedimento de edição de medida
provisória tem de ser muito bem estabelecido, que é
para assuntos realmente urgentes. E aqui, desde que
cheguei ao Senado, os assuntos que foram pautados
neste plenário foram assuntos relevantes para o momento que estávamos vivendo.
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Então, também acho que temos de mudar o procedimento, mas tenho ouvido insistentemente, neste
plenário, os Senadores falarem sobre a questão de medida provisória, apontando o dedo para o Governo.
Eu queria fazer esse desabafo, porque realmente
eu acho que a questão de respeito é recíproca. Nós
temos que, sim, exigir o respeito, temos que nos dar
o respeito e respeitar os processos legislativos, para
que a gente possa trabalhar com celeridade.
Muito obrigada, Presidente.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O Senador Itamar Franco, pela ordem.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pediu, em primeiro lugar, o Senador Itamar
Franco. Em seguida darei a palavra a V. Exª.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ouvi a nobre
Senadora, mas o que eu pergunto é o seguinte... Ela
disse: “No tempo do senhor foi feito”. Sim, mandamos
medida provisória. Agora o que eu estou aqui dizendo,
Srª Senadora, é que o Governo manda as medidas
provisórias, mas onde estavam os líderes do Governo
nesta Casa ontem que não compareceram à comissão
mista? O Sr. Presidente do Congresso, Senador Sarney, disse muito bem. Há quanto tempo uma comissão
mista não se reúne no Congresso Nacional?
Ninguém está se queixando que a Presidente
está mandando menos ou mais medidas provisórias.
Se a senhora quiser também o cálculo aritmético, nós
podemos trazer o cálculo aritmético.
Agora, eu quero saber o seguinte da nobre Senadora: por que não compareceram ontem? Ela diz
que o Governo está cumprindo as suas obrigações. É
verdade. Tem projetos aqui – e nós não tivemos essa
consciência – que estão levando nove, dez anos para
serem aprovados, quando são aprovados. E o Executivo tem que ter a velocidade que ele quer dar. Agora,
pergunto, nobre Senadora: por que não comparecem?
Por que não compareceram ontem? Não foi anteontem
não, foi ontem. Nenhum Senador do Governo esteve
lá presente, nenhum Deputado do Governo esteve lá
presente na comissão que vai examinar recursos para
o BNDES, da maior importância para a oposição.
Então, nós temos, sim, senhora, a senhora vai
me permitir, Excelência... Se nós da oposição não
criticarmos o Governo, se não estivermos atentos ao
que o Governo faz nesta Casa, é melhor nós irmos
embora.
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Eu hoje ouvi o Senador Demóstenes falar, de repente, lá, que é preciso fechar o Senado. Isso é problema. Agora, por favor, Senadora, eu tenho um grande
respeito à sua pessoa. Mas seja, por favor, coerente e
faça justiça à oposição. Nós estávamos presentes ontem lá. Onde estava o Governo? Onde está o Governo,
Sr. Presidente? Onde está o Governo nesta Casa que
não comparece às suas obrigações?
E eu repito: será que a Presidente da República está sabendo que eles não cumprem com as suas
obrigações? Não sei.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Pela ordem, Sr. Presidente, nós temos uma pauta a
seguir, já tivemos o tempo da arenga.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Eu queria fazer um apelo ao plenário, porque
há um acordo para não votarmos essa medida provisória, de maneira que os assuntos que são tratados
já estão praticamente resolvidos.
Então, em seguida, após terminarmos a Ordem
do Dia, Senador Agripino, teríamos imenso prazer em
ouvi-lo. Está bem?
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Com muito prazer,
Sr. Presidente. É só para esclarecer a Senadora Gleisi
Hoffmann, que merece, pela colocação que fez, com
muita propriedade, um esclarecimento.
A Senadora Gleisi Hoffmann colocou uma coisa
absolutamente verdadeira: tem cabimento que um decreto proposto, ﬁrmado em 2005, só agora, às vésperas
da chegada do Presidente da República da América,
venha a ser aprovado para ser exibido num encontro
formal? Tem toda razão. Tem toda razão. Agora, ela
não tem razão no que se refere à quantidade de MPs
que vem no atual Governo, herança do governo que
acabou, que vem crescendo exponencialmente.
V. Exª é Presidente do Congresso e é testemunha
de que a exceção nos nossos períodos de trabalho é
a não obstrução de pauta, visto a quantidade de MPs
que chega à Câmara e ao Senado.
Estamos quase sempre com a pauta obstruída
pela existência de medidas provisórias. Por que isso
acontece? Porque a MP editada entra em vigência
imediatamente. Se ele destina recursos para alguém,
para algum órgão, aquele dinheiro que é objeto do
texto legislativo é imediatamente, ou está autorizado
imediatamente a ser transferido. É isso que temos
que evitar.
A proposta que faço para valorizar o Poder Legislativo é a de estabelecer um ﬁltro de urgência, relevância e constitucionalidade, para diminuir a quantidade.
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Do contrário, vamos continuar com pauta obstruída o
tempo todo. A tarefa de nós todos é encontrarmos um
caminho para que o Senado e a Câmara trabalhem.
Em vez de MP, existe um diploma legislativo: projeto
de lei em regime de urgência urgentíssima, que tem
os mesmos prazos de tramitação. É uma questão de
o Congresso encontrar o caminho devido.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Vou submeter a votos a medida provisória. Peço
ao Plenário que, se assim concordar, o possa fazer,
votando conjuntamente o parecer preliminar pela relevância e urgência e, também, o mérito.
Em votação.
Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que concordam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Recusado.
Com a palavra o Senador Wellington Dias, se é
sobre a matéria.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para colaborar,
concordando com a democracia deste debate.
Creio que isso nos chama a atenção para muitas
coisas e uma delas é a nossa eﬁciência.
Mas eu queria aqui de citar apenas um exemplo
ao Senador Agripino, a Medida Provisória nº 1.053, de
30 de junho de 1995, veio se transformar em lei em 14
de fevereiro de 2001, a Lei nº 10.192.
Cito isso para dizer que esse é um problema a
que temos que dar solução. Mas não é de agora, não
é do governo do Presidente Lula; isso não pode ser
colocado como um problema meramente político no
debate. Aliás, ele é político, mas não pode ser colocado
como de responsabilidade de um governo.
De modo que acho que temos que tratar, com a
urgência devida, essa situação incômoda. De um lado,
para termos formas de dar agilidade às proposições
existentes; de outro, para que tenhamos as condições
de sair desse vexame já passado repetidas vezes, em
relação à chegada, nos últimos prazos, da Câmara
Federal.
Por isso, Presidente, a primeira prioridade é ver
uma forma urgente de tratar essa proposta que V. Exª
apresentou.
Era isso.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 19, de
2011, do 1º Secretário da Câmara dos Deputados,
submetendo à apreciação desta Casa o Projeto de
Lei de Conversão nº 05, de 2011, que altera a lei de
02 de maio de 2008, que dispõe sobre o exercício da
atividade de franquia postal.
É o seguinte o ofício:
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Of. nº 19/11/PS-GSE
Brasília, de março de 2011
Assunto: Envio de PLV para apreciação
Senhor Primeiro-Secretário
Encaminho a Vossa Excelência, a ﬁm de ser
submetido à consideração do Senado Federal, o incluso Projeto de Lei de Conversão nº 5, de 2011 (Medida Provisória nº 509, de 2010), do Poder Executivo,
aprovado na Sessão Plenário do dia 16-3-2011, que
“Altera a Lei nº 11.668, de 2 de maio de 2008, que dispõe sobre o exercício da atividade de franquia postal”,
conforme o disposto no art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional
nº 32, de 2001.
Remeto, em anexo o processado da referida Medida Provisória e os autógrafos da matéria aprovada
nesta Casa.
Atenciosamente, – Deputado Eduardo Gomes,
Primeiro-Secretário.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Iremos, posteriormente, fazer a leitura dessa
medida.
E, não havendo objeção do Plenário, quero colocar em votação, em globo, Requerimentos, que estão
aqui na mesa, de nºs 168, 170, 177, 178, 179, 180,
181, 182 e 183 até 191, 192, 194 e 198, de 2011, que
pedem o desarquivamento das propostas da legislatura que se encerrou.
É uma matéria muito simples que podemos votar
tranquilamente.
Se os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras estiverem de acordo... (Pausa.)
Aprovados os requerimentos.
A Ata individualizará a especiﬁcação de cada um
dos requerimentos que pediram desarquivamento.
São os seguintes os requerimentos aprovados:
– Requerimento nº 168, de 2011, – Senadora Ana
Amelia e outros Srs. Senadores, de desarquivamento da Proposta de Emenda à Constituição
nº 49, de 2006. Uma vez que já se encontra instruída pela Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, a matéria aguardará inclusão em
Ordem do Dia.
– Requerimento nº 170, de 2011 – Senadora Ana
Amélia e outros Srs. Senadores, de desarquivamento do Projeto de Lei do Senado nº 331, de
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2006. Uma vez que já se encontra instruída pela
Comissão de Assuntos Econômicos, a matéria
volta à Comissão de Desenvolvimento Regional
e Turismo, em decisão terminativa.
– Requerimento nº 177, de 2011 – Senador Mozarildo
Cavalcanti e outros Srs. Senadores, de desarquivamento do Projeto de Lei do Senado nº 327, de
2004. Uma vez que já se encontra instruída pela
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a
matéria volta à Comissão de Educação, Cultura
e Esporte, em decisão terminativa.
– Requerimento nº 178, de 2011 – Senador Mozarildo Cavalcanti e outros Srs. Senadores, de
desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
nº 385, de 2003. A matéria volta à Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, seguindo,
posteriormente, à de Assuntos Sociais, em decisão terminativa.
– Requerimento nº 179, de 2011 – Senador Antonio
Carlos Valadares e outros Srs. Senadores, de desarquivamento da Proposta de Emenda à Constituição nº 80, de 2003. A matéria vai à Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania.
– Requerimento nº 180, de 2011 – Senador Antonio
Carlos Valadares e outros Srs. Senadores, de
desarquivamento do Projeto de Lei da Câmara
nº 49, de 2003. A matéria volta à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania e, posteriormente, à de Assuntos Sociais.
– Requerimento nº 181, de 2011 – Senador Alvaro
Dias e outros Srs. Senadores, de desarquivamento da Proposta de Emenda à Constituição nº 6,
de 2004. Uma vez que já se encontra instruída
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a matéria será incluída em Ordem do Dia
oportunamente.
– Requerimento nº 182, de 2011 – Senador Randolfe
Rodrigues e outros Srs. Senadores, de desarquivamento da Proposta de Emenda à Constituição
nº 73, de 2005. A matéria volta à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
– Requerimento nº 183, de 2011 – Senador Alvaro
Dias e outros Srs. Senadores, de desarquivamento das seguintes matérias:
– Propostas de Emenda à Constituição
nºs 14 e 28, de 2003; 5, 29 e 30, de 2006; e
– Projetos de Lei do Senado nºs 310,
de 1999; 374 e 461, de 2003; 141, 179, 224
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e 364, de 2004; 3, 215, 266-Complementar e
309, de 2005.
As Propostas de Emenda à Constituição nºs 14
e 28, de 2003; 5, 29 e 30, de 2006; e o Projeto de Lei
do Senado nº 266, de 2005-Complementar, vão à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania;
Os Projetos de Lei do Senado nºs 310, de 1999;
364, de 2004; 3 e 215, de 2005, vão à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa;
O Projeto de Lei do Senado nº 374, de 2003, vai
à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa e, nos termos do art. 49, I, do Regimento Interno, à de Assuntos Sociais;
O Projeto de Lei do Senado nº 224, de 2004, vai
à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, em decisão terminativa;
O Projeto de Lei do Senado nº 461, de 2003, vai
à Comissão de Assuntos Sociais, em decisão terminativa;
O Projeto de Lei do Senado nº 141, de 2004, vai
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; e,
nos termos do art. 49, I, do Regimento Interno, à de
Relações Exteriores e Defesa Nacional;
O Projeto de Lei do Senado nº 309, de 2005, vai
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; e,
nos termos do art. 49, I, do Regimento Interno, à de
Educação, Cultura e Esporte; e
Uma vez que já se encontra instruído pela Comissão de Assuntos Sociais, o Projeto de Lei do Senado nº 179, de 2004, vai à Comissão de Assuntos
Econômicos.
– Requerimento nº 184, de 2011 – Senador Inácio
Arruda e outros Srs. Senadores, de desarquivamento do Projeto de Lei da Câmara nº 117, de
2006. Uma vez que já se encontra instruída pela
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, a matéria volta à Comissão de Assuntos Sociais.
– Requerimento nº 185, de 2011– Senador Inácio
Arruda e de outros Srs. Senadores, de desarquivamento do Projeto de Lei da Câmara nº 59,
de 2003. Uma vez que já se encontra instruída
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a matéria volta à Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática e, posteriormente, vai à de Educação, Cultura e Esporte.
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– Requerimento nºs 186 e 187, de 2011, respectivamente– Do Senador Alvaro Dias e da Senadora
Vanessa Grazziotin e de outros Srs. Senadores,
de desarquivamento do Projeto de Lei da Câmara
nº 113, de 2005. A matéria volta à Comissão de
Assuntos Econômicos, seguindo, posteriormente,
à de Assuntos Sociais.
– Requerimento nº 188, de 2011– Senador Cristovam
Buarque e outros Srs. Senadores, de desarquivamento da Proposta de Emenda à Constituição
nº 47, de 2005. A matéria volta à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
– Requerimento nº 189, de 2011– Senador Cristovam
Buarque e outros Srs. Senadores, de desarquivamento da Proposta de Emenda à Constituição
nº 52, de 2005. A matéria volta à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
– Requerimento nº 190, de 2011– Senador Cristovam
Buarque e outros Srs. Senadores, de desarquivamento do Projeto de Lei do Senado nº 4, de 2004.
A matéria volta à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e, posteriormente, vai à de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização
e Controle, em decisão terminativa.
– Requerimento nº 191, de 2011– Senador Cristovam
Buarque e outros Srs. Senadores, de desarquivamento do Projeto de Lei do Senado nº 284, de
2005. A matéria volta à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.
– Requerimento nº 192, de 2011– Senador Cristovam
Buarque e outros Srs. Senadores, de desarquivamento do Projeto de Lei do Senado nº 145, de
2005. A matéria volta à Comissão de Assuntos
Econômicos e, posteriormente, vai à de Educação, Cultura e Esporte, em decisão terminativa.
– Requerimento nº 194, de 2011 – Senador Cristovam
Buarque e outros Srs. Senadores, de desarquivamento do Projeto de Lei do Senado nº 7, de
2006. A matéria volta à Comissão de Educação
e, posteriormente, vai à de Assuntos Sociais, em
decisão terminativa.
– Requerimento nº 198, de 2011 – Senador Magno Malta, de desarquivamento das seguintes
matérias:
– Propostas de Emenda à Constituição
nºs 63, 83 e 90, de 2003; 29, de 2004;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 318,
de 2004;
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– Projetos de Lei do Senado nºs 1, 310
e 459, de 2003; 121, de 2004; 417 e 419, de
2005; 59, 197 e 317, de 2006; e
– Projetos de Resolução do Senado nºs
36, de 2003; e 18, de 2005.
As proposições desarquivadas voltam a tramitar
nos termos dos seguintes despachos:
Projetos de Lei do Senado nºs 1, de 2003; 419,
de 2005; 59, 197 e 317, de 2006, voltam à Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa;
O Projeto de Lei do Senado nº 121, de 2004, volta à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
seguindo, posteriormente, à de Assuntos Econômicos,
em decisão terminativa;
O Projeto de Lei do Senado nº 310, de 2003, uma
vez que já se encontra instruído pela Comissão de Assuntos Econômicos, volta à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, em decisão terminativa;
O Projeto de Lei do Senado nº 417, de 2005,
uma vez que já se encontra instruído pela Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, volta à Comissão
de Assuntos Sociais, em decisão terminativa;
O Projeto de Lei do Senado nº 459, de 2003, volta à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
seguindo, posteriormente, à de Assuntos Sociais, em
decisão terminativa;
As Propostas de Emenda à Constituição nºs 63,
83 e 90, de 2003; e 29, de 2004, voltam à Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania;
O Projeto de Decreto Legislativo nº 318, de 2004,
volta à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; e
Os Projetos de Resolução do Senado nºs 36,
de 2003; e 18, de 2005, vão à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, onde se encontra o Projeto
de Resolução nº 17, de 2009, que institui o novo Regimento Interno do Senado Federal; seguindo, posteriormente, à Comissão Especial da Reforma do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 2:
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 100, DE 2007
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
100, de 2007 (nº 5.741/2001, na Casa de ori-
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gem, da Deputada Ana Corso e de outros
Senhores Deputados), que dispõe sobre a
criação dos Comitês de Estudos e Prevenção
à Mortalidade Materna.
Parecer sob nº 1.477, de 2010, da Comissão Diretora, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, que oferece a redação do vencido.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira usar da palavra, encerro a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria volta à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Substitutivo aprovado:
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 100, DE 2007
(nº 5.741, de 2001 na casa de origem).
Dispõe sobre a criação de comitês
de estudos e de prevenção da mortalidade materna.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os gestores federais, estaduais, distritais
e municipais do Sistema Único de Saúde (SUS) constituirão comitês de estudos e de prevenção da mortalidade materna.
Art. 2º Para os efeitos desta Lei, morte materna é
a que ocorre durante a gestação em até 42 (quarenta
e dois), dias após o seu término, independentemente da duração ou da localização da gravidez, e seja
devida a qualquer causa relacionada com a gravidez
ou agravada pela gravidez ou por medidas relacionadas a ela.
Parágrafo único. Não é considerada morte materna aquela que, embora ocorra no período a que se
refere o caput deste artigo, seja devida a causas acidentais ou incidentais.
Art. 3º Os comitês de que trata o art. 1º terão
por objetivo:
I – identiﬁcar as mortes de mulheres em
idade fértil com probabilidade de serem classiﬁcadas como maternas;
II – investigar as circunstâncias de cada
morte materna dentro dos primeiros 30 (trinta)
dias após a sua ocorrência;
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III – identiﬁcar as responsabilidades técnicas ou administrativas pela morte materna;
IV – sugerir medidas para sanar os erros
identiﬁcados, em consonância com os gestores
e as autoridades sanitárias;
V – realizar estudos e análises para a
identiﬁcação das causas e das circunstâncias
da ocorrência de mortes maternas e para a
deﬁnição das medidas destinadas a sanar as
irregularidades detectadas;
VI – promover atividades educativas e
de conscientização da comunidade e dos proﬁssionais envolvidos na assistência à saúde
da mulher;
VII – realizar outras atividades deﬁnidas
em regulamento.
Art. 4º Os comitês de que trata esta Lei serão
compostos por:
I – Representantes do gestor do SUS do
respectivo âmbito de governo;
II – representantes do conselho de saúde
do respectivo âmbito de governo;
III – representantes de serviços públicos
e privados que prestam assistência ambulatorial ou hospitalar à saúde da mulher;
IV – representantes da sociedade civil;
§ 1º Poderão integrar os comitês;
I – especialistas em áreas relacionadas
com a assistência à saúde da mulher;
II – proﬁssional de saúde especialista
em saúde pública;
III – professores universitários envolvidos
com a assistência à saúde da mulher;
IV – representantes de movimentos ou
conselho de mulheres;
V – outros, deﬁnidos em regulamento.
§ 2º Os membros dos comitês exercerão
funções honoríﬁcas, vedada a remuneração
a qualquer título, exceto o ressarcimento de
despesas decorrentes do exercício da função,
deﬁnidas em regulamento.
Art. 5º A morte materna é evento de notiﬁcação
compulsória.
Parágrafo único. O regulamento deﬁnirá o agente
responsável, bem como o meio apropriado e os demais procedimentos que deverão ser observados na
notiﬁcação.
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Ar. 6º Deixar de notiﬁcar morte materna constitui
infração à legislação sanitária federal e sujeita o infrator às penalidades previstas na Lei nº 6.437, de 30 de
agosto de 1977.
Art. 7º Esta lei entra em vigor 90 (noventa) dias
após a data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 3:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 52, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 52, de 2008 (nº 2.347/2003,
na Casa de origem, do Deputado Sandro Mabel), que dispõe sobre o dever de notiﬁcação
em caso de necessidade de ações preventivas, de socorro, assistenciais ou recuperativas na área de defesa civil e dá outras providências.
Parecer sob nº 1.901, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator Senador Marconi Perillo, favorável, com
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta.
Não foram oferecidas emendas perante à
Mesa.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Sr. Presidente, peço a palavra para discutir contra.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Darei a palavra a V. Exª.
Em discussão o projeto e as emendas, em turno único.
Com a palavra o Senador Lindbergh Farias.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
quero ser bem sintético.
Este é um projeto que trata da Defesa Civil.
Quero dizer que várias iniciativas legislativas
sobre o tema têm sido apresentadas por Senadores
e Deputados. Os pronunciamentos nesta Casa, nas
últimas semanas, tratavam dos temas. Tivemos incidentes na região serrana, no Paraná, Mato Grosso do
Sul, Mato Grosso, Santa Catarina.
Então, as intenções do Deputado Sandro Mabel,
tenho certeza, foram as melhores possíveis. Só que
a este projeto, na verdade, falta clareza, falta objetividade. Qual é o sentido do projeto? O projeto propõe
notiﬁcação à Defesa Civil. Vou ler aqui o art. 2º, que é
o centro do projeto – não quero me estender.
Diz o seguinte:
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As pessoas físicas ou jurídicas, públicas
ou privadas, ﬁcam obrigadas a notiﬁcar os órgãos competentes de defesa civil, previamente,
de quaisquer atos por elas praticados no curso
dos seus empreendimentos ou atividades que
impliquem potencialmente a necessidade de
ações preventivas de socorro, assistenciais ou
recuperativas na área de defesa civil.
É muitíssimo amplo. É preciso dizer que só 20%
dos Municípios brasileiros têm Defesa Civil constituída.
Hoje, quando qualquer pessoa física ou jurídica quer
fazer uma obra ou um empreendimento, pede autorização à Prefeitura.
Então, estudamos aqui, e existem vários outros
argumentos. As intenções são boas. Quero até, por
economia processual, Sr. Presidente, já falar do próximo ponto, para tentar ganhar tempo.
Temos um requerimento do Senador Jorge Viana
com a intenção de, em 90 dias, criar uma comissão
temporária para sistematizar várias propostas que
existem neste Senado Federal.
V. Exª sabe que a Presidente Dilma Rousseff,
quando veio ao Congresso Nacional entregar sua mensagem, falou da necessidade de o Brasil construir um
novo marco regulatório do Sistema Nacional de Defesa Civil, reconheceu a fragilidade que nós temos hoje.
Então, eu já quero me adiantar, dizer que, não só pelas
chuvas, Presidente Sarney, na próxima semana, este
Senado Federal vai fazer uma comissão conjunta de
três Comissões para discutir o tema da energia nuclear;
uma audiência pública da Comissão de Infraestrutura,
da Comissão de Meio Ambiente e da Comissão de Ciência e Tecnologia, porque todo mundo está parando
para pensar o seu projeto nuclear.
E confesso a V. Exª que, nesta hora de olhar o
exemplo de Fukushima, o que mais chama a atenção
na diferença entre nós e o Japão é a fragilidade desse Sistema Nacional de Defesa Civil, a fragilidade de
um sistema nacional de prevenção a catástrofes. De
forma que observamos a inconsistência do projeto.
E já fui Prefeito de um Município que enfrentou, por
diversos momentos, situações de calamidades pelas
chuvas, e entendo desse problema, também pela questão da região serrana e por estar me detendo a este
assunto. Então, devo dizer a V. Exª que, infelizmente,
este projeto não tem efetividade. Por isso, nós vamos
votar contra.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Continua a discussão da matéria.
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O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente, para discutir.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
este é um tema recorrente no Congresso Nacional e,
para nordestinos como eu, é mais recorrente ainda. E
temos inúmeras peças, romances, crônicas tratando
do tema. Há pouco, homenageamos uma das maiores escritoras do Brasil aqui no Senado da República,
Rachel de Queiroz, que inicia o seu trabalho literário
praticamente com uma peça extraordinária chamada
O Quinze. O Quinze é uma catástrofe, uma estiagem
de longo período que matou homens, mulheres e levou
para um êxodo extraordinário milhares, ou milhões, de
nordestinos, que passaram a viver em várias regiões e
vários Estados do Brasil. Nós convivemos imensamente
com as estiagens. Ao lado da estiagem, quando muitas
vezes chove na nossa região, nós passamos a ter a
catástrofe das chuvas, com as enchentes. No Sul e no
Sudeste, se veem mais as enchentes. Há problemas
variados e, talvez, a nossa Defesa Civil aja sempre de
forma posterior, nunca preventivamente.
Lembro que, ainda em 2009, aqui no Senado
já, dei entrada a um projeto que cria um fundo para
tratar da questão da assistência na Defesa Civil, um
fundo nacional. Ainda na Câmara, propus uma emenda constitucional e um projeto de lei tratando do processo de desertiﬁcação na nossa Região Nordeste,
mas que abrange também o Brasil. Agora mesmo,
estamos tomando a iniciativa de propor uma emenda
constitucional que cria o Sistema Nacional de Defesa
Civil e cria uma carreira de Defesa Civil e propõe, evidentemente, a criação da carreira, porque quem cria
a carreira, quem vai ter que criar é o Executivo, que
tem que mandar uma lei para cá, que cria o sistema.
Então, vejo que, projetos dessa iniciativa, nós devêssemos tomar em nossas mãos, em conjunto, talvez até
propor uma comissão mista do Congresso Nacional,
que V. Exª poderia propor.
Que nós pudéssemos juntar as iniciativas de lei
ordinária com as emendas constitucionais e propor,
então, uma decisão a respeito do programa e do Sistema Nacional de Defesa Civil, algo em conjunto, sem
prejuízo de nenhuma iniciativa, porque as iniciativas
dos Deputados e Senadores são louváveis, como é a
do Deputado Sandro Mabel. São iniciativas louváveis.
Mas nós temos um conjunto de iniciativas aqui no Se-
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nado, na Câmara, que talvez nós devêssemos votar
essas matérias em conjunto. Talvez apensar esse conjunto de matérias, para que pudéssemos apreciá-las
de uma única vez.
Eu me lembro de uma matéria que, se estivesse sendo aplicada agora, pelos Srs. Prefeitos, se os
Prefeitos tivessem regulamentado essa matéria, nós
talvez não tivéssemos catástrofes como as do Rio de
Janeiro: que é o Estatuto da Cidade, que está completando dez anos de vigência. Mas é uma lei federal
que remete a legislações municipais. E muitas vezes
o Município – como disse o Lindbergh, só 20% deles
tem sistema de defesa civil – não cria as condições
para que a gente possa efetivamente materializar a
aplicação dessa lei.
Portanto, a minha opinião é que pudéssemos
colocar tudo isso em uma ação conjunta; tudo que é
lei ordinária nós pudéssemos conjugar para apreciar
sem prejuízo da iniciativa do Deputado Sandro Mabel, muito menos de um Senador ou de outro Deputado que possa ter tomado iniciativa nessa área, que
é muito importante.
Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Em boa hora, a Mesa está recebendo um pedido
de adiamento de discussão dessa matéria para o dia
seguinte. Eu acho que é muito prudente. Em se tratando
de medidas de socorro, assistenciais e de necessidade
de ações preventivas, num momento deste, em que
há tantos problemas relativos a esse da Defesa Civil,
seria, de certo modo, imprudente, com um plenário
quase sem número, que votássemos a matéria.
Assim, foi muito prudente o pedido de adiamento.
Vou submeter o pedido de adiamento.
É o seguinte o requerimento:
REQUERIMENTO Nº 236, DE 2011
Adiamento da discussão para determinado dia.
Nos termos do art. 279, inciso III, do Regimento
Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto
de Lei da Câmara nº 52, de 2008 a ﬁm de ser feita na
sessão de 28 de abril vindouro
Sala das Sessões, – Senador Lindbergh Farias.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que
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estejam de acordo permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Adiada a matéria.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
- AP) – Item 4:
REQUERIMENTO Nº 171, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 171, de 2011, do Senador Jorge Viana,
solicitando a criação de Comissão Temporária,
composta de onze membros titulares e igual
número de suplentes, com prazo de funcionamento de noventa dias, tendo como objetivo
propor alterações no Sistema Nacional de Defesa Civil e construir proposta de constituição
de uma força nacional de defesa; atuando especialmente em estados onde ocorreram tragédias de grandes proporções como Alagoas,
Pernambuco e Rio de Janeiro.
E eu acrescentaria o Maranhão.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Sr. Presidente, para encaminhar. Sr. Presidente,
para encaminhar o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB AP) – Eu pediria só que V. Exª aguardasse a Mesa anunciar a discussão. Em seguida, dou a palavra a V. Exª.
Em discussão a matéria. (Pausa.)
Com a palavra o Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Acho que essa medida anterior de postergar a
decisão, adiar a decisão dessa matéria que vem da
Câmara dos Deputados, que trata sobre calamidades
públicas, sobre a defesa civil, foi bem-vinda, foi providencial. E esse requerimento do Senador Jorge Viana,
eu quero cumprimentá-lo. Porque, na verdade, com esse
requerimento, busca-se criar uma comissão para, dentro de 90 dias – há pouco, o Senador Lindbergh ainda
teceu comentários em relação a isso –, compilarmos e
vermos o que nós temos já tramitando na Casa ou no
Congresso Nacional sobre essa matéria. Essa comissão vai tentar levantar e buscar alguma coisa.
Eu até gostaria de dizer que o próprio Senador
Arruda tem uma proposta que está na Ordem do Dia na

Sexta-feria 18

543

07251

Comissão de Assuntos Econômicos. Temos uma matéria, desde 2008, que apresentamos também na Casa
e também já se encontra na CAE. O Senador Arruda
aceitou apensarmos essa proposta. E tendo em vista o
que ocorre no Brasil todo e que somos imprevidentes,
vem em bom momento a constituição desta Comissão,
para pensarmos em uma Defesa Civil no Brasil que
seja mais previdente, que venha ao encontro das coisas – e como disse muito bem o Senador Lindbergh,
o que vem ocorrendo no mundo até, não só no Brasil.
Temos que pensar isso lá na frente. Temos que nos
prevenir. Acho que a medida é providencial.
E até, Sr. Presidente, se eu puder – não sei se
devo entregar à Mesa – participar desta Comissão para
colaborar com isso, quero me colocar à disposição.
Eram essas as minhas considerações, ao encaminhar esse Requerimento nº 171, do eminente Senador Jorge Viana.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – De acordo com a proporcionalidade, acho que
o partido de V. Exª poderá indicá-lo para fazer parte da
Comissão. Ao mesmo tempo, em que peço desculpas,
porque disse-lhe que era para discutir a matéria, quando, na realidade, em requerimento, o nosso Regimento
proíbe discussão, e sim para encaminhar a matéria.
Não havendo mais oradores inscritos, vou submeter à votação.
Os Senadores e as Senadoras que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O Senado Federal recebeu ofício da Câmara,
que anunciei, com uma medida provisória convertida
em projeto de lei de conversão, que vai ser lida pela
Presidência. E comunica ao Plenário que o prazo de
45 dias para a apreciação da matéria encontra-se esgotado – uma vez mais –, e o de sua vigência foi prorrogado por ato do Presidente da Mesa do Congresso
Nacional. (Pausa.)
Projeto de Lei de Conversão que altera a Lei nº
11.668, de 2 de maio de 2008, que dispõe sobre o
exercício de atividade de franquia postal.
É o seguinte o projeto de lei de conversão:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A partir deste momento, a pauta está obstruída
até a votação desse projeto de lei de conversão.
Encerrada a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 237, DE 2011
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do inciso II do art. 74
e do art. 75, ambos do Regimento Interno do Senado
Federal, a criação de uma Comissão Temporária Externa, composta por 05 (cinco) membros titulares e 05
(cinco) membros suplentes, com o objetivo de realizar
visita in loco à Eletrobrás Termonuclear S.A. (ELETRONUCLEAR), em especíﬁco a Usina de Angra I, Angra
II e demais instalações do complexo.

Sexta-feria 18

569

07277

Diante do caráter imprevisível da crise nuclear
vivida pelo Japão e do possível agravamento da situação, se faz necessário a análise dos procedimentos
e das atividades nucleares realizadas nas Usinas de
Angra I e II, com o objetivo de assegurar e dar a devida publicidade do trabalho ali desenvolvido. Ciente
de que o Senado Federal é a instituição republicana
que representa a federação, solicito a criação desta
Comissão Externa quer servirá para informar a esta
Casa a situação das citadas Usinas Nucleares, bem
como, caso necessário, propor medidas efetivas para
salvaguardar, acima de tudo o povo brasileiro
Sala das Sessões, – Senador Lindbergh Farias.
SIGNATÁRIOS DO REQUERIMENTO DE
CRIAÇÃO COMISSÃO EXTERNA
Nº

NOME DO SENADOR

2011 – SF
ASSINATURA

Justiﬁcação
O Japão está sofrendo com um dos piores desastres naturais que se registrou em sua história após,
o terremoto seguido de tsunami que vitimou mais de
5.000 pessoas, deixou mais de 450 mil pessoas desabrigadas e deﬂagrou a fragilidade da segurança dos
reatores da central nuclear daquele país que devido
à tragédia têm emitido altos níveis de radioatividade
em um raio de extensão e impactos ainda indeﬁnidos,
dada a proximidade com outros países.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O requerimento que acaba de ser lido será
incluído em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos
vão à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 242, DE 2011.
(Senador Antonio Carlos Valadares)
Requerimento de voto de congratulação
ao Governador do Estado de Sergipe, Marcelo
Deda e a Diretoria Executiva do Banco do Estado de Sergipe pelo desempenho alcançado
por esta instituição no exercício de 2010.
Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento
Interno do Senado Federal, sejam apresentadas congratulações ao Governador do Estado de Sergipe,
Marcelo Deda e a Diretoria Executiva do Banco do
Estado de Sergipe pelo desempenho alcançado por
esta instituição no exercício de 2010, devendo ser encaminhadas as devidas correspondências a sede do
Governo do Estado de Sergipe e ao Banco do Estado
de Sergipe.
Justiﬁcação
O Banco do Estado de Sergipe registrou este ano
um patrimônio líquido de R$ 177,3 milhões. A expansão
de 19,4 % em um ano tem como origem a incorporação
dos resultados gerados, inﬂuenciados especialmente
pelo crescimento das operações de crédito.
Em 2010, o lucro líquido consolidado gerado
foi de R$ 54,5 milhões, 39,4% acima do resultado de
2009, desempenho resultante do crescimento das receitas de operações créditos, aumento nas receitas de
prestações de serviços, e pela redução das despesas
de captação e provisão para perdas nas operações de
créditos. A relevância inconteste desses resultados,
trata-se da evolução superior aos principais bancos
atuantes no Brasil, exempliﬁcando o crescimento de
bancos como: Privados – Bradesco (25%), Itaú (32%),
Santander (34%); Públicos – Banrisul (37%), Banco do
Brasil (15%), Caixa (25%). A tratar de dados comparitivos, o Banco do Estado de Sergipe se apresenta como
um dos bancos de maior lucratividade no país.
Sala das Sessões, – Senador Antonio Carlos
Valadares, Líder do PSB-SE.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O requerimento que acaba de ser lido será

Sexta-feria 18

579

07287

encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 243, DE 2011
Requer, nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição Federal, combinado com o que dispõe o art.
216, do Regimento Interno do Senado Federal, sejam
prestadas, pela Exmª Srª Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, informações sobre
os cortes anunciados no Programa de Aceleração do
Crescimento – PAC, e o montante que vai redundar
na redução do orçamento previsto para pavimentação
da BR 364 entre os municípios de Sena Madureira e
Cruzeiro do Sul, no Estado do Acre.
Justiﬁcação
A ﬁm de equilibrar as contas públicas, os ministros Guido Mantega, da Fazenda, e Miriam Belchior,
do Planejamento, anunciaram oﬁcialmente o corte de
R$ 50 bilhões no Orçamento da União, entre despesas
obrigatórias e discricionárias. O corte suspendeu concursos públicos, nomeações de pessoas já aprovadas
e aumento salarial do funcionalismo.
Ao contrário do que foi anunciado anteriormente,
nem mesmo o Programa de Aceleração do Crescimento – PAC ﬁcou imune aos cortes.
Uma vez que o orçamento anunciado para a pavimentação da BR 364 provém do PAC, resta deduzir
que os recursos destinados ao asfaltamento da rodovia
também foram alvo de contingenciamento. Uma vez
que a rodovia é considerada o elo fundamental da região do Juruá e adjacências ao restante do Estado e
do país, e a conclusão da obra aguardada pela população local como verdadeira redenção socioeconômica
da região, resta saber o quanto que o corte anunciado
vai reduzir e retardar o término das obras.
Por isto mesmo, e visando, sobretudo, informar
corretamente a população acerca dos cortes aplicados que vão resultar inevitavelmente no forte retardamento do cronograma de conclusão das obras da
BR, vimos solicitar o montante esperado na redução
dos recursos.
Sala das Sessões, – Senador Sérgio Petecão,
Líder do PMN.
(À Mesa para decisão)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O requerimento que acaba de ser lido será
despachado à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O requerimento que acaba de ser lido vai à
publicação.
Voltamos à lista de oradores.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Humberto Costa, pela Liderança.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ)
– Sr. Presidente, estou aprendendo. Já leu a medida
provisória e trancou a pauta.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– V. Exª queria falar pela ordem?
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Não, não. É que há um requerimento sobre uma comissão externa para as Usinas Angra 1 e Angra 2. Fica
para o momento apropriado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Muito obrigado a V. Exª.
Com a palavra o Senador Humberto Costa.
O Sr. José Sarney, Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Inácio Arruda.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, eu queria, na tarde de hoje, em nome
da Liderança do PT, fazer dois registros importantes.
O primeiro é que, no dia de ontem, foi divulgado
o número de empregos formais gerados no mês de fevereiro, que atingiu 280.800 empregos, conﬁgurando
mais um recorde de geração de empregos no nosso
País, demonstrando, inclusive, o acerto na continuidade da política econômica que o governo Lula desenvolveu e que é continuada agora pela Presidenta
Dilma Rousseff.
Portanto, quero registrar isso e mostrar que o
nosso País, apesar de todas as diﬁculdades que ora
vivemos por conta as pressões inﬂacionárias hoje existentes, continua em um caminho correto de fazer com
que o País cresça e se desenvolva.
E o segundo registro é para falar sobre o meu
Estado de Pernambuco.
Pernambuco, ao longo desses últimos anos,
está passando por uma profunda mudança em sua
economia, em sua estrutura social e vem, inclusive,
modiﬁcando o perﬁl econômico que secularmente o
caracterizou.
Sempre tivemos uma forte tradição na agricultura, especialmente na área da cana-de-açúcar. A partir do governo Lula, que deu um grande impulso ao
desenvolvimento regional e apoiou de forma decisiva
os Estados nordestinos nesse objetivo de promover
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a sua industrialização, nós agora abrigamos setores
industriais modernos, como o polo petroquímico e o
polo naval.
Esses dois ramos da indústria só foram possíveis
em uma região pobre do Nordeste porque o governo
Lula adotou uma política diferenciada em relação à Petrobras, no sentido de que ela deveria implantar novos
investimentos na área do reﬁno e, por outro lado, decidiu
também que nós deveríamos, a partir das demandas
da Petrobras, revitalizar a indústria naval brasileira.
E não foi à toa que o jornal Folha de S.Paulo
recentemente, ainda no domingo de carnaval, publicou uma matéria em que caracterizava Pernambuco
como “Locomotiva do Nordeste”. O texto falava dos
R$46 bilhões em investimentos públicos e privados,
previstos até 2014, que o Estado deve receber e de
como esses investimentos estão melhorando a vida
dos pernambucanos.
A matéria dizia: “Os investimentos têm mudado
não só a vida dos 8,7 milhões de pernambucanos, mas,
sobretudo, têm permitido a volta dos retirantes que um
dia caíram no mundo atrás de uma vida melhor”.
Esse cenário tão positivo em Pernambuco é fruto de uma política econômica e social que vem dando
certo. Desde o início do Governo Lula, houve inversão
de prioridades em relação ao Nordeste, tão esquecido
por gestões anteriores, e que passou a ter o destaque
que merecia.
O Presidente Lula em sua política econômica, em
sua política de desenvolvimento, deﬁniu claramente,
até sem uma grande elaboração, ou sem uma grande
formulação de princípios, mas deﬁniu uma política de
eliminação das desigualdades regionais, e o Nordeste
foi, sem dúvida, uma das regiões mais beneﬁciadas
por essa decisão.
Hoje um dos maiores polos de desenvolvimento de Pernambuco é o complexo de Suape. O porto,
responsável pela atração de vários empreendimentos
para a região, também está na liderança no que se
refere à qualidade. Em 2010, o Instituto de Logística e
suprimentos na cadeia de Supply Chain (Ilos) colocou
o porto no topo da lista entre os portos brasileiros.
Para se ter uma ideia da importância de Suape
hoje para a economia pernambucana, só no ano passado, a movimentação de carga chegou a nove milhões
de toneladas. E esse número deve-se ampliar muito
nos próximos anos. Com a previsão de novos investimentos para o nosso Estado, a expectativa é que a
movimentação chegue a 40 milhões de toneladas.
O maior empreendimento dentro do complexo
hoje é a Reﬁnaria Abreu e Lima, que representa um
investimento de US$12,2 bilhões, que será capaz de
produzir 230 mil barris de petróleo por dia, tendo a sua

MARÇO 2011

Março de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

inauguração prevista para 2013. E esse projeto deve
gerar cerca de 130 mil empregos diretos e indiretos,
sendo hoje já considerada uma das estações de reﬁno
mais avançadas do mundo.
Outro importante investimento para a região é o
Estaleiro Atlântico Sul. O projeto deu um novo impulso
à indústria naval brasileira e foi responsável pela descentralização do setor. O estaleiro já ajudou inclusive
na atração de outras indústrias para o porto de Suape.
Dois novos empreendimentos do tipo estaleiro estão
sendo projetados para a região.
Ainda em Suape, merece destaque o polo Petroquímico. E aí pessoalmente tenho a satisfação de
ter trabalhado de forma decisiva para que, mediante
um trabalho junto à Petrobras, implantássemos duas
plantas, uma de POY e outra de PTA para o Estado de
Pernambuco, as quais, juntamente com uma planta de
PET, formarão três unidades fabris que estão sendo erguidas em Suape, num investimento de R$4 bilhões.
Por conta da criação da Petroquímica, outras fábricas de matérias-primas também começaram a se
instalar em Suape para dar suporte ao polo, gerando
uma cadeia de desenvolvimento.
Os avanços em Pernambuco, no entanto, extrapolam, e muito, os limites de Suape. Em todas as regiões,
nós vemos setores de desenvolvimento, seja pela realização de obras de infraestrutura do porte daquela de
transposição do São Francisco e da ferrovia Transnordestina, seja pela atração de novas empresas, como a
Hemobras, empresa de produção de hemoderivados,
e tive a honra de participar na decisão política de sua
implantação no Estado de Pernambuco, na condição
de primeiro Ministro da Saúde do Governo do Presidente Lula. Será em Goiânia, em outra região – aliás,
está sendo porque ela já está a implantação –, onde
a fábrica será erguida. A empresa terá a função de
tornar o Brasil autossuﬁciente no setor de derivados
do sangue foi deﬁnido, como eu disse, para a região,
ainda em 2004, e deve representar um investimento
de US$330 milhões, trazendo grande desenvolvimento
para a região, inclusive com agregação de inúmeras
empresas do ramo da indústria farmacêutica produzindo
biotecnologia e outras tecnologias avançadas.
Com tantos investimentos, Pernambuco vem crescendo nos últimos anos mais do que a média nacional.
Em 2010, o crescimento registrado pelo PIB pernambucano atingiu a marca de 9,3%.
E, ontem, nós ouvimos os Parlamentares de Minas
Gerais, com toda nossa admiração e respeito, falarem
de crescimento mineiro acima de crescimento chinês.
É verdade, mas Pernambuco também cresceu mais do
que a China, só que com uma diferença de Minas Gerais: lá, eles partiram de um PIB negativo, em 2009, e
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nós, em Pernambuco, partimos já de um PIB superior
a 6%, em 2009, dando ideia do dinamismo que a economia pernambucana apresenta nos dias de hoje.
Estamos crescendo e, o melhor, dividindo o bolo:
a forte expansão econômica do nosso Estado elevou a
renda per capita a quase R$10 mil, acima da média do
Nordeste, mas ainda inferior à Renda Nacional.
O turismo e o setor de serviços também avançam em ritmo acelerado. Este ano o setor hoteleiro, por
exemplo, teve uma média de ocupação de 99% nos dias
de carnaval (período de 4 a 9 de março). No pré e póscarnaval, o índice girou em torno de 85%. Calcula-se
que meio bilhão de reais foram injetados na economia
local durante o período carnavalesco, um incremento
econômico de 20% em relação ao ano anterior.
Outro investimento importantíssimo para o desenvolvimento nos próximos anos no Estado é a construção
da nova fábrica de automóveis da Fiat, que funcionará no Porto de Suape. Serão mais de R$3 bilhões em
investimento e 3,2 mil empregos diretos.
A vinda na nova fábrica da Fiat, que estava sendo
disputada por outros Estados – e também pelo México
– mostra que o Nordeste pode, sim, e cada vez mais
vai abrigar investimentos desse porte. A nova indústria também deverá estimular a implantação de outras
empresas na região, gerando ainda mais empregos e
desenvolvimento.
Com tantas ações em nosso Estado e com a
segurança de que a Presidente Dilma manterá os investimentos no Nordeste, tenho certeza que a locomotiva nordestina vai continuar acelerando o desenvolvimento.
Especialmente porque temos hoje, e desde de
2007, à frente do Governo Estadual, o Governador
Eduardo Campos, que tem sido um exemplo de gestor público; tem sido capaz de produzir todas as condições para que esses empreendimentos possam se
implantar; tem feito crescer a arrecadação do nosso
Estado e tem investido fortemente na infra-estrutura
do Estado de Pernambuco.
A nossa expectativa é que a Presidenta Dilma
faça exatamente aquilo que nós temos pedido a ela,
que continue a tratar Pernambuco da mesma forma
que o Presidente Lula tratou o nosso Estado.
Muito obrigado, Srªs e Srs. Senadores.
Durante o discurso do Sr. Humberto
Costa, o Sr. Inácio Arruda deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Vital do
Rego.
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rego. Bloco/PMDB
– PB) – Agradeço ao Líder do PT, Humberto Costa.
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O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rego. Bloco/PMDB
– PB) – Com a palavra...
A pauta está trancada.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ.
Sem revisão do orador.) – Não, não, conversei com a
Claudia Lyra e é só para pedir inclusão na pauta do
Requerimento nº 237, que já foi lido e cria uma Comissão Temporária Externa para visitar as instalações
das usinas Angra I e Angra II.
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rego. Bloco/PMDB
– PB) – Com prazer, determino, pela importância do
tema, a inclusão de pauta na reunião da próxima terçafeira, meu querido conterrâneo, Senador Lindbergh.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rego. Bloco/PMDB
– PB) – Registro, para nossa honra, a presença do Vereador Givaldo Rodrigues de Morais, da minha querida cidade de Princesa Isabel, na Paraíba. Seja muito
bem-vindo!
Com a palavra, o Senador Walter Pinheiro; na sequência, a Senadora Angela Portela será a oradora.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero, nesta
tarde, chamar mais uma vez a atenção para o debate
sobre fontes alternativas. É claro que o episódio que
chocou todos nós, ocorrido no Japão, sem dúvida nenhuma, foi o fato, eu diria, detonador para que voltássemos ao debate de forma bem mais intensa. Primeiro,
sobre a necessidade de um olhar no que diz respeito
à preservação da vida, ao estabelecimento de plano
de contingência. Agora há pouco, o meu companheiro de bancada Lindbergh Farias falava exatamente da
criação de uma comissão na linha do que ocorreu na
manhã de hoje na Comissão de Infraestrutura aqui do
Senado. É óbvio que precisamos dotar o País dessas
estruturas.
Há aproximadamente 30 dias, tive oportunidade
de, representando o Senado, ir à Europa e visitar centros que chamamos de emergência, que aqui no Brasil não temos. O Rio de Janeiro inaugurou um centro
– para o Município do Rio de Janeiro –, com algumas
iniciativas, mas ainda não dotado, na sua plenitude,
de condições para a própria questão da defesa, o envolvimento da estrutura de bombeiros, polícia civil e
militar, saúde, Samu e coisas do gênero.
Tenho defendido – e já solicitei uma audiência
na Presidência da República, para conversar com a
Presidenta Dilma – que possamos implantar no Brasil
uma política de centro único de emergência. Estamos
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fazendo isso na Bahia. Neste exato momento, o Governador Jaques Wagner recebe uma empresa que tem
a intenção, o interesse e o desejo de colaborar e fazer
investimentos ali na Bahia. A ideia nossa é a consolidação desse centro único de emergência que possa
trabalhar as questões de forma agregada, do ponto
de vista da ação policial, do atendimento ao cidadão,
a área da saúde, os nossos Samus, a área da regulação, os nossos hospitais, mas, principalmente, para
essa questão de defesa civil, não só para se atender
ao chamado, mas, principalmente, para a prevenção.
Para isso, é necessária a consolidação de planos de
contingência. Para isso, é necessário ajustarmos essas
condições para que não convivamos com situações
como a que temos experimentado.
Ontem, foi a crise de Santa Catarina. Hoje, é no
Paraná, minha companheira Gleisi. Amanhã, talvez
experimentemos não a crise provocada pelo excesso
de água, mas pela escassez dessa água: os chamados efeitos da seca.
Portanto, para que isso não se processe dessa
forma, é necessário que ações efetivas sejam adotadas.
Lembro que, no episódio da região serrana, quando
ainda não tínhamos estabelecido o funcionamento dos
nossos trabalhos, uma comissão, ainda no recesso,
tentou discutir algumas iniciativas. Naquele momento, até postei e ﬁz o debate público da necessidade
de vincularmos os recursos do pré-sal a iniciativas
dessa natureza.
De nada adianta, minha companheira Angela,
só buscar no Ministério da Integração recursos para
resolver problemas de casas que caíram das pirambeiras, das encostas; para resolver problemas no Espírito
Santo, minha companheira Ana Rita, dos rios que subiram além do nível previsto pelo homem – é diferente
da previsão da natureza – e que levaram casas que
foram assentadas onde não deveriam, digamos assim.
Passado isso, essas casas voltam para o mesmo local
e, às vezes, com dinheiro público!
Então, por que não, aqui e agora, discutirmos
uma medida para que esses recursos do pré-sal, por
exemplo, sejam utilizados até para esse tipo de deslocamento? Estrutura urbana, moradia, locais dignos
para que as pessoas possam viver.
Vi o sofrimento de um agricultor na região serrana que dizia assim:
Não só perdi vidas na minha casa, como
perdi a oportunidade de continuidade da minha vida, porque o meu local de trabalho foi
completamente destruído. De onde vou tirar,
com o suor do meu rosto, o sustento para minha família e para os que ﬁcaram? Como vou
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reerguer minha vida? E daqui não posso sair.
Só tenho esta terra.
Portanto, este debate é importante que façamos
a partir exatamente da oportunidade de tratar as coisas não só na emergência, não para agora, não para
ontem. Temos que nos antecipar.
Hoje, estamos num cenário em que todas as ferramentas, meu caro Presidente, são favoráveis a isso.
Imaginem o monitoramento usando o que há de mais
moderno, toda a tecnologia de satélite, toda a tecnologia de tratamento de imagem. Não é mais preciso
nenhum soﬁsticado aparelho na mão. Com todo o respeito, em qualquer aparelho celular, por mais fuleiro
que seja, pode-se colocar até um GPS. Temos tecnologia disponível. O que está faltando é juntarmos os
diversos esforços, canalizar corretamente os recursos,
priorizar essa questão.
Senti isso nas palavras proferidas pela nossa
Presidenta quando aqui esteve. Lembro-me, inclusive,
da necessidade de agirmos nessa direção. Por isso,
chamo atenção para o debate que estamos fazendo
neste momento.
Agora, todo mundo é contra a energia das usinas
nucleares. Precisamos, inclusive, tratar isso com muito
cuidado. É lógico que me assusta! Se o Japão, com toda
a sua capacidade de plano de contingenciamento, com
toda a sua capacidade de uso de tecnologias na sua
plenitude está convivendo com aquele drama, imaginem quem não alcançou ainda aquele patamar!
Mas também não podemos, de uma hora para
outra, tomar uma decisão com um caráter satanizador
dessa ou daquela matriz energética.
Acho que é importante que nós façamos o debate
principalmente com um grau de responsabilidade. E é
por isso que as Comissões de Ciência e Tecnologia, de
Meio Ambiente e de Infraestrutura do Senado estão,
as três, propondo uma audiência conjunta para ouvir
não só o Governo, mas também especialistas, para
que a gente se antecipe e para que, portanto, pensemos imediatamente em como agir num momento como
este e onde canalizar.
E aí quero chamar a atenção: nós temos várias
formas também de ir resolvendo esse problema da
chamada necessidade de utilização de energia como
fonte preponderante para o desenvolvimento, como
fator decisivo para a infraestrutura, como elemento
capaz de impulsionar, de deslocar esse ou aquele investimento.
Ora, minha cara Angela, por que muita gente
não quer ir para Roraima? Porque as pessoas, quando discutem, de forma muito clara, o investimento e a
perspectiva de tratar isso de ponto de vista de negócio,
vários fatores são levados em consideração. A própria
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questão do acesso à tecnologia, a possibilidade de
mão de obra... Portanto, é por isso que termina indo
para os centros mais avançados, onde as universidades estão, onde há grandes centros de produção
cientíﬁca. E outra coisa fundamental é que as pessoas vão para onde há a infraestrutura necessária para
o desenvolvimento. Não é à toa que o Governo tem
feito um esforço na geração de energia ali no norte
do País, para propiciar àquela região condições para
atração de investimentos. Agora, nós podemos fazer
isso também em outra escala.
Então, eu quero deixar muito clara uma posição
que eu já vinha defendendo há muito tempo. Eu sou
um árduo defensor da utilização da energia eólica. Fiz
isso ao longo da minha vida aqui, sempre ouvindo muita gente dizer, Senadora Angela, que não tem escala,
não tem escala como a energia solar.
A Bahia está contratando, até 2014, meu caro
Wellington, 34 usinas de energia eólica! O Nordeste, o
nosso Nordeste, da Bahia até o nosso glorioso Piauí, do
meu Índio, e mais o Maranhão do Presidente Sarney,
que não pode ser excluído, senão daqui a pouco vão
dizer que estou excluindo o Sarney disso – o Maranhão
e o seu povo não podem ser excluídos –, então, na realidade, esse nosso Nordeste vai ser responsável por
50% de todo o potencial eólico que será implementado no nosso País. Cinquenta por cento! A Bahia ﬁcará
com 15% de todo o potencial nacional.
Agora, por exemplo, acabamos de lançar a pedra
fundamental para a geração de 492 megawatts/ano na
região da Bahia, que compreende os Municípios de
Caetité, Guanambi, Igaporã e Pindaí. Isso propiciará,
meu caro Moka, a atração de mais investimentos e,
ao mesmo tempo, a resolução de problemas locais.
Com esse investimento aqui, para 492 megawatts,
nós vamos ter a capacidade de atender trinta cidades.
Trinta cidades!
Além disso, vamos ainda fazer mais duas outras
intervenções, no mês de maio, nas cidades de Brotas
de Macaúbas e de Morro do Chapéu, com uma geração, em Brotas de Macaúbas, de aproximadamente 90
megawatts/ano. E ainda há a cidade de Sobradinho,
que também terá energia eólica.
E aqui chamo a atenção das Srªs e dos Srs. Senadores: Sobradinho é a cidade onde temos o lago
de Sobradinho.
A tese é muito simples, quando algumas pessoas
reclamam esse negócio dos lagos. E por que temos
falado? Por que há evaporação, por exemplo, de água?
Quanto maior a lâmina d’água, maior a evaporação.
Portanto, eu não estou aqui inventando a roda. Então,
onde você faz um lago, além da agressão ao rio, meu
caro cearense – temos uma parceria muito grande na
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eólica –, meu caro Inácio, quando você faz a agressão,
e o lago se estabelece, o lago é exatamente como se
fosse um capacitor, numa linguagem para quem é do
ramo. Um capacitor armazena energia. Eu não tenho
como armazenar energia. Na energia gerada a partir da
água, eu armazeno a água, não a energia. É por isso
que se constitui o lago, e é por isso que se constitui,
inclusive, a chamada barragem. Você segura a água.
Se aquela água jorrasse o tempo inteiro, obviamente,
o meu capacitor estaria jogando energia fora. É essa a
tese. Só que, para essa tese, eu resolvo um problema
de armazenamento de energia e gero um outro problema, que é o da evaporação de água. Quanto maior
a lâmina, maior a evaporação.
Então, eu tenho uma evaporação de água do
São Francisco, concentrada ali naquela Região Nordeste, ali em Xingó, no lago Itaparica, em Sobradinho
e nos outros lagos espalhados pelo País afora, em
outros rios.
Portanto, o debate sobre essa questão da matriz
se faz mais do que urgente. E você vai ao encontro de
uma coisa, meu caro Inácio Arruda, que é muito interessante. Eu sempre ouvia do sertanejo, na sua forma
mais direta... O sertanejo falava algo que, se formos
traduzir para o lado cientíﬁco, é um pouco o inverso.
Mas a sabedoria do sertanejo é muito maior do que
a do pesquisador. Há muitos anos, no interior do Ceará, da Bahia, do Piauí, no nosso sertão, o sertanejo
sempre dizia assim: “Quanto mais vento, mais seco;
quanto mais seco, mais vento”. Essa era a tese. Por
que é seco? Por que tem o vento? O que o vento faz
que torna seco? Esse é o sentido: porque leva a chuva, Moka. O vento bate, a chuva não cai. O sertanejo
conhece, a relação dele é com a queda d’água. Então,
ele vai lá e diz: “Quanto mais seco, mais vento”. Porque
é a experiência que ele está vivendo.
Então, na realidade, se é isso, por que não irmos
ao encontro desse “quanto mais seco, mais vento” levando tecnologia, instrumento para aproveitar essa
característica e gerar energia?
Com as 34 usinas a que me referi aqui antes, a
Bahia vai ter oportunidade de promover a geração de
energia na ordem de quase um milhão de megawatts.
São 997,4 megawatts/ano, o que vai dar para atender
aí, tranquilamente, quatro milhões de unidades, meu
caro Inácio. Quatro milhões de unidades, com 34 usinas, usando o “quanto mais seco, mais vento”!
Portanto, não vamos queimar óleo, não vamos
pôr em risco absolutamente nada, não vamos permitir
que a lâmina d’água seja exposta e que a evaporação
leve essa que é tão esperada pelo ribeirinho do São
Francisco, pelo sertanejo, essa bichinha que corre lá

MARÇO 2011

Março de 2011

da Serra da Canastra e vai até a foz ali no Atlântico, a
água que vem do São Francisco.
Então, portanto, trata-se inclusive de ajustar a
essa região a chegada da matriz energética, para o
cara ligar o seu motorzinho, fazer a sua farinha, botar
para rodar sua roça e ter a oportunidade, efetivamente, de continuar usando esse padrão tecnológico para
ser aplicado em cada local.
Inovação é isso, é ter oportunidade de levar esse
conhecimento e essa novidade para todos os cantos. Na
Bahia, inclusive, além da própria questão da chegada
das usinas, vamos ganhar mais uma oportunidade de
unidade de produção. Três empresas já se comprometeram, uma em construção, na instalação de unidades
de fabricação de aerogeradores.
O Sr. Inácio Arruda (Bloco/PCdoB – CE) – V.
Exª me concede um aparte?
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – A
Alstom, francesa, a Gamesa e a GE, gerando trabalho
e gerando renda em toda a região. Isso se estabelece
em tudo quanto é lugar. Portanto, precisamos aproveitar essas potencialidades.
Por isso, meu caro Inácio, eu acho que a gente
tem que fazer deste momento o momento ímpar para
extrairmos dele a energia para colocar as coisas para
funcionar. Mais do que satanizar a energia a partir da
fonte nuclear, a gente tem que discutir que há alternativas mais baratas, mais eﬁcazes, e vamos caminhar
na direção de implementar essas medidas.
Um aparte ao Senador Inácio Arruda.
O Sr. Inácio Arruda (Bloco/PCdoB – CE) – Estou
adorando o pronunciamento de V. Exª. Nós iniciamos
esse esforço com o primeiro mapa eólico do Brasil ali
no Ceará. Foi dali que a gente começou a expandir
para o Brasil e dar visibilidade a essa energia nova,
extraordinária, que é complementar com o sistema de
produção hidrelétrica do Brasil, porque, como V. Exª
mesmo disse, quanto mais vento, mais seco; quanto
mais seco, mais vento e mais energia eólica, e, quando está chovendo, há menos vento, menos energia
eólica, mas há mais energia hídrica. Então, é complementar. Hoje nós podemos dizer que a eólica ainda é
um pouquinho mais cara em função de ser ainda uma
inovação. É uma tecnologia nova. Nós ainda estamos
importando quase tudo da energia eólica, mas, daqui
a pouco, nós vamos ter esse domínio completo. V. Exª
disse bem: as fábricas de aerogeradores, antes, todas
ﬁcavam fora. Hoje nós temos quase todas as grandes
produtoras dessa área se instalando no Brasil. Agora
mesmo, a Suzlon, que é a terceira maior fabricante de
aerogeradores do mundo, está se instalando no Ceará.
O senhor citou três grandes empresas que estão se
instalando na Bahia para a produção desde pás até
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aerogeradores e outros equipamentos para produção
de energia eólica. Se nós baratearmos o aço no maior
produtor mundial de ferro, no maior país de extração
de ferro, um dos maiores do mundo, que é o Brasil, se
a gente melhorar nossa produção de aço nessa área,
também vamos ter uma capacidade de produção nessa
área gigantesca. Nós temos jazidas extraordinárias no
mar com potencial de produção de energia eólica. Então, V. Exª está tratando de um tema importantíssimo,
oportunidade ímpar, porque trata da energia nuclear.
Então, há crise na energia nuclear, que nós devemos
aproveitar como grande oportunidade. V. Exª também
está certo nessa área. E devemos introduzir essa energia nova, boa para o Brasil, que ainda tem muito peso
no investimento. Gastamos muito para poder garantir
recursos e meios para a produção, mas, à medida que
ela for se instalando, à medida que for se ampliando
por todo o Nordeste brasileiro, onde estão as maiores
jazidas - depois vamos acumular, trazendo para outras
regiões do Brasil -, não há dúvida, essa energia vai ﬁcar
barata, vai ﬁcar um bom negócio para o nosso País. E
não há nada melhor do que você ter o insumo básico
para produção de qualquer coisa, que é a energia. Então, quero me associar a V. Exª pelo seu pronunciamento, colocar-me à disposição, porque, digamos assim,
somamos uma certa experiência ali naquele Estado.
E a experiência que acumulamos queremos espalhar
por todo o Brasil, porque, cada um que se associa a
este movimento fortalece também, dentro do próprio
Governo, a ideia de que estamos no caminho certo da
produção de energia eólica. Agradeço a V. Exª.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Com certeza. Obrigado.
Sr. Presidente, vou concluir e aí quero, mais uma
vez, acentuar aqui esta questão da oportunidade
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Então, precisamos, neste momento, apontar exatamente
qual o caminho que a gente pode trilhar nesta hora
para que esta oportunidade não passe, pura e simplesmente, com a gente colocando posição só contra
essa ou aquela alternativa que pode ser implantada
aqui no Brasil. Mais concretamente, que a gente possa dizer que, para esta Nação, nós precisamos de um
plano de defesa civil; para esta Nação, nós precisamos
fazer chegar, em todos e quaisquer lugares, seja o
mais longínquo ponto deste País, aquilo que o mundo
já conhece como mais avançado.
O povo brasileiro merece ser tratado desse jeito,
e esta é a percepção que tenho hoje do desaﬁo e do
compromisso assumidos pela nossa Presidenta Dilma
não só em sua posse, mas, principalmente, durante a
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campanha. E é isso que nossa Presidenta vem buscando implementar no nosso País.
Portanto, cabe a esta Casa dar a contribuição. E
é por isso, Sr. Presidente, que as Comissões, na hora
em que se juntam, na hora em que a gente prioriza
tratar desta matéria, devem fazer, inclusive, o que propôs aqui hoje a Senadora Gleisi: apreciar as questões
com um grau maior de agilidade, tentar focar esses
debates, em vez de ﬁcar numa romaria, discutindo se
é ou se não é essencial.
Ora, já imaginou uma medida provisória vindo
para cá, para tratar de momentos de crise, para tratar de problemas de defesa civil, e darmos o mesmo
tratamento como todo e qualquer outro assunto? É
óbvio que não.
Então, que façamos da oportunidade o momento
ideal para a gente, apropriadamente, aplicar a medida
correta para continuar atendendo e desenvolvendo o
nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rego. Bloco/PMDB
– PB) – Agradeço a V. Exª.
Estamos alternando, na forma regimental, a participação dos Srs. Senadores com os Srs. Líderes. Pela
ordem de inscrição, a liderança do PR, por intermédio
do Senador Magno Malta, pediu a palavra. O Senador
está ausente.
Tenho a satisfação de convidar à tribuna a professora colega Deputada e hoje colega Senadora Angela Portela.
A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada, Presidente.
Queria, mais uma vez aqui, diante do Plenário do
Senado Federal, dos Senadores e Senadoras, informar
que, na manhã de ontem, quarta-feira, tivemos uma
audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia, em que o Ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, pôde falar sobre os projetos estratégicos para
a área de comunicação em nosso País.
Com a presença de vários Senadores da Região
Norte, essa audiência se concretizou na questão da
universalização do acesso à Internet rápida por meio
do Plano Nacional de Banda Larga, em razão das diﬁculdades enfrentadas pelos Estados da Amazônia.
Para minha felicidade, Sr. Presidente, e quero
deixar registrado mais uma vez neste plenário, o Ministro Paulo Bernardo anunciou o atendimento do nosso
pleito e conﬁrmou que o Estado de Roraima será inserido no Plano Nacional de Banda Larga. É com muita
alegria que recebemos essa informação do Ministro
após três anos de luta.
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As diﬁculdades que o nosso Estado enfrenta
são grandes. A carência de uma internet de qualidade prejudica o funcionamento dos órgãos públicos, a
prestação da justiça, a atividade educativa, de saúde,
segurança pública e cidadania. Mais que isso, condena
à exclusão digital milhares de roraimenses, que ﬁcam
alijados de uma das mais importantes ferramentas
tecnológicas da atualidade.
Portanto, eu quero, nesta oportunidade, agradecer ao Ministro Paulo Bernardo a rapidez com que
tratou esse nosso apelo, a forma atenciosa como olhou
para o problema de Roraima, procurando entendê-lo
e solucioná-lo.
A revisão do Plano Nacional de Banda Larga,
com o objetivo de incluir Roraima, representará, sem
dúvida nenhuma, um salto na qualidade da informação e do acesso ao conhecimento para a população
do nosso Estado.
Com pouco tempo à frente do Ministério, o Ministro Paulo Bernardo, até pela experiência acumulada no Planejamento, demonstrou ser um profundo
conhecedor do tema. Ele está bem informado sobre a
situação de Roraima e dos demais Estados da Amazônia, é conhecedor da existência dessa rede de ﬁbras
ópticas que vem da Venezuela, atravessando todo o
Estado de Roraima, e chega até Manaus, o que ﬁcou
explícito na audiência pública de ontem.
Então, o Ministro também aﬁrmou, nessa oportunidade, que já se reuniu com a empresa Oi para, atendendo ao nosso apelo, pedir providências no sentido de
melhorar a qualidade da conexão em Roraima, uma vez
que não existe mais a justiﬁcativa por parte da empresa
da ausência de infraestrutura de ﬁbras ópticas.
O Ministro disse, inclusive, que cogitou a possibilidade de ir a Boa Vista para tentar resolver o problema.
Fica aqui o convite para que ele visite o nosso Estado
para dar início às operações de uma internet de qualidade, como fez no Amazonas semana passada.
Preferencialmente, que essa conexão ocorra por
meio do Plano Nacional de Banda Larga, uma vez que
já não temos qualquer motivo para esperar uma maior
atenção por parte da operadora Oi.
Roraima, Sr. Presidente, é um Estado novo. Sua
emancipação ocorreu na Constituição de 88. Temos
muito a fazer ainda para corrigir enormes distorções
políticas e econômicas. Nada disso será possível enquanto estivermos alijados dos mais importantes benefícios da modernidade. Nossa esperança é que o
Governo Federal, o Governo da Presidenta Dilma, com
a sua intenção de corrigir as desigualdades regionais,
promova os investimentos que resgatem Roraima deste
atraso injustiﬁcável nos dias de hoje. Isso já começou
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a ser feito no Governo do Presidente Lula, com várias
conquistas para o nosso Estado.
Destaco aqui, Senador Mozarildo, transferência
das terras, a criação da zona de processamento de exportações e das áreas de livre comércio, entre outras
conquistas que tivemos para o nosso Estado.
Temos todos os motivos para acreditar que o Governo da Presidenta Dilma continuará atuando fortemente para corrigir essas diferenças que nos afastam
tanto dos benefícios já disponíveis nas outras regiões
do País.
Senador Mozarildo.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senadora Angela, inicialmente, quero cumprimentar V.
Exª pela atuação que tem tido nesse pouco tempo de
Senadora, mas que é uma decorrência da atuação de
V. Exª como Deputada Federal. Realmente, é muito importante que a gente diga: não dá para acreditar que a
ﬁbra ótica vinda da Venezuela passa por Roraima, de
norte a sul, para beneﬁciar o Estado do Amazonas e, lá
em Roraima, só meia dúzia de pessoas são atendidas.
Isso nós temos de cobrar, de maneira muito forte, da
Operadora Oi. Acho que realmente é um grande momento que o Estado vive, como disse V. Exª, de inserção do nosso Estado na modernidade. É inacreditável
pensar em um Estado que tem várias universidades,
uma federal e uma estadual, uma virtual, um instituto
federal de ensino tecnológico, várias instituições particulares, e que não tem uma Internet de banda larga,
que serve não só para pesquisa, mas para tantos ﬁns,
e nós estamos fora disso. Quero também aproveitar
uma deixa que V. Exª colocou. Realmente foi uma luta
muito grande a questão das transferências das terras.
Foi um trabalho feito a várias mãos, desde quando o
Flamarion foi Governador, passando pelo Neudo, o Ottomar, até que ﬁnalmente foi feita a transferência. Só
que me preocupo, porque os indícios que nós temos
é de que essas terras transferidas para o Estado estão sendo... Ontem, o Deputado Messias, lá em Boa
Vista, denunciou e eu já denunciei que, na verdade, a
ﬁnalidade está sendo desvirtuada, porque essas terras são para serem tituladas para as pessoas que já
têm suas propriedades e para estimular investimentos
de maneira transparente. E, pela informação que nós
temos, está havendo um trabalho de se beneﬁciarem
grupos para ﬁcarem com a hegemonia das terras em
Roraima. Portanto, acho que nós dois temos de fazer,
inclusive, um trabalho vigilante, de cobrar do Incra, de
cobrar do Ministério Público Federal que se aprofunde
nessas questões, porque, realmente, está cheirando
muito mal essa questão das terras em Roraima. Mas
parabéns pelo trabalho de V. Exª. Quero dizer que pode
contar comigo em qualquer dessas atuações.
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A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR)
– Muito obrigada, Senador Mozarildo. Certamente,
teremos de ﬁcar vigilantes para que a transferência
das terras da União para o Estado não seja motivo de
desvio de recursos públicos, de terras públicas para
a mão de pessoas que lutam com interesse pessoal,
lutam favoravelmente aos seus interesses pessoais e
não aos interesse da coletividade, não aos interesses
da população de Roraima. Então, nós vamos estar
atentos, vigilantes para evitar que ocorra mais essa
distorção no nosso Estado.
Mas eu queria, Senador Mozarildo, destacar aqui
que o Plano Nacional... Foi lançada a Internet banda
larga em Roraima, em 2009, com a presença de políticos mostrando, ali que, a partir daquele momento, a
população teria acesso à Internet banda larga. Infelizmente, um ano após o lançamento, com festa e comemoração, apenas quatro mil residências em Roraima
têm acesso. E, para o cidadão obter, ele precisa comprar um aparelho ﬁxo Oi Velox e ﬁcar em uma lista de
espera – e está esperando até hoje, porque, nesse ano
todo, a evolução foi muito pouca. Estão em quatro mil
residências. O Plano foi lançado no Amazonas, há cerca
de 15 ou 20 dias, e já colocaram quarenta mil pontos
de acesso de Internet rápida, e com preço muito mais
acessível do que o do nosso Estado de Roraima.
Então, por isso, usamos esta tribuna importante
para o nosso País, no Senado Federal, para denunciar
e para não admitir que Roraima seja prejudicada, uma
vez que a estrutura de ﬁbra ótica passa pelo nosso
Estado e vai atender o Estado vizinho. Ficamos muito felizes de que o Amazonas seja contemplado, mas
não podemos ﬁcar no meio do caminho, com o pires
na mão, sem atendimento.
Por essa razão, ﬁcamos muito felizes de ter esta
aceitação do Ministro das Comunicações, Paulo Bernardo. Ficou muito evidente, Senador Mozarildo, nessa
audiência pública ontem, que prontamente seremos
atendidos. Nosso apelo será atendido, Roraima será
incluída no Plano Nacional de Banda Larga e teremos
os estudantes, o empresariado, o serviço público de
nosso Estado atendido. É inconcebível que, em pleno
século XXI, ﬁquemos alijados do processo de Internet,
de comunicação.
Então, queria dizer aqui que ﬁcarei na expectativa e vigilante para que essas providências sejam
tomadas imediatamente. Conﬁamos, sinceramente,
na agilidade, na competência e no compromisso do
Ministério das Comunicações e do nosso querido Ministro Paulo Bernardo.
Muito obrigada a todos.
Durante o discurso da Sra. Angela Portela, o Sr. Vital do Rego deixa a cadeira da
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presidência, que é ocupada pelo Sr. Sérgio
Petecão.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Petecão. Bloco/PMN
– AC) – Passo a palavra ao Senador Vital do Rego,
pela Liderança do PMDB.
O SR. VITAL DO REGO (Bloco/PMDB – RO.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Meu caro
Senador acriano Sérgio Petecão, saúdo V. Exª. Quero
transmitir ao povo do Acre o trabalho, o empenho, a
luta que V. Exª vem desenvolvendo, aqui na Casa, em
favor do restabelecimento da vontade popular do povo
do Acre quando deﬁniu o seu horário. Para muitos,
Senador Petecão, para os que não estamos vivendo
o dia a dia daquela comunidade, daquela sociedade,
pensamos que é um assunto de menor relevância,
mas quem acorda uma hora a menos para trabalhar,
quem tem que chegar uma hora a mais em um compromisso, quem tem encurtado o seu tempo de sono,
os seus tempos funcionais sabe muito bem o esforço
que V. Exª desempenha aqui, e venho acompanhando
dia após dia, para o restabelecimento da vontade popular, através do referendo. Que possamos agora, por
caminhos comuns, meu queridíssimo Gilvam Borges,
estabelecer de forma suprapartidária, com o comando
de V. Exª, o horário que o povo verdadeiramente quer,
meu querido conterrâneo Mozarildo!
Trago dois assuntos para conhecimento desta
Casa. O primeiro é agradecer ao Governo a sua sensibilidade. E venho trazendo uma nota técnica da Caixa
a respeito de uma questão que foi tema de discussão
pelo Brasil afora a respeito das alterações no programa Minha Casa Minha Vida.
Todos sabemos da importância desse programa,
que adquiriu, nos últimos dois anos, uma força vital no
combate ao déﬁcit habitacional no País. O aumento da
oferta de crédito para a população de baixa renda foi
uma das principais marcas do Governo Lula.
E no setor habitacional essa oferta se deu principalmente por força do programa Minha Casa Minha
Vida. Não à toa mas pontualmente, esse programa
recebeu da Presidente Dilma Rousseff a maior atenção quando candidata e agora recebe na condição
de Presidenta.
Desde 2009, milhares de famílias foram beneﬁciadas pelo programa e tiveram suas casas próprias
ﬁnanciadas em condições justas e razoáveis. Foi assim
no seu Amapá, foi assim na sua Roraima, foi assim na
nossa Paraíba, Mozarildo, na minha cidade de Princesa
Isabel – meu Vereador está aqui visitando todos nós.
Além de beneﬁciar as famílias, o programa também agitou a construção civil em todo o País, gerando renda e trabalho para milhares e milhares de trabalhadores.
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O Sr. Gilvam Borges (Bloco/PMDB – AP) – Senador Vital do Rêgo.
O SR. VITAL DO REGO (Bloco/PMDB – PB) –
Fale, Gilvam.
O Sr. Gilvam Borges (Bloco/PMDB – AP) – Pergunto a V. Exª se há possibilidade de me conceder um
aparte assim que achar oportuno.
O SR. VITAL DO REGO (Bloco/PMDB – PB) – Seu
aparte engrandece o meu discurso e V. Exª tem uma
facilidade, por força da sua competência e da nossa
amizade, de me interromper a qualquer hora.
A qualquer hora, sempre será bem-vindo. Ouço
V. Exª.
O Sr. Gilvam Borges (Bloco/PMDB – AP) – Senador Vital, impressiona-me sempre que V. Exª assume a
tribuna - e já estou nesta Casa há algum tempo. Quero
congratular-me com as sempre oportunas e sempre
pertinentes matérias e assuntos que V. Exª traz a esta
Casa. Impressiona-nos a sutileza e a leveza na utilização do verbo, nos mais altos interesses da Paraíba e
do Brasil. Portanto, quero congratular-me com V. Exª
pela capacidade de abordar grandes temas, alinhavados devidamente com raciocínio lógico e preciso, que
elevam ao glorioso e valoroso povo da Paraíba a voz
do Senador Vital, o qual sem dúvida tem engrandecido
esta Casa. Portanto, receba essas palavras verdadeiras,
de coração e de mente, solidarizando-me com V. Exª e
congratulando-me ao mesmo tempo. Portanto, Senador
Vital, sentimo-nos muito honrados e felizes por ter um
companheiro como V. Exª utilizando sempre a tribuna
desta Casa, agindo junto aos Ministérios, defendendo
os interesses da Paraíba e do Brasil. Tenha sempre
esse olhar penetrante e essa voz retumbante!
O SR. VITAL DO REGO (Bloco/PMDB – PB) –
Obrigado, Gilvam, meu querido Senador. V. Exª sabe
da admiração, do respeito, do carinho, do afeto que eu
tenho por V. Exª. Sou leitor assíduo das suas colunas,
dos seus editoriais publicados na imprensa nacional.
Comungo com as suas ideias, participo dos seus sonhos, divido as suas angústias e estou com o senhor
nas suas esperanças, sempre pelo bem do povo da
Paraíba e do Amapá.
Srªs e Srs. Senadores, no dia 11 de fevereiro, a
Caixa Econômica Federal introduziu uma série de importantes modiﬁcações normativas no ﬁnanciamento
do programa Minha Casa Minha Vida.
Tais inovações – e eu as considero importantes –
introduziram mudanças nos critérios de aceitação dos
imóveis, em particular na exigência de pavimentação
da rua, causando grande apreensão aos empresários
da construção civil.
Referidos normativos estabeleceram novos pressupostos para a carta de crédito do FGTS, tanto no
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programa Minha Casa Minha Vida quanto no Programa
Nacional de Habitação Urbana, criando exigências relativas às condições de infraestrutura, como pavimentação asfáltica, esgoto, energia elétrica, abastecimento
de água, esgotamento pluvial, louças e metais devidamente instalados e outros.
Eu considero, Sr. Presidente, importante essa
preocupação da Caixa.
Segundo as novas regras, a partir de então, a
Caixa só ﬁnanciaria imóveis construídos em áreas
que tivessem infraestrutura básica já instalada, Moka.
E dessa preocupação nós comungamos, mas a ansiedade da construção civil, que foi pega de surpresa, fez
com que, várias vezes desta tribuna, solicitássemos à
Caixa Econômica uma reavaliação sobre o componente
técnico e social das novas medidas.
O programa Minha Casa Minha Vida, portanto, não ﬁnanciaria mais imóveis construídos em ruas
sem asfalto, sem rede elétrica instalada, sem rede de
água e esgoto.
Em suma, os novos normativos instalaram uma
preocupação no mercado imobiliário voltado para a
baixa renda e obrigaram a Caixa a suspender, temporariamente, os ﬁnanciamentos.
Eu considero, particularmente, meu caro Governador do Piauí, a maior liderança daquele Estado que
eu considero, aprovado nas urnas e comprovado com
a sua eleição, Wellington – V. Exª, que foi um dos maiores estimulares do programa Minha Casa Minha Vida
no seu Estado quando governante, sabe muito bem
disso. Considero esse instrumento legítimo e adequado à nova política de obtenção, de ocupação do solo,
principalmente em um planejamento urbano responsável. Hoje nós somos vítimas do mau planejamento,
da favelização, porque simplesmente deixamos de ter
planejamentos estratégicos e urbanos condizentes.
No entanto, argumentam os sindicatos da construção civil e dos corretores de imóveis de todo o Brasil, do modo que foram implantadas, as novas regras
pegaram todos de surpresa.
Vários projetos que já estavam em andamento,
sobretudo nas periferias das grandes cidades, ﬁcaram
prejudicados, haja vista a inexistência, nesses locais,
de asfalto e de saneamento básico.
Vieram, assim, os estudos, e hoje posso dividir
com os senhores, com tantos quantos se preocuparam comigo, que a Caixa, com essa nova norma técnica, traz-nos alguns benefícios nessa transição até
30 de julho.
Antes de detalhar, ouço V. Exª, meu querido Governador, Senador do Piauí.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Eu agradeço, Senador Vital do Rêgo. Quero dizer que, com
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certeza, o povo da Paraíba tem a grande sorte de ter
um Senador como V. Exª representando-os aqui nesta
Casa tão bem, defendendo interesses reais da população, como esse da habitação. Quero aqui somar-me
ao pronunciamento de V. Exª, pela importância desse
programa. Acho que está correta a nossa Presidente
Dilma Rousseff, que antes, ainda como Ministra, tinha
a tarefa de coordenar esse programa e agora, como
Presidente, dá a ele a função de colocar para o Brasil
inteiro. Aliás, nas medidas tomadas, há uma também
que eu considero importante. Antes, havia uma restrição
muito grande às cidades com menos de 50 mil habitantes – e vejam, certamente a Paraíba deve ter umas
cinco, seis cidades com mais de 50 mil habitantes...
O SR. VITAL DO REGO (Bloco/PMDB – PB) –
Exatamente oito.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Com
222 Municípios...
O SR. VITAL DO REGO (Bloco/PMDB – PB) –
Com 223.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Com
223; o Piauí, com 224, tinha apenas 5 também. Então,
essas medidas também estão sendo tomadas por uma
decisão da Presidente Dilma. Ela vai levar em conta
a demanda, o déﬁcit habitacional, com isso deﬁnindo,
portanto, um percentual maior para essas cidades.
Embora houvesse essa regra anterior, eu também
reconheço que tanto o Ministro Mário Negromonte,
como Maria Fernanda, Presidente da Caixa, Inês Magalhães, que está lá também na área de habitação do
Ministério da Cidade, Jorge Hereda, Carlos Borges,
toda essa equipe tem toda uma preocupação para
garantir a eﬁciência. Quero aqui louvar V. Exª exatamente por lembrar este ponto: fazer uma casa com a
infraestrutura já adequada. Certamente, ao reabrir o
sistema, nós teremos isso, e creio que uma medida
intermediária para não haver a paralisação tem todo
o nosso apoio. Quero aqui parabenizar pelo tema que
traz a esta Casa. Muito obrigado.
O SR. VITAL DO REGO (Bloco/PMDB – PB)
– Agradeço a V. Exª. Essa medida intermediária já
aconteceu. Estou de posse da nota técnica da Caixa
Econômica, que vou detalhar em instantes.
Mas tenho a honra de agradecer...
O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – Não
sei se V. Exª está concedendo aparte para Senador
que não seja do Nordeste. Estou tentando inserir-me
aqui nesse corporativismo que eu vejo...
O SR. VITAL DO REGO (Bloco/PMDB – PB) –
V. Exª sabe que o problema é em nível nacional e V.
Exª, a cada ano, apaixona-se mais por João Pessoa,
apaixona-se mais pela Paraíba e paraibano começa
a ser como eu.
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Ouço V. Exª, Senador Moka.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) –
Senador Vital do Rêgo, quero dizer, inicialmente, que
considero a capital do seu Estado uma das cidades
mais aprazíveis e confesso que eu e minhas ﬁlhas
vamos sempre lá. É quase um compromisso. Mas eu
quero apenas e tão somente associar-me ao seguinte:
o critério é importante. Há realmente o critério de os
ﬁnanciamentos serem nos locais com infraestrutura –
acho que é um avanço. Agora, o que não pode, e acho
que já houve... Havia uma regra e, quando anunciaram,
muitos começaram a fazer investimentos, investimentos
até razoáveis. Eu sei de pequenos empreendedores
que venderam suas propriedades para investir nesse
mercado, que, aliás, está aquecido. É algo que todo
mundo percebe: esse ﬁnanciamento é o sonho da
maioria dos brasileiros. Então, eu quero, muito rapidamente, muito brevemente, dizer que tenho certeza de
que V. Exª pensa do mesmo jeito. É médico como eu e
sabe da importância do saneamento, da infraestrutura.
Agora, é claro que tinha que haver uma transição, e eu
acho que isso foi resolvido. Não sei se até julho seria
importante. Mas, de qualquer forma, quero reaﬁrmar
que, também no meu Estado, Mato Grosso do Sul, fui
procurado e a solução, pelo menos que se apresentou, foi realmente de transição. E repito o que o grande
Governador do Piauí, Senador, já disse. Quando foi
iniciado, lembro que o nosso Secretário de Habitação,
Marun, veio para cá, foi o principal assessor do Líder
Henrique Eduardo Alves, para que pudéssemos fazer
exatamente aquilo, porque, no Mato Grosso do Sul, com
aquele critério, seriam apenas duas ou três cidades; a
maioria esmagadora é de cidades com menos de 50
mil habitantes. É o aparte que faço a V. Exª, mais no
sentido de homenagear este que, sem dúvida nenhuma, representa tão bem o povo paraibano.
O SR. VITAL DO REGO (Bloco/PMDB – PB) –
Senador Moka, com enorme alegria ouço V. Exª, que
participou comigo – e esta Casa aprovou, como Casa
revisora à época, a medida provisória – da criação do
Minha Casa, Minha Vida. Estávamos juntos no gabinete do Líder Henrique Eduardo Alves quando houve
a sugestão para que os Municípios abaixo de 50 mil
habitantes, Wellington, pudessem receber também. A
excelência do Programa Minha Casa, Minha Vida está
exatamente na grandiosidade da sua repercussão para
Municípios abaixo de 50 mil habitantes.
Na Paraíba, duas mil pessoas com a regra anterior da Caixa seriam atingidas, dois mil compradores.
Existiam ﬁnanciamentos já para dois mil imóveis que
sofreriam ruptura por força dessa regra anterior que,
afortunadamente, a Caixa revisou e ofereceu um prazo
até 30 de junho para permanecerem em vigor as regras
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anteriormente negociadas, apenas para empreendimentos já realizados e que ainda não haviam recebido
o ﬁnanciamento. Nesses casos, as casas podem estar localizadas em rua sem pavimentação, todavia, é
necessário que haja pelo menos o acesso para essas
ruas e que esteja em boas condições, atestado pela
Caixa Econômica Federal.
Depois de 30 de junho, o entendimento é que os
normativos deverão ser aplicados na sua totalidade,
que é o entendimento do sanitarista, é o entendimento
do médico, é o entendimento do homem preocupado
com a ocupação do solo, com o planejamento urbano
ordenado, para evitar favelização com recursos públicos, o que aconteceu Brasil afora durante muitos e
muitos anos.
Nesse sentido, tudo o que poderia ser feito a Caixa
fez. E agradeço ao meu gabinete que, nessa interlocução permanente diária, trabalhou incansavelmente
junto com os órgãos do meu Estado, os sindicatos. Recebemos permanentes manifestações de solicitação de
apoio. E, graças a Deus, de posse dessa nota técnica,
queremos agradecer penhoradamente à Caixa Econômica Federal, nas pessoas da Drª Maria Fernanda, da
Drª Joselita Sandra, do Dr. André Ricardo de Souza,
que foram vitais na concepção desse objetivo.
Encerro, reaﬁrmando a minha conﬁança de que
as novas regras para o Programa Minha Casa, Minha
Vida serão determinantes para, num futuro próximo, a
garantia das qualidades de vida dos nossos projetos
habitacionais ﬁnanciados com o dinheiro público.
Resta, portanto, o compromisso com aqueles
que foram parceiros na primeira hora, na elaboração
do programa, além de protagonistas essenciais para
a concretização das ambiciosas metas de governo,
no que concerne à política habitacional levada a cabo
pela Presidenta Dilma Rousseff.
Era o que tinha a dizer, com a gratidão penhorada
aos meus aparteantes, que ilustraram e engrandeceram este pronunciamento.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Petecão. Bloco/
PMN – AC) – Com a palavra a nobre Senadora Ana
Rita. Em seguida, a Senadora Ana Amelia e, depois,
a Senadora Gleisi Hoffmann.
Registro a presença do Prefeito de Cruzeiro do
Sul, a segunda cidade mais importante do meu Estado, Vagner Sales, que está aqui correndo atrás das
emendas; do Prefeito Randson, do Município de Thaumaturgo, e do nosso primeiro suplente de Senador, o
professor Carlos Augusto Coelho, que nos está dando
o prazer de sua visita nesta sessão de quinta-feira.
Esta Presidência prorroga a sessão por mais
uma hora.
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A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, inicialmente, eu
gostaria aqui de parabenizar nosso Senador Walter
Pinheiro. Ele não está aqui neste momento, mas fez
uma belíssima fala, considerando a conjuntura atual
que estamos vivenciando com relação às chuvas que
ocorrem em nosso País.
Quero, neste momento, dirigir-me ao povo do Estado do Espírito Santo e às pessoas que nos assistem
pelos canais de comunicação desta Casa, manifestando minha opinião e meus sentimentos com relação às
chuvas naquele Estado, que estão bastante intensas.
Então, venho a esta tribuna manifestar minha solidariedade às mais de 150 mil pessoas que sofrem com
as chuvas que castigam meu Estado, o Espírito Santo, principalmente o sul, e deixar registrado meu compromisso, como Senadora da República, de envidar
todos os esforços para garantir ajuda federal a esses
Municípios para sua recuperação, bem como investimentos em prevenção.
É necessário, com certeza, investirmos na prevenção. Mas, quando acontecem as catástrofes, precisamos ser solidários e buscar os recursos necessários para salvar a vida de tantas pessoas, famílias e
crianças que realmente ﬁcam em situações de muitas
diﬁculdades. Os números são terríveis: mais de 5,8
mil casas foram daniﬁcadas, há quase 2.500 desabrigados – famílias que perderam tudo e precisam de
abrigos – e quatro mil desalojados, cujas casas estão
em áreas de risco e, por isso, não podem mais voltar
para suas residências.
Até o momento, 25 Municípios foram afetados.
O Estado tem 78 Municípios e 25 foram afetados, dos
quais 14 decretaram situação de emergência em razão das chuvas que caíram sobre o Estado no ﬁnal de
semana pós-carnaval. Os mais atingidos são: Alegre,
Cachoeiro de Itapemirim, Guaçuí, Bom Jesus do Norte,
Marechal Floriano e Domingos Martins.
A notícia boa é que a Defesa Civil do Estado nos
informa que a situação geral já começa a se normalizar, com pontos de risco isolados nos Municípios de
Guaçuí e Fundão, onde ainda encontramos deslizamentos de encostas.
Devo lembrar, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, que, no ﬁnal de 2010, nos últimos dias do ano, as
chuvas geraram grandes estragos e prejudicaram 32
Municípios. Os Municípios afetados naquele período
foram: Linhares, Itapemirim, Nova Venécia, São José do
Calçado, Apiacá, Domingos Martins, Castelo, Alegre,
Jerônimo Monteiro, Marechal Floriano, Afonso Cláudio,
Brejetuba, Iúna, Ibitirama, Santa Leopoldina, Ibatiba,
Bom Jesus do Norte, Colatina, Baixo Guandu, Cacho-

MARÇO 2011

Março de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

eiro de Itapemirim, Itarana, Itaguaçu, Muqui, Mimoso
do Sul, Santa Maria de Jetibá, Laranja da Terra, Fundão, Vitória, Vila Velha, o meu Município, onde moro,
Cariacica, Viana e Serra.
Quero dizer, nem bem os capixabas se recuperaram da chuva, da destruição de 2010, novamente
fomos vitimados pelas chuvas. Algumas pessoas que
reconstruíram suas vidas, mais uma vez terão que recomeçar, mas garanto, Srªs Senadoras e Srs. Senadores,
que o povo do Espírito Santo, o povo capixaba pode
contar com a nossa ajuda, com a minha ajuda, com
o auxílio do Governo Federal e do Governo Estadual
para reconstruírem suas casas e suas vidas.
Só no Município de João Neiva, os prejuízos ultrapassam R$400 mil. O Rio Ubás subiu cinco metros,
destruindo pontes e plantações.
A chuva causa prejuízo nas cidades e no campo.
Além das estradas, das casas, das ruas daniﬁcadas,
as plantações também sofrem. Já temos informações
de que plantações de milho, café e feijão foram bastante atingidas.
No norte do Estado, a situação é mais grave nos
Municípios de Governador Lindenberg e Rio Bananal.
No primeiro, no Município de Governador Lindenberg,
625 casas já foram daniﬁcadas, cerca de oitocentas
pessoas encontram-se desalojadas e setecentas desabrigadas. Além disso, quinze pessoas foram internadas
em hospitais, em decorrência das chuvas, que já afetaram, direta ou indiretamente, 3,5 mil pessoas.
Sr. Presidente, apesar da situação emergencial e
de calamidade, quero aqui, desta tribuna, parabenizar
a atuação do Governo Estadual, que, em nenhum momento, se omitiu em auxiliar esses Municípios.
Felizmente, a ajuda está chegando a essas cidades, e, apesar do nível de destruição imposto pelas chuvas, o serviço de recuperação das estradas pelo Governo do Estado está sendo realizado de forma incansável,
para garantir a trafegabilidade em todos os Municípios
do Estado. Dessa forma, a ajuda está chegando aos
desabrigados, facilitando assim o acesso ..
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Senadora
Ana Rita.
A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Sim, Senador João Pedro.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Primeiro,
quero parabenizá-la pela sensibilidade e pelo empenho de V. Exª em juntar força política e mobilizar o Governo, os parceiros, enﬁm, o Governo Estadual, para
enfrentar essa calamidade.
Quero, no aparte, prestar minha solidariedade
ao povo do Espírito Santo. Quero aproveitar, porque,
nessa região toda, Santa Catarina, Paraná, são milhares de pessoas, de famílias com óbitos inclusive, com
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prejuízos. Enﬁm, essa região vem sofrendo, nesses
últimos anos, com tragédias de chamar a atenção de
todos nós, não só do Estado de V. Exª, mas do País,
no sentido de mitigarmos, no sentido de adotarmos
providências por conta dessas tragédias mais constantes que estamos vivendo; ora a estiagem, ora a chuva
no Sul, no Sudeste, no Nordeste, na minha região, na
Amazônia. Nós precisamos, além da solidariedade imediata com as famílias, com jovens, com trabalhadores,
com mulheres, adotar nesta Casa mecanismos, providências no sentido de construirmos políticas públicas
para diminuir, para enfrentar tragédias como essa que
V. Exª está registrando no pronunciamento, com muita
responsabilidade, com muita solidariedade, com muita
preocupação em fazer o enfrentamento. Quero aproveitar para dizer que conheço o Governador Renato Casagrande, que saiu há bem pouco tempo daqui, conheço
o espírito público, humanístico do Governador e quero
prestar minha solidariedade a V. Exª, aos políticos, às
famílias que estão sofrendo com as chuvas e me colocar à disposição para ajudar esse belo povo, esse
belo Estado do Espírito Santo. Muito obrigado.
A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Senador
João Pedro, muito obrigada pela solidariedade de V.
Exª. É muito bom quando encontramos esse apoio,
essa solidariedade por parte dos colegas aqui.
Quero dizer que essas chuvas que ocorrem no
Estado e no País nos chamam a atenção para uma
grande questão a que o Senador Walter Pinheiro se
referia na sua fala, a do planejamento das nossas cidades. Nós precisamos repensar a forma como planejamos nossas cidades, para evitarmos situações
como essa.
Acho que vivemos momentos importantes, e este
ano, mais do que nunca, a Campanha da Fraternidade, que a CNBB está coordenando e está promovendo, possibilita-nos fazer, com mais profundidade, essa
reﬂexão. Acho que são as várias instituições públicas
e a sociedade civil, juntas, repensando, realmente, o
modelo de cidade que nós temos, para que, de fato, a
gente possa garantir maior dignidade às nossas famílias, especialmente nesses momentos de muita chuva
ou de muita estiagem.
Conforme eu ia dizendo, o Governo do Estado
tem procurado atender às necessidades, melhorando
as vias, as estradas, para que o auxílio às pessoas
chegue o mais rápido possível.
O único ponto que chegou a ﬁcar interditado no
Estado foi a rodovia 483, já próximo a Guaçuí, devido a uma cratera que se abriu na pista, por força das
águas. O DER já instalou uma passarela para pedestres, com o intuito de minimizar os impactos causados
à comunidade.
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O Comitê de Emergências Climáticas do Governo
do Estado se reuniu tão logo a situação emergencial
foi observada, para avaliar os danos causados e traçar
estratégias emergenciais de atendimento aos Municípios. De imediato, o Governo destacou técnicos para
prestarem atendimento aos Municípios mais atingidos,
como é o caso aqui do Município de Alegre.
A missão desse Comitê é oferecer a melhor resposta ao desastre provocado pelas chuvas, agindo com
a seguinte prioridade: preservar vidas; estabilizar os
desastres, minimizando seus efeitos; preservar o meio
ambiente e os sistemas coletivos; proteger propriedades. Então, essas são as prioridades deﬁnidas pelo
Comitê responsável pela situação de oferecer ajuda
aos Municípios.
O Comitê é formado pelos seguintes órgãos estaduais – acho que é importante a gente dizer aqui
que não é uma ação isolada, mas que o Governo do
Estado está buscando integrar todas as secretarias do
Governo para, juntos, oferecerem essa ajuda: Coordenação Estadual de Defesa Civil (Cedec); Corpo de
Bombeiros Militar; Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (Seadh); Departamento
de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo
(DER); Secretaria de Estado de Saúde (Sesa); Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb); Secretaria de Estado da
Agricultura (Seag), e Companhia Espírito-Santense
de Saneamento (Cesan), que é responsável pelo o
abastecimento de água no Estado.
Cada órgão, dentro de sua esfera de atribuição,
está elaborando um planejamento estratégico que detalha as ações de resposta diante das grandes chuvas.
Os órgãos também vão disponibilizar técnicos para
compor equipes de atendimento nas situações de
emergência e estabelecer escala de plantão. Todos os
órgãos vão atuar integrados à Coordenação Estadual
de Defesa Civil.
Durante a reunião do Comitê, ﬁcou decidido que
o Banestes (Banco do Estado do Espírito Santo) e o
Bandes (Banco de Desenvolvimento do Espírito santo)
elaborarão propostas de ﬁnanciamento facilitado para
a população das áreas atingidas e que a Sedurb vai
trabalhar para levar o Programa Minha Casa, Minha
Vida, emergencialmente, aos Municípios afetados.
Nesse ponto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, coloco-me à disposição e estou articulando
junto ao Ministério das Cidades uma ação emergencial do Minha Casa, Minha Vida no Estado, com o ﬁm
de facilitar o acesso dos atingidos aos benefícios do
Programa, para que possam ter um lar novamente, o
mais rápido possível.
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O Governador Renato Casagrande já está articulando auxílio federal junto ao Ministério da Integração
Nacional, para alocação de recursos para a recuperação
dos danos causados pelas enchentes. Após as calamidades de 2010, o Governo Federal disponibilizou R$22
milhões aos Municípios atingidos pelas enchentes. Sei
que a Presidenta Dilma está sensível às necessidades
de nossos Municípios e destinará recursos extra para
a reconstrução de nossas cidades.
O Governador determinou a ativação do Plano
Estadual de Contingência para Desastres, que foi criado para oferecer auxílio rápido e eﬁcaz em situações
de emergência causadas por desastre, para que seus
integrantes e pontos focais estejam em alerta para
qualquer eventualidade, e monitorando os alertas meteorológicos e hidrológicos, de forma a avisar a população em situação de risco da iminência de enchentes
ou deslizamentos e, assim, consigamos salvar vidas.
Em consonância com as defesas civis municipais que
estão monitorando as áreas de risco.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – Senadora Ana Rita, V. Exª me concede um aparte?
A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Sim, Senador.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – Senadora, quero ser solidário ao povo do Espírito Santo,
em especial ao Governador Renato Casagrande – imagino a diﬁculdade – , que foi meu colega na Câmara
dos Deputados. E quero dizer a V. Exª que até hoje, na
Comissão de Infraestrutura, já protocolei um requerimento pedindo ao Ministro da Integração Nacional que
comparecesse à Comissão de Infraestrutura. É claro
que agora é uma emergência, como V. Exª está falando,
e Mato Grosso do Sul passa pelo mesmo problema. É
inundação, é cheia, é gente desabrigada, desalojada,
e é preciso um atendimento rápido. Tenho certeza de
que o Ministro Fernando Bezerra, a própria Presidenta
Dilma, nos atenderá. Mas, quero aqui reforçar o que
V. Exª já disse e é o que pretendemos na Comissão
de Infraestrutura. Daqui para frente, há que se pensar
em uma política realmente preventiva. Temos que fazer
obras e o Ministério da Integração tem que gastar muito
mais recursos em obras de infraestrutura que previnam
essas questões, porque a cada 7 centavos de real que
você investe na prevenção, você vai economizar 7 reais
na hora que tiver que recuperar. Então, é um aparte
apenas e tão somente, primeiro, para me solidarizar
e, segundo, para começarmos a pensar, nesta Casa,
que é fundamental, que o Ministério da Integração
Nacional destine cada vez mais recursos no sentido
da prevenção. Tenho certeza de que, com uma política nesse sentido, vamos evitar – evitar é difícil – mas
vamos diminuir, minimizar muito o que tem acontecido
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em vários Estados do nosso País. Solidarizo-me com
V. Exª e com a população do seu Estado.
A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Muito obrigada, Senador.
E quero aqui dizer também que o Estado está
tomando as providências para orientar os Municípios
de como proceder nesse momento. Então, os Municípios afetados que precisarem da ajuda do governo
estadual devem fazer uma Notiﬁcação Preliminar de
Desastre e encaminhá-la à Cedec – Coordenaria Estadual de Defesa Civil. Além disso, o Município deve
encaminhar à Cedec ofício relatando o tipo de ajuda
e a quantidade de benefícios – como cestas básicas,
kits de limpeza, colchões e cobertores.
A ação do Estado incluiu o Departamento de Estradas de Rodagem, que montou um plantão permanente para conserva das estradas nos trechos atingidos, e
a Secretaria de Assistência Social e Direito Humanos,
que está prestando atendimento às necessidades básicas da população, distribuindo água, cestas básicas,
roupas aos desabrigados.
A Defesa Civil estadual está se fazendo presente
nos Municípios atingidos pelas chuvas, para auxiliar
no trabalho de formulação dos pedidos de decreto de
situação de emergência, além de fazer o atendimento
social e de prevenção aos desastres naturais.
Faço coro à Defesa Civil em solicitar aos Prefeitos que estruturem suas Defesas Civis Municipais, que
possam articular uma ação integrada com a Defesa Civil
Estadual, além de dar uma resposta mais rápida para
a população atingida por desastres, prestando auxílio
praticamente no momento em que a tragédia ocorre,
não precisando esperar que o Estado envie auxílio.
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, venho apresentar os números da tragédia, o drama pelo qual milhares
de capixabas passam para que toda a sociedade brasileira conheça. Enquanto os jornais se sensibilizam
com a situação dos japoneses, que sem dúvida passam por uma tragédia inominável, quero mostrar que
aqui, em nosso País, também estamos sendo vitimados
por tragédias. Não foi só na região serrana do Rio, há
pessoas em situação de risco no Rio de Janeiro, em
Minas Gerais, em São Paulo, no Espírito Santo, no
Paraná, enﬁm há muitos brasileiros necessitando de
um olhar do Governo, da solidariedade dos brasileiros
para encaminhar ajuda.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
Sr. Presidente, mais dois minutinhos para eu concluir, é possível? Precisamos enviar auxílio para essas
famílias brasileiras que também perderam tudo, que
também foram vítimas dos que muitos chamam fúria
do meio ambiente. Precisamos de doações de alimen-
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tos não perecíveis, preferencialmente os que não necessitam ir ao fogo para serem consumidos, além de
produtos de higiene pessoal, roupas para crianças e
adultos, roupa de cama, colchões e travesseiros, para
atender as vítimas que estão desabrigadas, ocupando
provisoriamente escolas, ginásios e outros espaços
disponibilizados pelas Prefeituras.
Não acredito, Srªs Senadoras...
Sim, Senadora Ana Amelia?
A Srª. Ana Amelia (Bloco/PP – RS) – Eu queria
apresentar, Senadora Ana Rita, solidariedade aos seus
conterrâneos do Espírito Santo e lhe dizer que também
no meu Estado, o Rio Grande do Sul, a cidade de São
Lourenço do Sul ﬁcou debaixo d’água, uma das piores
enchentes da sua história, e que a população daquele
Município, como de Turuçu e Rio Grande, também estão passando por diﬁculdades semelhantes às que os
seus conterrâneos vivem neste momento. Portanto, ﬁca
cada vez mais renovada a necessidade de medidas
preventivas a essas calamidades. É o que está sendo
proposto aqui no Senado Federal e eu cumprimento
V. Exª por este pronunciamento.
A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Obrigada,
Senadora. Com certeza, a população capixaba se
sente muito feliz com essas manifestações de apoio
e solidariedade.
Conforme eu ia dizendo, Sr. Presidente, eu não
acredito que estejamos sendo vítimas de uma vingança da natureza. Muito pelo contrário, é apenas a lei de
ação e reação. A natureza apenas está devolvendo as
agressões que vem sofrendo do homem há anos, e é
isso que a Campanha da Fraternidade nos chama à
atenção, para que façamos essa reﬂexão.
(Interrupção do som)
E aí eu quero dizer, Sr. Presidente, ﬁnalizando
mesmo, nesta semana, Sr. Presidente, nós realizamos
sessão solene para comemorar o lançamento da Campanha da Fraternidade, que tem como tema “Fraternidade e a Vida no Planeta”, como os seres humanos se
relacionam com o meio ambiente, quer dizer, como as
mudanças climáticas estão colocando em risco a vida
no planeta. O que ocorre hoje em nossos Municípios
nada mais é que fruto dessas mudanças climáticas.
Mas não apenas isso. É também fruto de grave negligência por parte de sucessivos governos, que não se
preocuparam com o desenvolvimento urbano e acabaram por permitir o crescimento das cidades sem o
devido planejamento de risco.
Hoje precisamos repensar o desenvolvimento urbano, inserindo dois componentes que durante anos
foram negligenciados: o desenvolvimento social e os
impactos ambientais. Garantir aos indivíduos moradia
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digna em local apropriado e livre de riscos, somado
à reduzida pressão sobre o meio ambiente causado
pela sua presença, com a proteção dos mananciais,
da vegetação de encostas, áreas de escoamento de
águas nas cidades, de forma que os ciclos naturais
não sejam interrompidos, que eles tenham condições
de se concluírem.
Não podemos continuar convivendo com calamidades como esta. Precisamos investir em prevenção,
em conscientização e num novo olhar para o meio
ambiente. Devemos tratar a natureza com respeito e
tentar ao máximo minimizar os impactos negativos de
nossa vida cotidiana sobre o meio ambiente.
Finalizando, Sr. Presidente, e pedindo desculpas pelo tempo, quero aqui manifestar a minha solidariedade e a solidariedade de todos os colegas,
Senadores e Senadoras, ao povo capixaba, ao povo
paulista, paranaense, mineiro, ﬂuminense, catarinense, enﬁm, todos os que sofrem com as chuvas. Que
Deus os proteja, e contem com nossa luta por apoio
e por medidas que busquem minimizar os problemas
com as enchentes.
Era isso, Sr. Presidente, que eu gostaria de dizer,
e mais uma vez me desculpar pela demora. Mas, com
certeza, a população do Brasil está feliz pelas manifestações de solidariedade e apoio desta Casa.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr.
Presidente, pela ordem. Eu gostaria de pedir a palavra
pela Liderança do Governo, para um breve comunicado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Petecão. Bloco/PMN
- AC) – Com a palavra o Líder Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, pedi a palavra para fazer o registro de
uma importante reunião ocorrida hoje no meu gabinete
com a estrutura do Ministério do Planejamento e do
Ministério da Fazenda, comandada pelo Secretário de
Política de Pessoal, Dr. Duvanier, que trata da questão
dos planos de saúde para os servidores federais dos
ex-Territórios, Roraima, Amapá, Acre e Rondônia.
Nessa reunião, deﬁnimos que, ainda este ano, os
servidores dos quatro ex-Territórios, desses quatro Estados, deverão ser atendidos com o plano de saúde do
Geap. Estamos trabalhando nisso há bastante tempo e,
sem dúvida nenhuma, é algo extremamente importante
para os servidores federais de Roraima, meu Estado,
no caso de V. Exª, de inativos do Acre, e para os servidores de Rondônia e também do Amapá.
Além de resolvermos a questão, no que diz respeito aos planos de saúde para esses quatro Estados,
resolvemos também a questão do credenciamento e da
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identiﬁcação desses servidores federais. Os policiais
civis dos ex-Territórios receberão carteira de identiﬁcação do Ministério da Justiça e da Polícia Federal, já
que são policiais, e os servidores civis dos outros setores da administração pública dos ex-Territórios serão
identiﬁcados através de documento do Ministério da
Fazenda, das GRA’s.
Portanto, foi uma reunião bastante promissora
e importante, que deﬁne um respeito e atendimento
aos servidores dos ex-Territórios. Participaram dessa
reunião parlamentares federais dos ex-Territórios e
também membros dos sindicatos e das associações
de servidores, no caso de Roraima, do Sinpol, o Sindiler e também o Coronel Maia, representando a Polícia Militar.
Então, eu queria fazer esse registro, porque é um
trabalho que venho procurando fazer já há algum tempo e que agora o estamos coroando de êxito, com a
questão do atendimento de planos de saúde, podendo
ser encaminhado, este ano, por meio da Geap.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Petecão. Bloco/
PMN – AC) – Senador Romero Jucá, Líder do Governo
nesta Casa, eu queria lhe parabenizar pela sua luta
pelos servidores e, em nome dos acreanos que serão contemplados, desde já fazer os agradecimentos.
Obrigado, Senador.
Com a palavra a Senadora Ana Amelia e, em
seguida, a Senadora Gleisi Hoffmann.
Eu queria também aproveitar a oportunidade
para prestar a nossa solidariedade ao povo do Espírito Santo, por esse momento difícil que está passando
por conta das enchentes. No meu Estado também, no
Município de Tarauacá, o povo do Estado do Acre está
passando por uma situação muito difícil.
Então, eu queria aproveitar a oportunidade para
prestar a solidariedade do povo acreano a todo o povo
do Espírito Santo, por esse momento tão difícil que
atravessa agora.
Com a palavra a Senadora Ana Amelia.
A SRA. ANA AMELIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente Sérgio Petecão, Srªs e Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, volto ao plenário, a esta
tribuna, melhor dizendo, movida pelo o que foi acompanhado pelo País inteiro – e V. Exª, Sr. Presidente,
ontem, fez referência ao problema –: a denúncia apresentada pelo jornalista Giovani Grizotti, no programa
Fantástico deste domingo.
A reportagem do jornalista Grizotti encontrou
provas de uma fraude que todos os brasileiros lamentam muito e até são penalizados por ela: a instalação
de lombadas eletrônicas, radares e pardais, que, em
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vez de assegurarem a segurança no trânsito do nosso
País, acabaram sendo até um fator de lesão ao bolso
dos contribuintes, dos usuários das principais rodovias brasileiras.
O repórter conseguiu essas informações graças ao seu talento investigativo, Senador, fazendo se
passar por funcionário de uma prefeitura interessada
na instalação de equipamentos, e contou, claro, com
a ajuda de um ex-funcionário público com experiência
em licitações na área de trânsito.
As conversas que o repórter teve com representantes de empresas fornecedoras dos equipamentos
de controle de velocidade, que foram gravadas com
o auxílio de câmeras especializadas, revelam que as
fraudes envolvendo a instalação dos equipamentos
acontecem de várias maneiras e em todas as etapas
do processo, da licitação à execução da obra: primeiro, na realização de estudos técnicos de viabilidade,
que são uma fajutagem – as lombadas não estão
onde deveriam; estão em lugares absolutamente inadequados; no direcionamento de licitação pública; no
pagamento de propina a autoridades; e na retirada de
multas do sistema.
A primeira fraude acontece, Sr. Presidente, durante a realização de estudos técnicos para a instalação dos tais controladores de velocidade, que foram
admitidos pela Resolução nº 146, de 2003, do Contran
– Conselho Nacional de Trânsito, alterada pela Resolução nº 214, de 2006, do mesmo órgão, que prevê que
sejam realizados estudos de viabilidade técnica nos
locais onde são instalados os equipamentos.
Esses estudos devem comprovar a necessidade
de ﬁscalização e acompanhar os resultados depois da
instalação dos referidos equipamentos.
Compõem o referido estudo dados sobre o número de acidentes, velocidade média dos veículos,
passagem de pedestres e ciclistas, nível de risco da
rodovia, entre outros fatores que impactam ou que devem ser levados em conta nesses estudos. Além do
estudo prévio, Sr. Presidente Sérgio Petecão, deve ser
feito o acompanhamento da eﬁcácia da instalação dos
equipamentos, pela análise dos resultados, que devem
indicar a redução do número de acidentes.
Mas, Srªs e Srs. Senadores, a reportagem que
foi mostrada no Fantástico comprova que, em muitos
casos, esses estudos de viabilidade foram fraudados.
No caso especíﬁco mostrado pelo repórter Grizzoti, foi
a instalação de equipamentos em uma rua sem pavimentação, sem ﬂuxo de veículos e sem sinalização. A
rua não tinha sequer as mínimas condições que justiﬁcassem a instalação de um radar, muito menos de
lombada ou de qualquer outro tipo de equipamento.
Mesmo assim, as empresas contratadas e contatadas
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para a elaboração dos estudos técnicos se propunham
– veja só, Sr. Presidente – a fornecer o laudo de viabilidade técnica para este edital.
A outra fraude, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, acontecia na montagem dos tais editais. Tanto
os editais de contratação das empresas de engenharia
fornecedoras do laudo quanto os editais de contratação
das empresas fornecedoras dos tais equipamentos eletrônicos de controle de velocidade são direcionados.
De acordo com as palavras de um dos envolvidos,
ao ser perguntado sobre como seria o procedimento
para o direcionamento da licitação, já que a empresa
vencedora é a que apresenta o orçamento menor preço, deslavadamente, a explicação, Sr. Presidente: “Sem
problemas, tenho mais duas empresas que trabalham
comigo”. Ou seja, fraude completa. Isso signiﬁca que
um mesmo grupo, detentor de razões sociais diferentes, envia os orçamentos ﬁctícios durante o processo
de licitação, para, assim, deﬁnir previamente que empresa será a vencedora.
A terceira parte da fraude acontece na cobrança
do valor da prestação dos serviços. Como a licitação é
fraudulenta, os envolvidos cobram valores exorbitantes, permitindo o oferecimento de propina aos agentes
públicos – claro, para facilitar, criam diﬁculdades para
vender facilidades.
As propostas de propina descobertas pela reportagem variam de 10% a 15%, chegando até a R$60
mil. Mas um dos representantes de uma empresa investigada ofereceu o valor livre, isto é, o agente público faz o seu preço, que é somado, claro, ao valor
da proposta.
Mas, Srªs e Srs. Senadores, quando parece que
a denúncia está no seu ﬁnal e que, depois de fraudados os estudos, a licitação, os orçamentos e depois
de distribuída a propina, não há mais espaço para irregularidades, é que vem a denúncia derradeira: as
empresas fornecedoras de equipamentos eletrônicos
admitem a possibilidade de “apagar” as multas de condutores infratores, Sr. Presidente – como V. Exª falou
ontem desta tribuna. Isso signiﬁca que nem todos são
iguais perante a lei e que, de acordo com a proximidade com o operador do equipamento ou autoridade
pública, é possível anular pontos e multas oriundos
de infração cometida por excesso de velocidade ou
outra infração.
Há uma série de prejuízos à sociedade nesse
processo fraudulento, Sr. Presidente. Além dos custos,
pois está evidenciadas a má utilização dos recursos
públicos, com serviços superfaturados, pagamento
de propina e gastos desnecessários, há questões de
segurança envolvidas. Como eu disse, o radar ou a
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lombada não é colocada no lugar de maior incidência
de acidentes.
Um equipamento instalado sem a devida análise
da viabilidade ou necessidade acarreta dois graves
problemas: enquanto equipamentos podem estar causando acidentes pela instalação indevida, locais que
necessitam dos controladores estão desprotegidos ou
sem os tais equipamentos.
Evidenciada esta fraude envolvendo prefeituras
municipais ou agentes privados, aqui no Senado precisamos ter a certeza de que esse tipo de procedimento
não está acontecendo no âmbito da União.
E por isso, Srªs e Srs. Senadores, com base nos
termos do art. 216 e 217 do Regimento Interno desta Casa, combinado com o art. 71, incisos IV e VII da
Constituição Federal, tomei a iniciativa de requerer que
seja solicitada ao Tribunal de Contas da União a realização de uma auditoria nos contratos ﬁrmados pelo
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
(Dnit), no âmbito do Programa Nacional de Controle
Eletrônico de Velocidade (PNCV).
Justiﬁco essa minha iniciativa, Sr. Presidente, já
que o PNCV prevê a instalação de 2.696 equipamentos
em 5.392 faixas de trânsito, pelo prazo de cinco anos,
ao custo de R$773,3 milhões. Esses controladores estão sendo adquiridos por meio de 12 contratos, sendo
que 11 já foram ﬁrmados, alguns deles com empresas
denunciadas nessa reportagem.
Portanto, eu solicito a V. Exªs, colegas de plenário,
em nome do princípio da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eﬁciência, que norteiam a
administração pública, o requerimento seja aprovado,
o que pode acontecer na próxima terça-feira.
Concedo o aparte ao Senador Jayme Campos.
O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – Senadora Ana Amelia, quero cumprimentar a V. Exª pelo
belo pronunciamento quando fala da indústria da roubalheira das lombadas eletrônicas. É uma vergonha
o que tem acontecido em nosso País, é lamentável.
Diante da matéria a que V.
Exª acabou de se referir, mostrada no Fantástico,
da Rede Globo, quero dizer que algumas providências
têm que ser tomadas, não só nos Municípios, nos Estados, mas sobretudo pelos órgãos federais, como o
Dnit. Percebe-se hoje que foi montada uma indústria
de fraude, de licitações com negociatas de 10%, 15%,
e que algo teria que ser feito. É muito oportuna e pertinente a matéria que a Rede Globo mostrou no Fantástico, que já vinha sendo anunciada na sexta ou no
sábado. Espero que alguma coisa seja feita. Pareceme que a matéria mostrada no programa ocasionou
algumas prisões em alguns Municípios, em alguns
Estados. Então, apenas para dar um dado a V. Exª:
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só no Estado de São Paulo, tem mais de 4 mil lombadas. Virou um verdadeiro caça níquel. E eu espero que as providências sejam tomadas, não só pelos
tribunais de contas dos Estados e os dos Municípios,
mas também pelo Tribunal de Contas da União, porque
existe também caça níquel em lombadas eletrônicas
implantadas pelo Dnit, do Ministério dos Transportes.
Portanto, quero cumprimentar V. Exª que já fez um
requerimento. Gostaria de dizer a V. Exª que estou
também com disposição de subscrever o requerimento de V. Exª, ser também um dos signatários. Acho-o
muito importante, para nós coibirmos, de uma vez por
todas, essa indústria. Em Mato Grosso, em 2002, o
Deputado Sérgio Ricardo ingressou na Justiça e lá o
Poder Judiciário concedeu uma liminar suspendendo
as lombadas eletrônicas nas vias municipais e nas
rodovias estaduais do próprio Estado. Está comprovado que isso virou verdadeiramente uma indústria da
roubalheira. Portanto, cumprimento V. Exª, que tem a
minha solidariedade. Espero que alguma providência
seja tomada pelos poderes, sobretudo pelo Ministério
Público, pelos tribunais de contas e pelo próprio Poder
Judiciário. Parabéns a V. Exª.
A SRA. ANA AMELIA (Bloco/PP – RS) – Muito
obrigada pela valiosa contribuição, Senador Jayme
Campos. Eu acrescentaria ao que V. Exª disse que,
além da auditoria que estou solicitando ao Dnit, já soube pelo Diretor do Dnit, Hideraldo Caron, que houve
um acompanhamento e houve arquivamento de todo
o trabalho feito. Mas penso que, à luz dessa grave denúncia, é necessária a renovação de uma auditoria
sobre tais contratos, a relação deles e qual o critério
usado para instalação de tais equipamentos, sejam
eles lombadas, pardais ou os outros tipos de controle
de velocidade no trânsito. Imagino que o Governo tem
interesse também nesta matéria, para mostrar a lisura
desses contratos que envolvem uma soma espantosa
de recurso público. É preciso que o Denatran, por outro
lado, também crie normas mais rigorosas nesse processo e se manifeste publicamente a respeito dessa
questão clamorosa. A sociedade merece, a sociedade
que paga a conta, sufocada por uma carga tributária
pesada, em que as multas formam também uma espécie de indústria que está tirando recursos do bolso
dos contribuintes.
Então, espero que o Senado aprove, na próxima terça-feira, esse meu requerimento de solicitação
de auditoria, entendendo que ele é preciso a bem do
próprio Governo.
Sr. Presidente Sérgio Petecão, eu sou de oposição ao Governo do meu Estado do Rio Grande do Sul,
administrado pelo Governador Tarso Genro, do Partido
dos Trabalhadores. Nós perdemos a eleição naquele

MARÇO 2011

Março de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Estado, mas tenho, como oposição, a responsabilidade
de reconhecer um ato correto adotado no âmbito do
Detran/Daer, órgão do Estado do Rio Grande do Sul que
cuida desse setor, de ter destituído dos cargos, exonerado dos cargos e aberto sindicância na mesma hora
em que apareceu a denúncia, além de ter suspenso,
por meio do Secretário de Infraestrutura, o Deputado
Beto Albuquerque, a licitação de 93 novas lombadas
e radares, previstos já numa licitação que estava sendo aberta. A iniciativa é louvável, e é essa atitude que
se espera de um administrador público. Então, como
aconteceu esta iniciativa imediata a partir da denúncia,
também espero que, no âmbito do Governo Federal,
desde que sejam constatadas irregularidades, elas
sejam apuradas e punidas com o rigor da lei.
Agradeço muito, Sr. Presidente, a oportunidade
de manifestar aqui a minha posição e a minha opinião
a respeito desta matéria clamorosa.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Petecão. Bloco/PMN
– AC) – Senadora Ana Amelia, eu queria parabenizá-la
pela sua coragem em trazer este debate aqui, na nossa
Casa. Ontem, ﬁz um pequeno pronunciamento sobre
o assunto. Fiquei estarrecido porque lembro que lá, no
meu Estado, em Rio Branco, nossa capital, participei
de várias reuniões com alguns taxistas e mototaxistas,
nas quais eles já chamavam a atenção para o excesso
de radares, pardais, lombadas. Rio Branco é uma cidade pequena, e o que me chocou foi que uma daquelas
empresas que estava envolvida também presta serviço
lá no meu Estado. E muitas pessoas que vivem daquela
proﬁssão de taxista, de mototaxista, lutando, suando,
ralando, botando a sua vida em risco, na verdade, estavam sendo ali extorquidas, roubadas mesmo - acho
que o termo certo é roubado.
Então, eu queria parabenizá-la pela sua coragem em trazer este assunto aqui, porque as imagens
apresentadas pelo Fantástico foram muito fortes, e
também quero parabenizar o jornalista que fez aquela reportagem.
Parabéns, Senadora.
Eu queria fazer aqui um registro especial, da presença da Vereadora Liduina Leite, lá de Quixeramobim,
nosso querido Ceará, que está aqui, acompanhada de
seus assessores, seus amigos. Fique à vontade.
Com a palavra, a nobre Senadora Gleisi Hoffmann.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Muito bem, obrigada.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, ontem, estive
visitando o meu Estado, junto com o Ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho.
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Fomos visitar a região litorânea do Paraná que
sofreu com as chuvas recentes. Aliás, esse tema tem
sido recorrente nesta tribuna; vários Senadores têm se
posicionado, se pronunciado sobre o estado de calamidade em vários Estados brasileiros.
Infelizmente, também tivemos essa experiência,
Senador Moka, lá no meu Estado, no litoral. Nunca
tínhamos visto uma coisa tão expressiva. Estivemos
lá com o Governador do Estado, com lideranças, sobrevoamos a região, conversamos com os moradores,
descemos em algumas áreas. O litoral paranaense é
o que abriga a maior faixa contínua de Mata Atlântica
preservada do Brasil, e é muito triste olhar para aqueles morros e ver a mata toda descendo, descendo a
madeira e mais triste ainda ver que isso tudo caiu em
cima de pessoas, de casas, destruiu, causou dor, causou pânico. Então, é uma cena muito dolorosa. Eu me
entristeci muito ao ver as pessoas em abrigos, perto
do local onde aconteceu a tragédia, olhando para as
suas casas no pé do morro, sem poderem ir lá. Casas
que ainda estão de pé, que não caíram, mas os morros
apresentam um risco muito grande de desabamento.
Uma senhora chorando dizia: “Meus documentos estão todos lá dentro, eu não posso pegar roupas...” E
claro que a Defesa Civil tem razão, não pode deixar
as pessoas irem. Uma das pessoas resistiu a sair e
acabou falecendo.
Então é lamentável, quero de novo manifestar a
minha solidariedade, mas, ao mesmo tempo, também
quero fazer um reconhecimento aqui: primeiro, do espírito solidário do povo do Paraná, do povo do litoral.
Impressionante como as pessoas se mobilizam, como
elas se solidarizam com a dor das outras: mobilizam
alimentos, roupas, remédios e vão lá ajudar. Há muitas
crianças em abrigos. Então há muitas professoras e
meninas que vão lá brincar com as crianças e ajudar.
É muito legal!
Também reconheço aqui a forma como ocorreu
o atendimento, já no início, do próprio Governo do Estado, que foi muito rápido e ﬁrme. Só para se ter uma
ideia, a Defesa Civil estadual retirou de uma área 147
pessoas de helicóptero. Imaginem quantas viagens,
porque estavam ilhados! Não tinha como ser diferente.
Houve pronto atendimento com estrutura.
Não posso deixar de reconhecer também o trabalho da Mineropar, que salvou centenas de vidas. De
dois técnicos especiﬁcamente eu queria aqui fazer um
registro: Rogério e Diclécio. Esses dois técnicos foram
chamados pelo Prefeito de Antonina. Quando começou
a chover, ele ﬁcou muito preocupado com o volume da
água e pediu para que eles fossem fazer uma avaliação do morro – há os morros na cidade onde existe
adensamento populacional. E os técnicos disseram:
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“Retirem as pessoas, porque vai haver desabamento”. E foi o aconteceu: eles retiraram as pessoas no
ﬁnal da tarde; e, no início da noite, desabou. A única
pessoa que resistiu e ﬁcou faleceu. Olhem como é importante ter condições de antever um problema como
esse. Então, quero aqui homenagear o Rogério e o
Diclécio, que são heróis anônimos, não aparecem;
mas, se não fossem eles, poderíamos ter tido uma
tragédia muito maior.
Assim também, a atuação do Centro de Apoio
Cientíﬁco a Desastres Nacionais, da Universidade Federal do Paraná, nossa gloriosa universidade, a mais
antiga do Brasil, de referência internacional; quero aqui
reconhecer o trabalho que ﬁzeram, antecedendo as tragédias e agora ajudando, como também a Unidade da
Universidade Federal do Paraná no litoral, onde temos
uma extensão. Falo aqui do Professor Valdo Cavallet.
Eles estão aproveitando essa oportunidade para colocar os alunos numa situação de risco e emergência
e já prepará-los e treiná-los também para antever esses processos; mas, mais do que isso, para atender
às pessoas. Toda a universidade está mobilizada – e
isso é muito legal – em projetos de reconstrução da
cidade. Os técnicos da universidade, Senador Moka,
estão lá, fazendo projetos nas áreas de calçamento, asfalto, casas. Isso vai facilitar e agilizar muito a
apresentação aqui do plano emergencial por parte do
Estado e dos Municípios, além de facilitar a liberação
de recursos.
Eu não poderia deixar de reconhecer a Defesa
Civil do meu Estado, a Polícia Militar e o Corpo de
Bombeiros, que, com a maior presteza e dedicação,
estão lá, dando apoio às vítimas e fazendo com que as
coisas aconteçam para minorar um pouco o sofrimento
das pessoas. Faço isso nos nomes do Coronel Castilho,
nosso Coordenador da Defesa Civil do Estado do Paraná, e do Major Rieder. Os dois estão o tempo inteiro
no litoral do Estado, prestando atendimento. Acho que
isso é muito importante porque, nessas horas, a gente vê o valor dessas pessoas, Senador Wellington, de
dedicação, ﬁrmeza, solidariedade e proﬁssionalismo
sobretudo. Então, tanto o Corpo de Bombeiros quanto
a Polícia Militar e a Defesa Civil estão de parabéns.
Registro também a eﬁciência do pronto atendimento do nosso Ministro da Integração Nacional,
Fernando Bezerra Coelho. Ligamos para ele já no sábado e no domingo – tanto eu quanto o Governador.
Na terça-feira nós já estávamos aqui com os Prefeitos,
representantes do Governo do Estado numa audiência
e, ontem mesmo, na quarta, ele já nos acompanhou,
visitou as áreas, esteve lá, sabendo quais eram os problemas maiores e já se comprometeu com o Estado
em fazer alguns encaminhamentos. Primeiro, a Defesa
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Civil Nacional, o Coronel Humberto, que é coordenador da Defesa Civil Nacional também esteve conosco
e já está prestando os primeiros socorros às vítimas; o
Exército já está mobilizado; a Marinha; há ponte nova
resgatando os caminhos que foram atingidos; o Ministro
já se comprometeu em liberar uma quota extraordinária
do Programa Minha Casa, Minha Vida, de 400 a 500
unidades, para já fazer a realocação das pessoas em
área de risco e reconhecer a decretação de calamidade pública feita pelo Estado. Isso facilita para que a
gente, junto ao Ministério do Trabalho, libere o Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço.
Enﬁm, nós tivemos um exemplo ontem de solidariedade, mas sobretudo de união, das autoridades, das forças empresariais, políticas do Estado do
Paraná que eu quero aqui reconhecer. Na audiência
com o Ministro aqui em Brasília tivemos a presença
dos nossos Deputados Federais, independentemente
das questões partidárias, e foi muito importante isso
porque num momento como esse nós temos que unir
todas as nossas forças.
Uma das questões que me chamaram muito a
atenção nessa situação do Paraná, de deslizamento
de terra, de desmoronamento, foi a situação dos nossos agricultores, Senador Moka, principalmente dos
pequenos agricultores. Nós temos lá muito plantio de
banana, mas também de hortifruti, enﬁm, de frutas; o
litoral tem muitas pequenas propriedades voltadas à
produção de alimentos que têm um peso importante
no abastecimento do Estado.
É desolador porque as propriedades foram dizimadas: a lama não leva apenas o produto, não leva
apenas aquilo que foi plantado, da agricultura, mas
toda a camada de solo que já estava trabalhada, que já
estava preparada, fertilizada. Então o prejuízo desses
agricultores é muito maior, não é só perder a produção
da sua propriedade, a sua casa, os seus equipamentos,
mas também, muitas vezes, o tempo que passaram
preparando aquela terra, se dedicando à agricultura,
ao cultivo da terra. É uma situação muito triste.
Concedo um aparte ao Senador Moka.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) –
Senadora Gleisi, primeiro quero dizer que conheço a
competência da Senadora desde a época em que V.
Exª juntamente com o Ministro Paulo Bernardo estiveram participando da administração do Governo do
meu Estado. É uma alegria, uma satisfação aqui trabalhar com V. Exª.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR)
– Obrigada.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – Ao
mesmo tempo em que quero me solidarizar também
com a população do Paraná. Objetivamente falando,
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os três Senadores e os oito Deputados Federais por
Mato Grosso do Sul estamos defendendo uma posição, uma postura, um pleito. E talvez a gente pudesse
contar também, nesse pleito, com o que está ocorrendo no Paraná em relação a toda essa diﬁculdade dos
produtores, da população, mas especiﬁcamente dos
produtores rurais. O Conselho Monetário Nacional se
reúne agora no dia 31 de março. Nós já tivemos experiências anteriores em que o Conselho Monetário
Nacional votou uma resolução que dava autonomia aos
bancos oﬁciais e a produtores. O que vai acontecer?
Não colhe a safra, não tem como honrar o compromisso. E aí nós já estamos falando de um compromisso
que está perdido. Nós temos que nos preocupar, então,
exatamente com que esses produtores possam continuar adimplentes junto a esse sistema para poder, na
próxima safra, recuperar o seu prejuízo. Então, nesse
sentido, a bancada de Mato Grosso do Sul... E hoje,
inclusive, o Senador Delcídio Amaral conversava com
o Presidente do Banco Central sobre essa resolução.
Nós já temos o apoio, a solidariedade do Ministro Wagner Rossi e também do Ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra. Eu também quero dizer aqui
que ele foi rápido, que logo esteve lá nos atendendo,
visitando o Mato Grosso do Sul. Evidentemente, esperamos agora essa ajuda do Governo Federal para
minimizar o sofrimento sobretudo daquelas pessoas
que estão desabrigadas, sem casa, porque perderam
sua casa. Não quero me prolongar, mas devo dizer a
V. Exª que essa talvez pudesse ser uma forma de nos
unirmos no sentido de conseguir essa resolução, aí
sim, dando condições para que o Banco do Brasil e
outros bancos pudessem realmente renegociar numa
condição de excepcionalidade naquelas áreas em que
o prefeito decretou estado de emergência. É o aparte
que faço a V. Exª.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) –
Com certeza.
Agradeço, Senador, e acho que é muito oportuna essa proposta, porque, de fato, vem numa situação extraordinária, precisando ser tratada de forma
diferenciada. Quero me somar e apoiar, porque, com
certeza, isso também vai beneﬁciar os agricultores do
meu Estado, o Paraná, que, como o Mato Grosso do
Sul, um Estado por que tenho muito carinho e admiração, porque vivi lá, é uma Estado que tem uma base
agrícola muito forte.
Quero dizer a V. Exª e aos Senadores que estou
apresentando à Casa um projeto de lei que altera o art.
8º da Lei nº 12.340, que dispõe sobre o Fundo Especial
para Calamidades Públicas, o Funcap, aprovado pelo
Congresso Nacional em 2010, no ﬁnal do ano passado,
para que ele atenda também o agricultor familiar.
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Então, entre os vários aspectos de atendimento
do Funcap, que coloquemos especiﬁcamente a ﬁnalidade de custear ações de reconstrução em áreas
atingidas por desastres e incluamos expressamente
ações para o restabelecimento da qualidade do solo,
compreendendo a aquisição de insumos para fertilização dos solos que tenham sido devastados por catástrofes, a distribuição de sementes, com foco principalmente nos agricultores familiares, que encontram
maiores diﬁculdades.
Penso que, dessa forma, podemos, junto com
essas medidas todas que vêm sendo adotadas pelo
Governo Federal e também pelos interesses que tem
esta Casa, pelos vários pronunciamentos de Senadores que aqui se manifestaram hoje em relação a essas
questões, colocar também para que o Fundo de Catástrofes possa, exatamente numa situação como essa,
atender o nosso pequeno agricultor nessas questões de
solo, de semente e das estruturas, para que ele possa
recolocar-se na produção e no cultivo da terra.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Senadora Gleisi.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) –
Concedo, com prazer, um aparte ao Senador Wellington.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Senadora Gleisi, quero reiterar não só a minha solidariedade,
mas, creio, também a desta Casa, também a do povo
do Piauí e também a do povo nordestino ao povo do
Paraná, de Santa Catarina, do Mato Grosso do Sul,
dessas regiões que vivem essa situação e parabenizar
V. Exª por essa iniciativa. Eu lhe dou um testemunho.
Como Governador, eu vivi uma situação em que uma
barragem na região de Cocal do Piauí rompeu. Choveu
142 milímetros num período de seis horas – era uma
região alta, na divisa do Ceará com o Piauí –, essa
água desceu e arrebentou com uma barragem. Morreram nove pessoas, uma situação dramática. Nessa
parte de habitação, apesar de todo o trauma, todo o
drama, a gente conseguiu achar a solução. Para quem
ﬁcou esse grande drama, porque não um amparo como
esse? Exatamente para os agricultores. Ou seja, é
possível até se prorrogar o ﬁnanciamento, é possível,
em alguns casos, onde tem o Pronaf, o Proagro Mais;
é possível perdoar aquele ﬁnanciamento. Mas, e a
recuperação do solo, da propriedade rural? Enfrentei, como Governador, ações judiciais me obrigando
a indenizar as pessoas. Mas não tinha esse amparo.
Quero parabenizá-la e dizer que V. Exª vai contar com
o nosso apoio e nosso trabalho para a aprovação dessa importante matéria. Muito obrigado.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) –
Muito obrigada. Agradeço muito, Senador Wellington,
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a sua contribuição e também a sua atuação nesta
Casa em razão desse tema. Já o ouvi fazendo vários
pronunciamentos da tribuna não só se solidarizando
com os demais Estados, mas também lutando muito
para que as catástrofes acontecidas na região Nordeste
pudessem ser encaminhadas e ter solução.
Agradeço, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Petecão. Bloco/
PMN – AC) – Parabéns, Senadora Gleisi Hoffmann.
Eu queria também, em nome do povo acriano, prestar
a nossa solidariedade ao povo paranaense por este
momento difícil.
No Acre, também nos deparamos com situações
muito difíceis. É uma região em que chove muito e o rio
Acre nos traz muitos transtornos. Mas, graças a Deus,
este ano está tranqüilo.
Assim, eu queria prestar, neste momento, nossa
solidariedade a todo o povo paranaense.
Parabéns pela sua sensibilidade.
Com a palavra o nobre Senador Waldemir
Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Meu caro Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, ontem, a bancada do Mato Grosso do Sul se
reuniu com o Ministro da Agricultura, Ministro Wagner
Rossi, para discutir a situação da agricultura do Mato
Grosso do Sul, cuja safra de grãos está comprometida
por causa das chuvas dos últimos dias.
Na verdade, Srªs e Srs. Senadores, o meu Estado
passa por um momento muito difícil, exigindo ações
ﬁrmes e imediatas do Governo Federal. Mas ontem a
bancada do Mato Grosso do Sul deixou a reunião com
o Ministro Wagner Rossi conﬁante de que o Governo
vai atender os pleitos do setor produtivo e, principalmente, dos Prefeitos.
Outra boa notícia que trago aos produtores de
grãos do Mato Grosso do Sul diz respeito à renegociação das dívidas rurais.
O Banco do Brasil, por meio do seu Diretor de
Agronegócio, Sr. José Carlos Vaz, se comprometeu a
elaborar até a próxima sexta-feira, portanto, amanhã,
normas para facilitar a renegociação dos débitos dos
produtores rurais atingidos pelas últimas chuvas em
Mato Grosso do Sul.
É bom deixar claro que essas medidas vão alcançar apenas os produtores cujas propriedades estiverem
dentro dos Municípios afetados pelas chuvas e cujo
prefeito tenha decretado estado de emergência.
E aí quero chamar a atenção, porque, embora
tenhamos lá vinte Municípios que decretaram estado
de emergência, os Municípios produtores chegam, no
máximo, a oito ou dez. Então, trata-se realmente de
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uma ação muito localizada. E quando o Banco do Brasil
se compromete, aí tem toda uma burocracia.
Então, espero que o Banco do Brasil possa facilitar e fazer com que esses produtores possam renegociar.
Eu gostaria de explicar isto para aqueles que nos
ouvem, porque é muito comum você ouvir que o produtor tem suas dívidas perdoadas. Na verdade, não se
trata disso. Se não tivesse acontecido o que aconteceu
em Mato Grosso do Sul, o Estado ia colher uma das
maiores safras dos últimos anos.
Senador Wellington, cheguei a ver a soja lá em
Maracaju, em Sidrolândia e em São Gabriel do Oeste.
A produtividade este ano estava estimada em, aproximadamente, 60 sacas por hectare. E hoje você vê com
tristeza um produtor que tem sua safra comprometida.
Não dá para entrar... Choveu 11 ou 12 dias direto. As
máquinas, as colheitadeiras não conseguem adentrar.
E o pior: o grão, a vagem da soja brota. É uma coisa
que, confesso, é difícil, mas a semente começa a germinar. Realmente, além de diminuir a produção, quando o produtor vai deixar sua soja, ele ainda tem outro
prejuízo, porque a soja diminui a qualidade, tornandose soja ardida – é esse o termo usado pelo produtor.
E, na hora de vender seu produto, colheu lá duas mil
sacas, o cerealista diz que se deve dar um desconto
naquilo. Ele entrega mil, mas vai receber, por exemplo, por setecentos, porque ele tem um prejuízo em
função da qualidade.
Diante de tudo isso, quero dizer e vou insistir: já
informei desta tribuna que Mato Grosso do Sul terá
uma perda de 50% aproximadamente da sua safra, e
isso é muito para um Estado que tem a sua economia
calcada, que depende fundamentalmente da pecuária
e da agricultura.
Então, a expectativa da classe política, do Governador André Puccinelli, é de que as medidas que
serão tomadas pelo Banco do Brasil sejam suﬁcientes para resolver a situação dos produtores sul-matogrossenses, não este ano, porque isso está perdido,
mas que eles possam continuar adimplentes e podendo receber recursos para que a próxima safra possa
ser plantada. Senão, além de tudo, além do prejuízo
deste ano, Mato Grosso do Sul poderá ver a sua área
do ano que vem comprometida, porque os produtores
não terão recurso para continuar esse seu trabalho.
Então, essa é a nossa expectativa.
Agora, eu disse ainda há pouco, num aparte para
a brilhante Senadora do Paraná, Senadora Gleisi, que,
caso isso não ocorra, nós temos um pleito junto ao
Conselho Monetário Nacional, de aprovarmos uma
resolução dirigida aos produtores dessas regiões, insisto, onde o Prefeito decretou estado de emergência,
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no sentido de excepcionalizar medidas que facilitem
a renegociação dos produtores rurais junto ao Banco
do Brasil.
O Ministro Wagner Rossi se dispôs a interceder
junto à equipe econômica para que essas medidas
sejam tomadas o mais rápido possível para minimizar
os prejuízos dos produtores de soja. E é bom lembrar
também que o Ministro da Integração Nacional, que
compareceu lá no Estado do Mato Grosso do Sul semana passada, também já havia se comprometido
com a bancada federal no sentido de também, juntos,
eles que fazem parte desse Conselho Monetário Nacional, defender a posição de, se o Conselho Monetário Nacional entender, baixar essa resolução. E não
é a primeira vez que isso acontece. Vários Estados já
usaram dessa resolução para que pudessem ter uma
solução negociada.
Outra decisão, que me informou hoje o chefe de
gabinete do Ministro Wagner Rossi, o Dr. Alfredo, é que
o Ministro da Agricultura assina amanhã uma norma
em que regulamenta as regras para as Zonas de Alta
Vigilância Sanitária, as chamadas ZAV.
Mato Grosso do Sul, há um tempo, em função
de ter aparecido um foco de aftosa, teve toda uma região – na verdade, 13 Municípios de Mato Grosso do
Sul localizados próximos à fronteira com o vizinho Paraguai – considerada área de risco. Portanto, criou-se
uma Zona de Alta Vigilância, e esses Municípios não
podiam ter a sua carne exportada.
Em fevereiro deste ano, a Organização Internacional de Epizootias, a chamada OIE, já concedeu ao
Mato Grosso do Sul ser considerado Zona de Livre
Exportação, com vacinação, inclusive liberando esses
Municípios dessa área de fronteira.
Amanhã, o Ministro Wagner Rossi, depois de
consultar o seu departamento jurídico, deverá assinar
essa norma que vai realmente, de fato e de direito,
liberar Mato Grosso do Sul, especialmente esses 13
Municípios, da chamada Zona de Alta Vigilância, para
que Mato Grosso do Sul possa exportar nessa região,
porque nós já exportamos, mas especiﬁcamente a
proibição desses 13 Municípios será liberada.
Eu quero ﬁnalizar, dizendo que o Mato Grosso do
Sul é o maior produtor de carne bovina do País. Embora não tenhamos o maior rebanho, é, sem dúvida
nenhuma, o Estado que mais contribui para, inclusive,
a carne que é exportada do Brasil.
Nesse sentido, nós realmente esperamos que
amanhã a gente possa comemorar, de fato, que Mato
Grosso do Sul venha ter essa liberação por parte do
Ministério da Agricultura.
Eu quero agradecer à Presidente Dilma, pois ela
nos atendeu prontamente, tendo recebido o Governa-
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dor André Puccinelli. Tivemos a visita, como já disse,
do Ministro da Integração Nacional, e tivemos o atendimento do Ministro Wagner Rossi, da Agricultura. E é
exatamente isto que nós esperamos, os prefeitos, sobretudo, desses Municípios atendidos: que o Governo
Federal possa nos auxiliar.
Quero insistir: é claro que, neste momento, nós
precisamos de recursos para reconstruir estradas, pontes, moradias e atender os desabrigados. Mas eu sou
um daqueles que acha que o Ministério da Integração
Nacional tem que investir, cada vez mais, em obras
de prevenção, para que a gente possa pelo menos
minimizar essas tragédias que têm acontecido muito
ultimamente no nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Petecão. Bloco/
PMN – AC) – Parabenizo o Senador Waldemir Moka
pelo seu belo pronunciamento.
Com a palavra, o Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, como último orador desta sessão,
eu queria trazer um tema que acredito ser de grande
importância para o Brasil. Eu gostaria de discutir um
assunto que tem afetado a vida de muitos brasileiros
e brasileiras: os concursos públicos.
Recentemente, o Governo Federal, por intermédio da Presidente Dilma, anunciou um corte de
R$50 bilhões no Orçamento, fazendo um ajuste. Por
mais que isso tenha repercussões, como já fui Governador, entendo que ajustes como esses devem ser,
exatamente, para poder adequar a previsão correta
da receita à previsão das despesas. É um ajuste que
se faz no começo de um mandato. Nesse caso, tenho
parabenizado por se preservarem alguns pontos que
são importantes, como aquilo que estava previsto no
Plano de Metas para a Educação, como ouvimos aqui
do próprio Ministro da Educação; há poucos dias, também o Ministro da Saúde reaﬁrmou da mesma forma;
na área social, programas e projetos, enﬁm, na área
da erradicação da miséria e da redução da pobreza,
as obras do PAC.
E veja qual é o ponto, então: a medida que o
Governo coloca em relação ao concurso, ou seja, um
decreto que impede a contratação de concursados.
Repito, novamente, como quem já foi Governador,
muitas vezes, há uma situação que não comporta o
aumento de despesas de pessoal de uma forma normal. Mas também, nessas horas, você precisa fazer
uma análise de áreas que estão extremamente fragilizadas. O interesse público, naquele momento, está
colocado em desaﬁo.
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Então, qual é o pleito que estou fazendo? É que
possa a Presidente Dilma autorizar a Ministra Miriam
Belchior, do Planejamento, que está recebendo de
todas as áreas informações sobre esses concursos e
esses concursados, a estabelecer, a partir daí, o que
é inadiável.
Tenho citado inclusive, no diálogo que tenho tido
com áreas do Governo, que o próprio Parlamento, há
bem pouco tempo, reconhecendo isso, situações particulares, aprovou aqui, já depois desse decreto, depois
dessa medida do corte dos R$50 bilhões, um projeto de interesse do Governo que abriu, por exemplo,
1.061 vagas, 500 vagas para médicos do INSS, para
médicos e peritos, para que possamos fazer funcionar
720 agências que estão sendo construídas no Brasil,
inclusive uma parte no meu Estado, no Piauí. Tenho
certeza de que também no Estado de V. Exª, no Acre,
e em outras regiões do Brasil.
Pois bem, o que quero dizer é que, fazendo esse
levantamento, é possível saber o que é inadiável, o que
é prioridade. Depois que avaliarmos o que é prioridade,
que olharmos a outra situação.
Vejam, as pessoas fazem um concurso. Eu já vivi
isso na minha vida – fui aprovado em alguns, para o
Banco do Estado do Piauí e para a Caixa Econômica
Federal – e sei a dedicação de quem estuda, muitas
vezes com o dinheirinho curto da família, com o apoio
dos amigos. Sei a dedicação de um estudante, de uma
pessoa que está desempregada ou que tem um emprego provisório e gasta ali o seu dinheirinho para pagar
a mensalidade de um cursinho, para comprar livros,
para muitas vezes viajar para fazer um concurso fora
do seu Município. Quando sai o resultado, você não
imagina a alegria de ver o nome ali publicado em um
jornal, no Diário Oﬁcial, com aquele resultado! É uma
alegria na família! Você comemora, faz festa, enﬁm,
ali nasce a expectativa de um emprego, ainda mais
na área pública.
Cito isso para dizer que essa pessoa não pode
ser frustrada. É uma relação do Estado com a sociedade nesse instante.
Pois bem, o que quero avocar aqui? A seguinte
situação: se há um concurso, que tem uma norma legal, todo um regramento legal, e ele estabelece que o
prazo de validade será de um ou dois anos, prorrogável
por tal período, no momento em que há um decreto
desse suspendendo o chamamento, na minha opinião,
congela-se o prazo de contagem do concurso. É uma
tese simples.
Vamos imaginar: se um concurso foi feito no ano
de 2010, foi divulgado em janeiro e tem validade de
2 anos, ele vai até dezembro de 2011. Ora, se há um
decreto, no mês de fevereiro, dizendo que não pode
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mais convocar nenhum concursado, susta-se nesse
instante a contagem do tempo desse concurso.
Nós temos situações inúmeras no Brasil. Agora
ouvíamos aqui sobre as enchentes. Alguém fez um contrato de empréstimo. Esse contrato de empréstimo tem
os prazos de carência e os prazos de pagamento. Em
uma situação como essa de enchente, que é imprevisível, revê-se esse contrato, prorroga-se o prazo.
Então, eu acho que, para atos administrativos
como um concurso, vale, na minha opinião, a mesma
regra. E tenho certeza de que o Judiciário tem esse
entendimento nessa área.
São muitas as áreas. Quer dizer, quase todos os
dias, aqui no plenário do Senado, nos gabinetes, seja
dos Senadores, seja dos Deputados e, tenho certeza,
de outros membros do Governo, as pessoas estão fazendo esse apelo.
Então, estou encaminhando um apelo dirigido
à própria Presidente Dilma e à Ministra Miriam Belchior, no sentido de que possam encontrar essa alternativa.
O que é possível chamar agora – estamos falando
aqui de concursos da ABIN, da Comissão de Valores
Mobiliários, do Ministério da Fazenda, da Embratur, que
ainda não foram homologados. Então, nesse caso, é
homologar e dar um prazo.
O problema é no ano de 2011? Em 2012, tenho
certeza, o País vai continuar crescendo, as receitas
vão crescer e teremos condição de suprir essas necessidades, aproveitando os concursados.
No próprio Ministério do Planejamento, o Ministro Paulo Bernardo, que conhece bem de economia,
há pouco fez um apelo para que cem analistas de planejamento e orçamento possam ser chamados. Ele,
hoje no Ministério das Comunicações, também sente
a necessidade de chamar concursados. Pessoas da
Receita Federal, concursadas em 2009: dos 1.061
aprovados, faltam só 89.
A pergunta que eu faço é: o chamamento desses,
assim como dos auditores da Receita, vai signiﬁcar ou
não vai signiﬁcar muito mais receitas do que despesas?
Com certeza, combatendo sonegação, combatendo um
conjunto de outras formas de redução de receitas, acho
que medidas como essas têm de ser analisadas.
Em relação aos auditores, por exemplo, do concurso de 2010, faltam só 14. Em relação ao Banco
Central, o concurso é de 2009, e também ali há essa
necessidade para completar quadros de aposentadorias deste ano. Essa é a justiﬁcativa do Banco Central.
Temos o Ministério do Turismo, o da Defesa, o Ministério da Cultura, o da Pesca, o Departamento Nacional de Produção Mineral... É uma das prioridades da
Presidente trabalhar todas essas áreas.
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Enﬁm, cito aqui esses exemplos e, repito, a minha
própria experiência, porque sempre buscava chamar
os concursados, quase sempre todos os classiﬁcados,
exatamente para não haver essa frustração.
Quero, com essas palavras e para não me alongar,
citar o exemplo, que eu citava há pouco, do Ministro
Paulo Bernardo, que, numa entrevista hoje ao Correio
Braziliense, traz a informação de que pediu essa autorização à Ministra Miriam Belchior, do Planejamento,
para convocar os concursados da Anatel.
A ideia do Ministro é justamente a que defendo
aqui: convocar os concursados para ocuparem as vagas abertas pela Agência com a reativação da Telebrás, para onde retornaram mais de 70 servidores, de
forma a não ter que gastar muito mais dinheiro com a
realização de um novo concurso.
Da mesma forma, o Estado economiza, não tendo que realizar um outro concurso, havendo pessoas
que possam suprir essa necessidade.
É por essa razão, Sr. Presidente, que quero aqui
fazer este apelo, que, creio, é por uma causa justa:
aquilo que for necessário e possível contratar agora,
que vence e não tem mais jeito, mas para o restante
fazer uma prorrogação.
Repito: usar o argumento de que, no momento de
um decreto que susta a convocação, susta-se a contagem do tempo. Se faltar, por exemplo, um ano, seis
meses, nove meses para o vencimento do concurso no
ato do decreto, então, esse concurso, no ano de 2011,
quando encerrar a validade do decreto, passará a ter
quatro meses, seis meses, nove meses, onze meses,
enﬁm, o tempo que faltava no momento do decreto.
Eu tenho certeza de que isso não só trará a alegria de muitos, brasileiras e brasileiros que, com muito
sacrifício, se viram vitoriosos, aprovados na relação
de um concurso púbico, na divulgação de um resultado como aprovados e classiﬁcados, como também,
ao mesmo tempo, será uma economia para o povo
brasileiro.
Eram essas as minhas palavras. Espero que possamos ter o atendimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Petecão. Bloco/PMN
– AC) – Quero parabenizar nosso Governador, Senador
Wellington Dias. Hoje, tive a oportunidade de participar com o senhor na Comissão de Direitos Humanos,
e para mim está sendo um aprendizado. E nesse seu
discurso, o senhor está mostrando a sua sensibilidade e o seu sentimento de justiça. Eu acho que o tema
que o senhor levantou aqui é um tema importante que
tenta corrigir injustiças. Então, quero parabenizá-lo por
seu brilhante discurso nesta noite de hoje.
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Passo a Presidência dos trabalhos ao nobre Senador Acir Gurgacz.
O Sr. Sérgio Arruda deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Acir Gurgacz.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT –
RO) – Como orador inscrito, passo a palavra ao Senador
Casildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Muito obrigado, Presidente Acir, que é inclusive Presidente da nossa Comissão de Agricultura, do
agronegócio, grande Senador, que chega do Estado
de Rondônia para brilhar no Brasil.
Sr. Presidente, nobres colegas, trago um tema
que para nós, catarinenses, e, claro, para o Brasil, eu
acho que tem seus interesses. À primeira vista, parece
arrojado, mas, se analisarmos com calma, é factível, é
viável. Nós temos que pensar longe, temos que olhar
um pouco além daquilo que vemos com os olhos, temos
que ver um pouco além do horizonte. Eu acho que essa
é a ideia do tema que vou expor aos colegas.
É do conhecimento de todos que nosso País já
alcançou a autossuﬁciência na produção de petróleo –
é o tema que vou analisar. Em 2010, foram 2.155.419
barris de petróleo por dia, além de 69 milhões de metros cúbicos/dia de GLP (gás liquefeito de petróleo),
incluindo extrações em mar e terra, provenientes das
operações da Petrobras no Brasil e no exterior.
No entanto, ainda não somos independentes na
produção de derivados. Quer dizer, produzimos essa
quantia, no ano passado, de 2 milhões e pouco de barris
e petróleo por dia, mas nos derivados, nós não somos
autossuﬁcientes – depois da produção bruta de petróleo, ainda precisamos fazer os derivados. Importamos
QAV, que é o querosene de aviação, GLP, que é o gás
liquefeito, e, principalmente, óleo diesel, que responde
por cerca de 40% de nossas vendas internas. Tratase do principal combustível do transporte da produção
industrial brasileira – que é o óleo diesel.
Segundo informações da Petrobras, Sr. Presidente e nobres colegas, com a construção de novas
reﬁnarias em Pernambuco, Maranhão, Rio Grande do
Norte, Ceará e no Rio de Janeiro, com investimentos
da ordem de US$ 73 bilhões – além da ampliação de
reﬁnarias já existentes, por volta de 2014 seremos
independentes em diesel e, consequentemente, em
derivados. As informações são do Plano de Negócios
2010-2014 da companhia. Serão mais de 2,3 milhões
de barris de petróleo/dia processados no Brasil, chegando a aproximadamente 3,2 milhões de barris por
dia em 2020. Essa é a projeção.
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Atualmente, nossas reﬁnarias estão operando no
máximo de sua capacidade. Para citar um exemplo, a
produção da Reﬁnaria do Paraná, que é a Repar, é
de 32 milhões de metros cúbicos, ou 200 mil barris
de petróleo por dia – o equivalente a 12% da produção nacional. A empresa planeja investir na ampliação
da Repar, passando dos atuais 32 milhões de metros
cúbicos por dia para 50 milhões, esse é o projeto da
companhia.
Nossa proposta é a construção de uma nova
reﬁnaria no Estado de Santa Catarina – uma vez que
toda a nossa demanda é atendida em parte pela Reﬁnaria do Paraná, no Município de Araucária, e em
parte pela Reﬁnaria Refap, em Canoas, no Rio Grande
do Sul. A reﬁnaria catarinense poderia ser instalada
em um dos Municípios de nosso litoral, porque temos
quinhentos e poucos quilômetros de Costa Atlântica
e, sem dúvida alguma, com a projeção dos portos e
assim por diante, seria extraordinário e as possibilidades são muito grandes.
São muitas as vantagens, não só para Santa Catarina, mas para o Brasil. Inicialmente, nosso Estado
oferece mão de obra técnica e de engenharia fortemente capacitada. Neste aspecto, vale lembrar que o mercado fornecedor de mão de obra na região do Paraná
encontra-se saturado pelas atuais obras de melhoria
da qualidade do combustível da Repar.
Quer dizer, a mão de obra que está em Araucária,
na Reﬁnaria de Araucária, está esgotada, está toda
tomada, e a ideia do Paraná é de fazer o investimento
para ampliar, mas existem propostas diferentes que
vamos, na sequência, deixar claras.
Santa Catarina teria, ainda, um considerável incremento na arrecadação de ICMS, além de beneﬁciar-se
com a geração de milhares de postos de trabalho nas
fases de construção e operação da unidade.
O Brasil ganha, ainda, Sr. Presidente, com a signiﬁcativa melhoria da logística de processos de exploração anteriores ao reﬁno e também no processo de
logística, como a distribuição em função do pré-sal
de Itajaí, do terminal da Transpetro em São Francisco
do Sul e toda a rede portuária catarinense, com os
portos de Itajaí, Navegantes, São Francisco do Sul,
Itapoá e Imbituba.
Destaco, colegas, que é sempre menos dispendioso e mais seguro investir numa nova reﬁnaria do
que ampliar uma existente, devido a interferências com
sistemas e instalações em operação – os técnicos é
que dizem isso, não sou eu, não é o Casildo, os técnicos é que dizem isso.
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As reﬁnarias que hoje estão em operação no Brasil
foram projetadas para processar o petróleo do Oriente
Médio – quer dizer, à época operavam o petróleo do
Oriente Médio que vinha, porque não tínhamos essa
produção – e não para o petróleo brasileiro. Então,
essas são as existentes hoje, tornando o processo de
reﬁno menos eﬁciente. Uma nova reﬁnaria em nosso
Estado nasceria com o perﬁl do petróleo brasileiro –
além de poder produzir apenas diesel 10 ppm (partícula de enxofre por milhão), já especiﬁcado para o
mercado europeu. Quer dizer, já poderia produzir para
uma nova reﬁnaria moderna, com as especiﬁcações
que já existem hoje, produzir um petróleo que sirva
para o mercado europeu inclusive, porque as nossas
reﬁnarias que recebiam o petróleo do Oriente Médio,
elas produziam um petróleo que, para colocá-lo no
mercado internacional, havia diﬁculdades.
Teremos um considerável impulso no processo
de eliminação da dependência do País pelo diesel e
querosene de aviação hoje importados por nós. São
os derivados que importamos.
Para que este sonho venha a se tornar realidade,
precisamos da elaboração de um Estudo de Viabilidade Técnica-Econômica conceitual, do próprio projeto
conceitual e, ﬁnalmente, da aprovação da diretoria da
Petrobras.
Portanto, nobres colegas, estamos agendando
um encontro com o Ministro das Minas e Energia, Senador Edison Lobão, para solicitar informações mais
detalhadas sobre os projetos de expansão da Petrobras e para formalização desta proposta. Por isso que,
inclusive, convido, desde já, os colegas representantes
de Santa Catarina, os Senadores Luiz Henrique da
Silveira e Paulo Bauer, para juntos levarmos adiante
este pleito tão importante para o nosso Estado e, em
consequência, para o Brasil.
Pela relevância de Santa Catarina no cenário econômico nacional, que, com apenas 1,1% do território
nacional, ostenta o sexto lugar no PIB do Brasil, tenho
certeza de que contaremos com o apoio de todos os
colegas e a devida atenção do Governo Federal.
Sr. Presidente, nobres colegas, parece arrojado,
como disse no início, mas é uma proposta que vem
ajudar porque, hoje, temos, praticamente, cinco portos
em condições nos quinhentos e poucos quilômetros
da nossa Costa Atlântica.
Há a questão do petróleo que surge na região
toda, que, hoje, é reﬁnado no Paraná, mas que, na
época, se reﬁnava o petróleo que vinha do Oriente,
que, para ser colocado na Europa, não servia.
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Há a questão da reﬁnaria em Pelotas, no Rio
Grande do Sul. Se adaptarmos uma moderna e econômica, de acordo com os padrões para se produzir
petróleo, os derivados, o querosene, enﬁm, todos os
pormenores do óleo bruto, vamos, sem dúvida alguma,
fazer com que o Brasil alcance suas metas e ajude em
demasia. Isso ajuda sem dúvida alguma, e é uma das
grandes funções.
Estou levantando este debate, trazendo à Casa
esta proposta, e vamos levar avante para pensarmos
em olhar, como disse no início, não só até onde nossos
olhos veem, mas além do horizonte. Essa é a meta.
Temos de ser um pouco arrojados. Aliás, o Brasil tem
de ser arrojado já que é um País em desenvolvimento, é um País que faz parte do Bric, é um País que o
mundo vê e é um País que tem condições de se desenvolver e crescer.
Esse é um dos temas – das commodities, da
produção de petróleo e seus derivados – sumamente importante. As condições de infraestrutura existem
em Santa Catarina, existem nos portos e existem em
todos os lugares. Há mão de obra técnica para isso.
Quer dizer, a viabilidade de facilitar com essa estrutura
toda, sem dúvida alguma, vem ajudar.
Então, é a exposição que faço, Sr. Presidente e
nobres colegas.
Muito obrigado pela atenção.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT –
RO) – Meus cumprimentos, Senador Casildo. O senhor
traz um tema da máxima importância para nosso País.
Neste momento de crescimento e de desenvolvimento,
é importante o Brasil pensar na sua infraestrutura. Isso
realmente é um tema muito importante para o desenvolvimento do País.
Não havendo nenhum Senador inscrito para usar
a tribuna neste momento, faço um registro sobre uma
audiência pública que tivemos hoje, pela manhã, na
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária para discutir os usos e a gestão da água no Brasil. A audiência marcou também a passagem do Dia Mundial da
Água, que será no próximo dia 22 de março, e foi feita
em conjunto com a Comissão de Meio Ambiente do
Senado. Entendemos que a Comissão de Agricultura
precisa debater esse assunto de meio ambiente juntamente com a produção agrícola do nosso País. É muito
importante que façamos isso junto com a Comissão
de Meio Ambiente.
Portanto, foi uma audiência pública da maior relevância para o nosso País. Tivemos a presença dos
Senadores da Comissão de Agricultura, dos Senadores
da Comissão de Meio Ambiente, e do Presidente da
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Comissão de Meio Ambiente, Senador Rollemberg, esteve junto conosco – dividimos a presidência. De modo
que foi uma audiência pública muito proveitosa.
Assim queremos caminhar com a agricultura
brasileira: junto com os ambientalistas. Entendemos
que tanto os produtores rurais do Brasil quanto os
ambientalistas têm a mesma preocupação que todo
o povo brasileiro com relação ao cuidado da água no
Planeta. Todos queremos água limpa e alimentos para
a população brasileira.
Peço para que seja considerado, na íntegra, o
meu pronunciamento.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR ACIR GURGACZ.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, tivemos hoje pela manhã uma audiência pública na Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária para discutir os usos e a gestão da água no
Brasil. A audiência marcou também a passagem do
Dia Mundial da Água, que será no próximo dia 22 de
março, e foi feita em conjunto com a Comissão de Meio
Ambiente do Senado.
Foi um momento de importância singular e de um
simbolismo especial, pois duas comissões vistas por
muitos como antagônicas se juntaram para discutir um
tema comum: a ÁGUA que usamos todos os dias.
Nada mais natural, portanto, que discutamos nossas necessidades e pontos de vista buscando aquilo
que é melhor para o meio ambiente, para as nossas
águas e também para agricultura. Aﬁnal, todos precisam de água, de recursos naturais e de alimentos
para sobreviver.
Durante muito tempo o nosso paradigma foi o de
ENFRENTAR a natureza e hoje precisamos aprender
a CONVIVER com ela, com os seus fenômenos e limites.
Então, caros Senadores, as respostas para o
desaﬁo das águas no Brasil serão encontradas possivelmente na adoção de um modelo de gestão de
recursos hídricos integrado, compartilhado, tendo as
bacias hidrográﬁcas como unidades de gerenciamento,
os comitês de bacias como os “Parlamentos das Águas,
levando em conta os ambientes rurais e urbanos, e
todas as atividades econômicas neles desenvolvidas,
com a devida aplicação dos instrumentos de gestão
consagrados pela Política Nacional de Recursos Hídricos, a Lei 9.433/97, também conhecida como a Lei
das Águas.
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Sem esquecer, evidentemente, das relações com
outras políticas que regulam o uso do solo, das ﬂorestas e da própria água, como a política do Saneamento,
os zoneamentos ecológicos e econômicos e também
dos ajustes necessários no Código Florestal.
E para que esta gestão seja realmente integrada, cada setor usuário de nossas águas superﬁciais e
subterrâneas precisa fazer a sua parte, ter o seu uso
regulamentado. No que diz respeito a agricultura, Srs.
senadores, muito embora sejamos o principal usuário da água bruta entre as atividades econômicas do
país, ainda nos falta uma política de IRRIGAÇÃO para
a atividade agrícola.
Uma proposta de política para a IRRIGAÇÃO inclusive já tramitou nesta casa como PSL 6.381/2005,
foi aprovada neste plenário em 2005, mas ainda está
em trâmite na Câmara dos Deputados. Precisamos
resgatar esse projeto, agilizar a sua tramitação e promover o alinhamento necessário das novas normas
para a irrigação com as outras políticas setoriais e da
agricultura, bem como elaborar um mapa estratégico
da agricultura irrigada no Brasil, que hoje ocupa uma
área de aproximadamente 3,44 milhões de hectares, o
que corresponde 5,9% da área total plantada no País.
Eu já conversei com o líder do PDT na Câmara dos
Deputados, meu companheiro Giovanni Queiroz, e
com assessoria legislativa daquela casa e vamos dar
agilizar a aprovação de uma política de IRRIGAÇÃO
para o Brasil.
Água temos em abundância, Srs. Senadores, o
que falta são normas, regras para os usos de cada
setor, e uma gestão integrada dos múltiplos usos para
que tenhamos água para todos em qualidade e quantidade suﬁciente para o desenvolvimento de nossas
atividades econômicas e cotidianas.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT –
RO) – A Srª Senadora Maria do Carmo Alves e os Srs.
Senadores Antonio Carlos Valadares e Renan Calheiros
enviaram discursos à Mesa para serem publicados na
forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
A SRª. MARIA DO CARMO ALVES (Bloco/DEM
– SE. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, hoje são 17 de março e gostaria de registrar aqui o aniversário de Aracaju, Capital do meu Estado. Comemoramos na data de hoje a
transferência da Capital de Sergipe, da cidade de São
Cristóvão para Aracaju, há 156 anos.
Foi uma decisão que contrariou muitos são-cristovenses e surpreendeu outros sergipanos, que não
vislumbraram a indicação visionária do Governador
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da Província, Inácio Barbosa, ao eleger o pequeno
arraial de pescadores no Povoado de Santo Antônio
do Aracaju para Capital.
Era visionária porque se tratava de uma nova
época que ﬂorescia, na qual o padrão ideal de cidades,
que levava em conta uma localização de difícil acesso
e construções fortiﬁcadas, dava espaço às cidades portuárias, localizadas à beira-mar, acessíveis, por onde
a modernidade das máquinas a vapor reconheceria a
pujança econômica que vivenciava Sergipe durante o
Ciclo do Açúcar. E não era pouca coisa, Srs. e Srªs.
Senadores, a expressão nacional da exportação do
açúcar produzido pelos engenhos sergipanos no Vale
do Cotinguiba.
Inácio Barbosa via a oportunidade de instalação
de um porto no Rio Cotinguiba, hoje chamado Sergipe,
como imprescindível para o transporte e a circulação
das riquezas abundantes da Província. A localização
era exata, porque a barra do Cotinguiba gerava os
mais volumosos ﬂuxos de exportação, sendo superior
em quatro ou cinco vezes às demais barras de rio por
onde se escoava a mercadoria local.
Inácio sonhava com a instalação da Capital à margem direita do Cotinguiba, lugar onde estava Aracaju, e
não poupou esforços pra ver sua idéia concretizada.
Colhidos de surpresa para uma convocação extraordinária realizada em uma das poucas casas existentes em Aracaju, os deputados sergipanos elevaram
o povoado à categoria de cidade e, numa estratégia
política de Inácio Barbosa que surpreendeu a muitos,
também, imediatamente, à Capital da Província.
Assim se fez a história de Aracaju, a cidade que
já nasceu Capital e cuja marca de ousadia a faz protagonizar as principais mudanças políticas, econômicas
e culturais do Estado no correr do tempo.
Gostaria de parabenizar, Sr. Presidente, não só
os Aracajuanos, mas todos os sergipanos que se orgulham de sua bela e próspera Capital, pelos 156 anos
dessa jovem cidade, hoje uma das Capitais mais aprazíveis do Nordeste.
Era isso que gostaria de registrar, Sr. Presidente, obrigada.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje, Aracaju, capital
de meu Estado, completa 156 anos de existência, assim sendo, à sua população e às suas famílias, nossos
sinceros e merecidos parabéns!
Embora modesta em demograﬁa e em espaço
urbano, Aracaju se destaca pela organização urbana
de suas praias, pela estética de suas calçadas, pelo
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circuito turístico de suas paisagens. A capital sergipana abriga cerca de 530 mil habitantes.
Tranquila, segura, aconchegante e acolhedora,
está potencialmente preparada para acolher o volumoso
ﬂuxo do mercado turístico, uma vez dotada de diversiﬁcados atrativos naturais – praias, rios e manguezais.
Além disso, montada numa excelente infraestrutura
urbana, dispõe de uma saborosa gastronomia regional
aromatizada principalmente por sabores do mar.
E não é só isso. A população local e os visitantes
podem lançar mão de imensa diversidade de equipamentos culturais e de lazer, a exemplo de museus, galerias de arte, centro de convenções, teatros, parques,
casas noturnas e de espetáculos. Mediante um sistema
de transporte público integrado, é possível conhecer
toda a capital sergipana com um único bilhete, que
permite que o passageiro pegue quantos ônibus desejar. Isso tudo para não mencionar uma rede hoteleira
de qualidade, com bares e restaurantes à disposição
do turista. E para quem gosta de pedalar, Aracaju lhe
reserva nada menos que 50 quilômetros de ciclovias.
Sr. Presidente, toda essa engrenagem não surge
do nada. Em 2009, o PIB de Aracaju alcançou a marca
dos sete bilhões de reais, superando outras capitais
brasileiras, como Palmas no Tocantins e Rio Branco
no Acre. A partir dos anos 2000, com o incentivo das
políticas sociais implementadas pelo Governo Lula,
as capitais nordestinas se depararam com alavancas
muito concretas de crescimento. Dotadas de poder
aquisitivo mais robusto, as famílias da capital sergipana se sentiram mais conﬁantes nas demandas por
bens duráveis, consumindo mercadorias em escala
jamais vista.
Quero nesta oportunidade também ressaltar o
sucesso do Banco do Estado de Sergipe que registrou
este ano um patrimônio líquido de R$ 177,3 milhões
com expansão de 19,4 % em um ano. Em 2010, o lucro líquido consolidado gerado foi de R$ 54,5 milhões,
39,4% acima do resultado de 2009, desempenho resultante do crescimento das receitas de operações
créditos, aumento nas receitas de prestações de serviços, e pela redução das despesas de captação e
provisão para perdas nas operações de créditos. A
relevância inconteste desses resultados, trata-se da
evolução superior aos principais bancos atuantes no
Brasil, exempliﬁcando o crescimento de bancos como:
Privados – Bradesco (25%), Itaú (32%), Santander
(34%); Públicos – Banrisul (37%), Banco do Brasil
(15%), Caixa (25%). A tratar de dados comparativos,
o Banco do Estado de Sergipe se apresenta como um
dos bancos de maior lucratividade no país.
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Sinal dos novos tempos, empresários de múltiplos
ramos têm buscado em Aracaju o refúgio ideal para
seus empreendimentos. A CVC que está expandindo
seus negócios para o ramo da hotelaria, vai entrar no
mercado das classes C e D. Segundo os diretores, vai
investir no primeiro “resort popular” em área nobre: a
praia do Mosqueiro, em Aracaju.
Assim, devemos exaltar a verdadeira revolução
que acontece em Aracaju sob a forma de transformações modernizadoras de suas instituições, de seus
costumes e de sua conscientização política democrática. Nosso povo aposta nos processos progressistas
de modernização urbana, destinando a Aracaju um
devir alvissareiro, seja pela válvula do turismo, seja
pela válvula da indústria.
Por ﬁm, Sr. Presidente, não há como arrefecer
minha emoção ao celebrar os 156 anos da capital sergipana, na convicção de que não sobram mais espaços
políticos para o arcaísmo tacanho das economias conservadoras. Aracaju acompanha os ventos da modernidade, se adequando aos desaﬁos contemporâneos
da globalização dos mercados. Em suma, seu presente
prepara, hoje, um futuro de muita prosperidade num
amanhã bem próximo.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL.
Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, o tema que me traz a tribuna no dia
de hoje é um dos mais gratiﬁcantes de toda minha trajetória de homem público: os 21 anos de criação do
Código de Defesa do Consumidor. Tenho esta ligação
com o tema exatamente por ter tido a honra, como Ministro da Justiça, de ajudar a tirar do papel o Código
que revolucionou as relações de consumo e passou a
defender a parte mais frágil e sempre a mais lesada:
o consumidor.
O Código existia, fora criado e aprovado pelo
Congresso Nacional, mas se assemelhava a outras
leis que eram elogiadas, mas não saíam do papel. O
Código do Consumidor, naquele momento, claudicava com poucos e enfraquecidos Procons e algumas
outras entidades que atuavam em defesa do cidadão.
Ele se ressentia da falta de um dínamo institucional,
de uma força política para se aﬁrmar e se fazer respeitado em todo o Brasil.
Naquela oportunidade tive a honra de ser indicado pelo meu partido, o PMDB, para dirigir o ministério
da Justiça, posto que já fora ocupado por respeitados
juristas brasileiros.
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A pasta era – e ainda é – muito complexa com
competências múltiplas e díspares. Estavam lá vários
órgãos: Denatran, responsável pela política nacional
de trânsito, a Fundação Nacional do Índio, o CADE –
Conselho Administrativo de Defesa Econômica, atuando no equilíbrio do mercado, e a Secretaria de Direitos
Humanos, entre outros órgãos. Mas lá havia duas secretarias muito relevantes e esquecidas: a Secretaria
de Direito Econômico – SDE – e o Departamento de
Proteção e Defesa do Consumidor, DPDC. Ambas com
responsabilidades muito além de suas tímidas estruturas físicas e funcionais.
Como um exército de Brancaleone passamos a
atuar, junto com o DPDC e a SDE, no mercado das
relações de consumo e, graças a postura do Ministério,
graças a este suporte público, o Código de Defesa do
Consumidor pegou.
O Código é, inquestionavelmente, a maior contribuição do direito privado brasileiro para o mundo.
Sinto-me particularmente honrado porque participei
da aprovação do Código como deputado federal e,
como ministro de Estado da Justiça, pude colaborar
com ações pontuais no sentido de que o Código fosse
respeitado em todo o País.
O Código de Defesa do Consumidor é uma legislação – ainda hoje – de vanguarda e abrangente,
que deﬁniu responsabilidades e mecanismos eﬁcazes
de reparação de danos nas relações de consumo. O
Brasil é uma das poucas nações do planeta a conferir
o status de código ao assunto, o que, certamente, fortaleceu sua aceitação social. Por isso nosso código foi
e está sendo ponto de partida para vários países que
pensam em adotar legislações semelhantes.
Muitas ações do Ministério da Justiça neste renascimento do Código foram rumorosas, motivos de
debate na televisão, jornais e rodas de conversas em
todo o Brasil.
A primeira delas, respeitada ainda hoje, acabou
com a farra desrespeitosa pela qual as administradoras de cartões de crédito enviavam cartões não
solicitados aos consumidores e por eles passavam a
cobrar anuidade.
Esta prática, desleal, acabou depois de sucessivas punições a todas as bandeiras que despachavam
cartões sem anuência do consumidor. As próprias administradoras acabaram concordando que a prática era
abusiva e, compreendendo uma nova realidade social
e legal no Brasil, passaram a não enviar cartões sem
o consentimento do consumidor.
Posteriormente, veio a batalha dos preços nos
produtos dos supermercados. O Código exigia e ain-
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da exige que o preço fosse colocado no produto e não
apenas nas gôndolas, como era praxe, ou no código
de barras. Não era um capricho. É uma exigência legal
e ninguém, obviamente, era contra o código de barras
que agiliza os procedimentos comerciais.
Argumentávamos, então, que o código de barras deveria conviver harmonicamente com o preço do
produto e, enquanto estivemos à frente do ministério,
a determinação legal foi acatada.
Mas o Código do Consumidor não é um instrumento que estimula e gera o conﬂito entre consumidores e fornecedores. Ao contrário. A toda iminência de
um ruído nesta relação, o Código oferece a alternativa
civilizada do acordo. E foi através dos famosos termos
de ajustamento de conduta (TEC) que evitamos muitos conﬂitos e milhares de ações judiciais que podiam
estar entulhando a justiça ainda hoje.
Recordo muito bem de dois exemplos: na crise
cambial de 1998, quando o dólar explodiu, muitos consumidores perderam as condições de honrar prestações
de automóveis indexadas à moeda norte-americana.
As ﬁnanceiras de leasing não tinham nenhum interesse em retomar tamanha quantidade de veículos
ﬁnanciados de eventuais inadimplentes. Era um impasse. Mas, através de um Termo de Ajustamento de
Conduta, os contratos foram esticados. Sentamos na
mesma mesa: as ﬁnanceiras, bancos de montadoras,
consumidores e, desta forma, os compradores puderam honrar os pagamentos num prazo mais longo e
evitou-se um trauma econômico no Brasil.
O mesmo ocorreu com os fabricantes que vendiam lâmpadas inadequadas para a voltagem da rede
brasileira, que diminuíam a vida útil das lâmpadas.
Foi celebrado um Termo de Ajustamento de Conduta e o problema foi solucionado sem a necessidade
de litígio. Fico apenas com estes episódios mais rumorosos para não cansar, tamanha é minha atenção
com o Código do Consumidor.
Mas, como sabido, as leis se subordinam à ação
deteriorante do tempo. Novas relações de consumo surgiram com a rede mundial de computadores e muitos
outros conﬂitos não estão suﬁcientemente abrangidos.
Por isso foi criada, em dezembro último, uma comissão de juristas, sob a presidência do especialista no
assunto, ministro Herman Benjamin, para atualizar o
Código de Defesa do Consumidor.
Para os mais desconﬁados é bom que ﬁque bem
claro: é uma Comissão para atualizar, não para reformar
ou descaracterizar o Código. Uma comissão que não
vai mexer um milímetro nos direitos dos consumidores.
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Pelo contrário, a Comissão tem a diretriz de ampliar os
direitos do consumidor com muita responsabilidade.
Neste aspecto, é importante sublinhar que o chamado e-mercado, ou o comércio eletrônico, precisa de
regras claras a ﬁm de proteger o consumidor e garantir a credibilidade desta modalidade de consumo que
cresce em todo o mundo.
Outra preocupação dominante da comissão é o
fortalecimento dos Procons, a ﬁm de se evitar o excesso de litígio nas relações de consumo.
Todos nós aguardamos ansiosos o ante-projeto
que deve ser sugerido pela Comissão até o ﬁnal deste semestre, para que possamos aprimorar o Código
de Defesa do Consumidor. Código que, nunca é demasiado relembrar, foi concebido, elaborado e votado
pelo Congresso Nacional. Não seremos nós a mexer
nos direitos conquistados.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada esta sessão.
(Levanta-se a Sessão às 20 horas e 14
minutos.)
DISCURSO PROFERIDO PELO SR. SENADOR CASILDO MALDANER NA SESSÃO
DO DIA 03 DE MARÇO DE 2011, QUE, RETIRADO PARA REVISÃO PELO ORADOR,
ORA SE PUBLICA.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC.
Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.)
– Sr. Presidente Pedro Taques, nobres colegas, antes de
entrar no assunto propriamente dito, quero fazer apenas uma referência ao pronunciamento que o Senador
catarinense, Luiz Henrique, fez há pouco. Eu estava lá
fora e, no carro, sintonizado com o Senado, ouvi que o
tema que ele abordava era descentralização.
O Senador Luiz Henrique da Silveira fala com
propriedade, porque, no nosso Estado, Santa Catarina, ele implantou esse sistema de descentralização,
criando 36 secretarias regionais, fazendo com que
elas tivessem o mesmo poder, praticamente, que a da
grande Florianópolis, a capital.
O Governo é descentralizado, com os secretários
regionais e os gerentes de todas as áreas decidindo
o orçamento descentralizado, e discutindo isso, quer
dizer, uma região distante tem os mesmos valores e
os mesmos direitos que a regional de uma grande cidade, ou coisa que o valha, digniﬁcando, facilitando,
melhorando, prestando serviços onde se encontram
os cidadãos.
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Então, essa tese é um modelo que muitos estão
indo conhecer em nosso Estado e que acho que até
serve como um modelo para o Brasil, para descentralizar as questões e o poder central ser mais regulador
e não arrecadador, daqui saindo as decisões para que
os Prefeitos, principalmente, venham buscar os recursos. Descentralizar, quer dizer, ser o normatizador das
questões do Brasil.
Essa é a tese catarinense que, há pouco, o Senador Luiz Henrique abordou. Com certeza, ele vai
voltar várias vezes para defender essa tese.
Nobre Presidente, caros colegas, tive a honra de
ser conduzido, ontem, como Vice-Presidente da Comissão de Assuntos Sociais desta Casa, juntamente
com o colega de V. Exª, o Senador Jayme Campos,
como Presidente.
Nessa Comissão, vamos ter diversos temas para
serem abordados no decorrer dos próximos anos ou
meses. São temas que, no Brasil vivenciamos todos
os dias. Quero, para reﬂexão, Sr. Presidente, nobres
colegas, fazer algumas ponderações em relação à
verdadeira inclusão social, e vou me referir mais aos
que são deﬁcientes por um mal ou outro, e eu não sabia, até, e os dados que me chegaram são de ﬁcar...
É extraordinário: nós temos no Brasil cerca de 24 milhões de pessoas com um defeito ou outro, de uma
maneira ou outra têm uma deﬁciência: ou é auditiva,
ou é visual, ou é física, ou é dessa forma ou daquela,
representando cerca de 14% da população brasileira.
É uma loucura, é muita gente. A gente vê aqui e acolá,
às vezes, um deﬁciente e a gente não se apercebe,
mas, se analisarmos os dados e os números, a gente
vê isso, que é muita gente no Brasil enfrentando problemas dessa ordem. Então eu trago algumas considerações em relação a isso.
De acordo com o Censo do IBGE – isso eu falo
de 2000, porque eu não tenho os dados de 2010, que
devem estar aí, mas eu não consegui compilar; os de
2000, os dados de 2010 ainda não estão disponíveis, eu
não consegui – o Brasil tem 24,5 milhões de portadores
de deﬁciência, o que equivale a 14,5% da população do
País. Desses cidadãos, 22,9% com deﬁciência motora,
16,7% com deﬁciência auditiva, 8,3% com deﬁciência
mental e 4,1% com deﬁciência física.
A Constituição brasileira garante direitos fundamentais dos portadores de deﬁciência. Isso quer dizer
que há um dispositivo constitucional que dá essas garantias, além de estabelecer competências especíﬁcas
para Estados e Municípios.
Avançamos, é verdade, temos vagas em concursos públicos para portadores de deﬁciências, espaços
em estacionamentos, adaptações urbanos de acessibilidade em algumas cidades, atendimentos especializados
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em algumas escolas da rede pública; ainda em nossa
legislação, isenção de IPI para aquisição de automóveis para portadores de deﬁciência e a possibilidade
de dedução do imposto de renda para aquisição de
equipamentos para deﬁcientes – mas dentro da cota
de despesas médicas do Imposto de Renda.
Aqui peço licença para fazer um “parênteses”:
tudo isso é lei, há bastante tempo, e no entanto as políticas públicas e sua aplicação efetiva ainda não são,
infelizmente, exceções na maior parte dos Estados e
municípios brasileiros, quando deveriam ser regra absoluta. Reﬁro-me ao atendimento de qualidade, com
capacitação especíﬁca, para portadores de deﬁciência
nas redes públicas de ensino e saúde. Isso pra não
falar das regras de acessibilidade, que são cumpridas
à guisa da vontade de cada um. Quer dizer, ﬁca a vontade de cada um para atender.
Sei que há Senadores nesta Casa, e cito o exemplo do colega Paulo Paim, que lutam por uma legislação voltada ao portador de deﬁciência, ainda mais
inclusiva e abrangente. Cito também projeto de lei do
Deputado Federal Gonzaga Patriota, de Pernambuco, que propõe a isenção de Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) e do Imposto sobre Importação,
para aquisição de equipamentos.
Ofereço-me, nobre colegas, para unir forças neste bom combate. Na Comissão de Assuntos Sociais,
presidida, como disse antes, pelo nosso colega Jayme
Campos e onde, conforme frisei, fui eleito vice-presidente, não pouparemos esforços para levar adiante
todos os projetos que possam representar avanços
em nossa legislação. Neste momento quero apresentar também minhas contribuições.
Sabemos que hoje há produtos e equipamentos
que podem melhorar a vida de portadores de deﬁciências, utilizando a mais alta tecnologia.
Imaginem, caros Senadores, a mudança na vida
de uma pessoa que, com acesso a uma moderna prótese para membros inferiores, poderá voltar às suas atividades normais. Ou uma órtese que permitirá que um
deﬁciente se alimente sozinho, utilize um computador
ou simplesmente escreva. Parece pouco, mas acreditem, é uma verdadeira transformação! Há mais, muito
mais: equipamentos para portadores de deﬁciências
auditivas, visuais, motoras, físicas e mentais, softwares,
computadores, próteses, órteses, cadeiras de rodas especiais; enﬁm, coisas que podem signiﬁcar revoluções
na vida desses 24,5 milhões de brasileiros
Ocorre que a boa parte desses equipamentos
e o desenvolvimento das tecnologias é realizado no
exterior e, mesmo quando têm fabricação nacional,
alcançam preços proibitivos.
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Portanto, trago duas propostas distintas, que poderão contribuir para a resolução das vertentes dos
principais problemas: Produção e Aquisição.
No lado da produção, proponho a isenção total
de impostos para a pesquisa, para o desenvolvimento de equipamentos voltados aos portadores de deﬁciência, visando o estímulo à inovação tecnológica
brasileira no setor.
Na outra ponta, temos a triste realidade do acesso a esses equipamentos. Salvo exceções em que os
familiares ou o próprio portador dispõem de recursos
ﬁnanceiros,...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Eu apressaria um pouco, Sr. Presidente.
A imensa maioria dos brasileiros depende da
caridade – a imensa maioria – de entidades sem ﬁns
lucrativos ou de governos estaduais e municipais, sempre com escassez de recursos.
São longas esperas, ﬁlas e, no mais das vezes,
humilhação, para obter uma simples cadeira de rodas. Quando há necessidade de equipamentos mais
complexos e modernos, estes estão praticamente
inacessíveis.
Proponho que se crie, então, uma lei de incentivo
ﬁscal para o portador de deﬁciência, nos moldes das já
consagradas Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet)
ou Lei de Incentivo ao Esporte, em que a pessoa física
ou jurídica poderá abater um percentual determinado
de seu imposto de renda devido para aquisição de
equipamentos para portadores de deﬁciências, para
uso próprio ou doação a terceiros.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Vou concluir.
Evidentemente que tais doações devem sofrer
rigorosa ﬁscalização, para que não deságuem na vala
comum do assistencialismo barato, nem tampouco sejam
vítimas de intenções e ações de interesses escusos.
Concluindo, Sr. Presidente, com estas medidas,
nobres colegas, incentivaremos a pesquisa cientíﬁca
nacional, a produção de equipamentos especíﬁcos para
os portadores de deﬁciências e, em última análise, uma
profunda mudança em nossa sociedade. Poderemos
ter, inclusive, o surgimento de uma cadeia produtiva,
com capacidade para gerar empregos no País.
Daremos uma contribuição efetiva de cidadania,
de verdadeira inclusão social para esses brasileiros tão
especiais, que querem apenas uma coisa: tornarem-se
iguais, com respeito às suas diferenças.
Muito obrigado Sr. Presidente e nobres colegas.
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o cumprimento, por parte do Ministério da Educação,
das recomendações constantes do Acórdão nº 816,
de 2009, que se refere à auditoria operacional realizada no Programa Universidade para todos (ProUni).
Críticas às medidas provisórias e comentários sobre os prazos de tramitação, com destaque
à defesa da independência do Congresso Nacional
em relação ao Poder Executivo. ............................
Indignação com a postura do Congresso Nacional, que permite ao Executivo legislar mais do
que o Legislativo, bem como pedido à Câmara dos
Deputados para que ofereça um prazo para apreciar
e debater as medidas provisórias..........................
Pedido de esclarecimentos ao Senado Federal sobre as providências tomadas em relação à
denúncia do Tribunal de Contas da União que, por
meio de uma auditoria na Secretaria do Tesouro
Nacional e de Orçamento Federal, veriﬁcou o uso
indevido de recursos para amortização da dívida
pública federal interna. ..........................................
Destaque à sanção do projeto que amplia a
Bolsa Atleta e altera a legislação do desporto no
País, conhecida como Lei Pelé..............................
Encaminhamento de voto favorável ao Projeto
de Decreto Legislativo nº 29, de 2010, que aprova
o texto do Acordo sobre Transporte Marítimo entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo dos Estados Unidos da América, celebrado em Washington, em 30 de setembro de 2005. .
Comentários a respeito das medidas provisórias que não foram votadas devido ao desrespeito
aos prazos de tramitação no Congresso Nacional.
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ANA AMÉLIA
Requerimento n° 199, de 2011, que solicita
seja encaminhado voto de solidariedade, em nome
do Partido Progressista, ao povo japonês e à comunidade japonesa no Brasil, em face do forte terremoto (8.9 graus na escala Richter) que atingiu o
nordeste do Japão, seguido de tsunami. ...............
Solidariedade às vítimas e às autoridades japonesas pelo terremoto e tsunami que atingiram o Japão
no ano de 2011; e preocupação com os estragos que
as enchentes causaram à cidade de São Lourenço
do Sul, no Estado do Rio Grande do Sul, com destaque à medida provisória que estende os benefícios
de subvenção econômica do Bando Nacional de De-
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senvolvimento Econômico e Social (BNDS) a todos
os Municípios atingidos por calamidades. .................
Registro de abertura da Expodireito Cotrijal,
ocorrido no dia 15 de março de 2011, na cidade de
Não-Me-Toque, no Estado do Rio Grande do Sul.
Pedido de apoio à aprovação do Projeto de
Lei do Senado n° 76, de 2011, que propõe a isenção
do Imposto de Renda para pessoa física, dos rendimentos provenientes da aposentadoria e pensão
pagos pelo Regime Geral da Previdência Social...
Requerimento n° 255, de 211, que solicita ao
Tribunal de Contas da União a realização de uma
auditoria nos contratos ﬁrmados pelo Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), no
âmbito do Programa Nacional de Controle Eletrônico de Velocidade (PNCV). .....................................
Requerimento n° 227, de 2011, que solicita
a retirada em caráter deﬁnitivo do Requerimento
n° 169, de 2011, que solicita desarquivamento do
Projeto de Lei do Senado nº 327, de 2006, o qual
dispõe sobre a movimentação e armazenagem de
mercadorias importadas ou despachadas para exportação e dá outras providências.........................
Encaminhamento de voto favorável ao Projeto
de Decreto Legislativo nº 29, de 2010, que aprova
o texto do Acordo sobre Transporte Marítimo entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo dos Estados Unidos da América, celebrado em Washington, em 30 de setembro de 2005. .
Aparte à senadora Ana Rita.........................
Comentários a respeito da reportagem do
jornalista Giovani Grizotti a respeito de fraudes
na instalação de lombadas eletrônicas, radares
e pardais nas rodovias brasileiras, bem como de
aprovação de requerimento que solicita ao Tribunal
de Contas da União a realização de auditoria nos
contratos ﬁrmados pelo Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes (Dnit), no âmbito
do Programa Nacional de Controle Eletrônico de
Velocidade (PNCV)................................................
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Comentários a respeito da importância da
Campanha da Fraternidade Ecumênica de 2011, que
enfatiza a questão das mudanças climáticas, tendo
como tema “Fraternidade e a Vida no Planeta”. ......
Solidariedade ao povo capixaba e comentários
a respeito dos desastres ocorridos no Estado do Espírito Santo em razão das fortes chuvas, e satisfação
com o empenho de diversos órgãos públicos na atuação integrada à Coordenação Estadual de Defesa
Civil, para auxiliar na reconstrução do Estado.........
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Comentários a respeito da Campanha da
Fraternidade de 2011, que tem como tema “Fraternidade e a Vida no Planeta”. .............................
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ANGELA PORTELA
Satisfação com a audiência pública realizada na Comissão de Ciência e Tecnologia, com a
presença do Ministro das Comunicações, Paulo
Bernardo, em que foi anunciada a revisão do Plano
Nacional de Banda Larga e a inclusão do Estado
de Roraima no referido plano. ...............................
Registro da votação do Plano Nacional de
Educação para o período de 2011/2020, bem como
elogios à postura do governo da presidente Dilma
Rousseff em relação à qualidade da educação brasileira, com destaque aos anúncios da construção
de seis mil creches e da implantação do Plano Nacional de Acesso ao Ensino Técnico (Pronatec)....
Satisfação com audiência pública realizada
na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática, a qual contou com a
presença do Ministro das Comunicações, Paulo
Bernardo, que anunciou a inserção do Estado de
Roraima no Plano Nacional de Banda Larga. .......
Comentários a respeito das conquistas obtidas
no Estado de Roraima durante o governo do presidente
Lula, tais como: transferência das terras; criação da
zona de processamento de exportações e das áreas
de livre comércio, bem como expectativas para que
o governo da presidenta Dilma Rousseff continue investindo para o desenvolvimento dessa região.........
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ANIBAL DINIZ
Defesa das reivindicações dos Juízes Federais em reconhecimento à gravidade dos problemas
enfrentados pela categoria, bem como pedido ao
Senado Federal para que auxilie na busca de soluções, principalmente em relação à equiparação
salarial com as demais magistraturas. ..................
Considerações a respeito das críticas feitas
pelo Padre Paolino Baldassari sobre o fato de o
manejo ﬂorestal ser uma solução sustentável para
o desenvolvimento da Floresta Amazônica. ..........
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que criam dois novos institutos da democracia participativa, do Direito de Renovação e o Veto Popular..
Requerimento n° 180, de 2011, que solicita a
continuidade da tramitação do Projeto de Lei da Câmara n° 49, de 2003, que institui o Mapa da Exclusão
Social, estabelecendo metas e normas voltadas à
responsabilidade na gestão social do Estado. ........
Registro de homenagem à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), bem como
comemoração pelo lançamento da Campanha da
Fraternidade Ecumênica de 2011, que traz como
tema “Fraternidade e a Vida no Planeta” e como
lema “A criação geme em dores de parto”. ...........
Insatisfação com a tramitação das medidas
provisórias nas duas Casas do Congresso Nacional,
bem como apoio à proposta do senador Walter Pinheiro, que propõe o prazo de 55 dias para a medida
provisória tramitar na Câmara dos Deputados e 55
dias para tramitar no Senado Federal, com 10 dias
de espaço para, no caso emenda, voltar à Câmara.
Preocupação com a segurança das usinas nucleares brasileiras, com destaque ao requerimento
aprovado pela Comissão de Meio Ambiente, Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle, para realização de audiência pública com o diretor-presidente
da Eletrobras Termonuclear (Eletronuclear), Othon
Luiz Pinheiro da Silva, para tratar dos quatro projetos de construção de usinas nucleares no Brasil, e
da segurança na utilização dessa fonte energética.
Requerimento n° 228, de 2011, que solicita
voto de congratulação ao governador do Estado de
Sergipe, Marcelo Deda, ao prefeito do Município de
Lagarto, Walmir Monteiro, e ao reitor da Universidade Federal de Sergipe, Josué Modesto dos Passos
Sobrinho, pela instalação do Campus de Ciência
da Saúde da Universidade Federal de Sergipe, no
Município de Lagarto. ............................................
Requerimento n° 242, de 2011, que solicita
voto de congratulação ao governador do Estado de
Sergipe, Marcelo Deda, e à diretora executiva do
Banco do Estado de Sergipe pelo desempenho alcançado por essa instituição no exercício de 2010.
Homenagem pelo transcuro dos 156 anos da
cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe,
bem como comentários a respeitos das transformações das instituições, dos costumes e da conscientização política democrática do estado. ..........

ANTONIO CARLOS VALADARES
BENEDITO DE LIRA
Requerimento n° 179, de 2011, que solicita a
continuidade da tramitação da Proposta de Emenda
à Constituição n° 80, de 2003, que altera a redação
do artigo 14 da Constituição Federal, inserindo incisos

Projeto de Lei do Senado n° 86, de 2011 –
Complementar, que altera dispositivo da Lei Complementar n° 101, de 2000, para tratar das trans-
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ferências Voluntárias a Municípios com população
de até 50.000 habitantes. ......................................
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CASILDO MALDANER
Apoio à eleição do catarinense Fernando de
Magalhães Furlan como presidente do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (Cade). .......
Comentários sobre Requerimento n° 171, de
2011, que solicita a criação de uma Comissão Temporária para propor alterações no Sistema Nacional
de Defesa Civil e construir proposta de constituição
de uma força nacional de defesa civil....................
Considerações sobre a autossuﬁciência do
Brasil na produção de petróleo, bem como comentários a respeito da necessidade de independência
na produção de derivados. ....................................
Referência à participação de Sua Excelência
como vice-presidente da Comissão de Assuntos
Sociais e ponderações em relação à inclusão social
dos portadores de deﬁciências. .............................
Considerações a respeito do pronunciamento
do senador Luiz Henrique, que implantou um sistema de descentralização, criando 36 secretarias
regionais no Estado de Santa Catarina. ................
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CIRO NOGUEIRA
Projeto de Lei do Senado n° 89, de 2011, que
altera a Lei n° 11.438, de 2006, que dispõe sobre
incentivos e benefícios para fomentar as atividades
de caráter desportivo e dá outras providências, para
prorrogar a validade da norma e alterar o limite de
dedução relativo à pessoa jurídica. .......................
Parecer n° 36, de 2011 (da Comissão Diretora),
que apresenta a redação ﬁnal da Emenda do Senado
ao Projeto de Lei de Conversão n° 4, de 2011 (Medida Provisória nº 507, de 2010), que institui hipóteses
especíﬁcas de sanção disciplinar para a violação de
sigilo ﬁscal e dá outras providências........................
Parecer n° 37, de 2011 (da Comissão Diretora),
que apresenta a redação ﬁnal do Projeto de Resolução
n° 7, de 2011, que autoriza a República Federativa
do Brasil a contratar operação de crédito externo no
valor de até US$ 200.000000,00 (duzentos milhões
de dólares dos Estados Unidos da América). ...........
Requerimento n° 224, de 2011, que solicita a
tramitação em conjunto do Projeto de Lei no Sena-

do n° 70, de 2011, com o Projeto de Lei do Senado
n° 71, de 2011, por versarem sobre a legislação do
imposto de renda da pessoa física. .......................
Homenagem à Batalha do Jenipapo, bem como
reﬂexão sobre a coragem dos brasileiros, em busca de
sua independência, para enfrentar os portugueses..
Projeto de Lei do Senado n° 90, de 2011,
que altera dispositivos das Leis n° 8.072, de 1990,
para agravar o regime de cumprimento de pena do
condenado pela prática de crime hediondo. ..........
Projeto de Lei do Senado n° 93, de 2011, que
estabelece a identiﬁcação genética para os condenados por crime praticado com violência contra a
pessoa ou considerado hediondo. .........................
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Congratulações pelo nonagésimo aniversário
de fundação do jornal Folha de S.Paulo. ...............
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Requerimento n° 188, de 2011, que solicita a
continuidade da tramitação da Proposta da Emenda
à Constituição nº 47, de 2005, que acrescenta o §
12 do art. 14 e o § 13 do art. 37 da Constituição
Federal, para restringir os sigilos bancário e ﬁscal,
nas hipóteses mencionadas. .................................
Requerimento n° 189, de 2011, que solicita a
continuidade da tramitação da Proposta de Emenda
à Constituição nº 52, de 2005, que dá nova redação
ao art. 243 da Constituição Federal, para acrescentar as hipóteses de expropriação de glebas rurais
e exploração de trabalho escravo ou infantil..........
Requerimento n° 190, de 2011, que solicita a
continuidade da tramitação do Projeto de Lei do Senado nº 4, de 2004, que altera o Decreto-Lei n° 3.365, de
1941, que dispõe sobre desapropriações por unidade
pública, e a Lei n° 6.766, de 1979, que dispõe sobre o
parcelamento do solo urbano e dá outras providências,
para estabelecer, nos casos que especiﬁca, critérios
para o pagamento de justa indenização....................
Requerimento n° 191, de 2011, que solicita
a continuidade da tramitação do Projeto de Lei do
Senado nº 284, de 2005, que altera as Leis n° 9.096,
de 1995, n° 9.504, de 1997, n° 1.079, de 1950, e
o Decreto-Lei n° 201, de 1967, para disciplinar o
ﬁnanciamento das eleições. ..................................
Requerimento n° 192, de 2011, que solicita
a continuidade da tramitação do Projeto de Lei do
Senado nº 145, de 2005, que determina que a União
efetue abatimento de 20% do pagamento mensal
do serviço da dívida dos estados, dos municípios
e do Distrito Federal, em favor da educação. ........
Requerimento n° 193, de 2011, que solicita
a continuidade da tramitação do Projeto de Lei do
Senado nº 2, de 2006, que altera o art. 8° da Lei
n° 11.124, de 2005, para atribuir ao Fundo Nacio-
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nal de Habilitação de Interesse Social metade dos
dividendos mínimos pagos pela Caixa Econômica
Federal do Tesouro Nacional. ................................
Requerimento n° 194, de 2011, que solicita
a continuidade da tramitação do Projeto de Lei do
Senado nº 7, de 2006, que insere alíneas nos §§ 1°
e 2° do art. 9° da Lei n° 4.024, de 1961, modiﬁcada
pela Lei n° 9.131, de 1995, para atribuir às Câmaras do Conselho Nacional de Educação a função
de análise e intermediação de conﬂitos entre trabalhadores de educação e seus empregados.......
Requerimento n° 195, de 2011, que solicita
a continuidade da tramitação do Projeto de Lei do
Senado nº 195, de 2006, que altera a Lei n° 9.504,
de 1997 (Lei Eleitoral), para estabelecer que os candidatos devam registrar os respectivos carta de princípios e programa de trabalho na Justiça Eleitoral. .
Requerimento n° 196, de 2011, que solicita
a continuidade da tramitação do Projeto de Lei do
Senado nº 253, de 2006, que altera a Lei n° 8.072,
de 1990, para tornar crime hediondo as condutas
previstas nos arts 312, 313-A, 313-B, 315, 317, caput e § 2°, e 333 do Código Penal. ........................
Requerimento n° 197, de 2011, que solicita
a continuidade da tramitação do Projeto de Lei do
Senado nº 345, de 2006, que concede isenção do
Imposto de Importação, da Contribuição para os
Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público incidente na Importação de Produtos Estrangeiros ou Serviços (PIS/
PASEP – Importação) e da Contribuição Social para
o Financiamento de Seguridade Social devida pelo
Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do
Exterior (COFINS- Importação) aos instrumentos
musicais, suas partes e acessórios. ......................
Homenagem ao nonagésimo aniversário de
fundação do jornal Folha de S.Paulo. ....................
Aparte ao senador Paulo Paim. ...................
Comentários a respeito da importância da
visita do presidente norte-americano, Barack Obama, ao Brasil, bem como sugestões de temas que
poderiam ser abordados no encontro com a presidenta Dilma Rousseff. ...........................................
Aparte ao senador Vital do Rêgo. ................
Aparte ao senador Aloysio Nunes Ferreira. .
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primeiro-ministro do Japão Naoto Kan e ao Embaixador do Japão no Brasil Akira Miwa, pela tragédia
ocorrida naquele país, em 11 de março de 2011. .
Considerações acerca dos avanços econômicos internacionais e nacionais, bem com sobre as
relações entre Brasil e Estados Unidos, com destaque à importância da visita do presidente norte-americano, Barack Obama, ao País. ....................
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Registro do transcurso do Dia do Agente Penitenciário Federal. ................................................
Comentários a repeito do terremoto seguido
de tsunami que afetou o Japão e causou um acidente na usina nuclear de Fukishima, com destaque para questões de segurança que envolvem as
usinas nucleares brasileiras...................................
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Apoio à transformação do Projeto de Lei de
Conversão nº 4, de 2011, em projeto de lei, bem
como apelo aos Lideres para que possam discutir
de forma justa e equilibrada o projeto, a ﬁm de estabelecer a igualdade do prazo para tramitação de
medidas provisórias na Câmara dos Deputados e
no Senado Federal. ...............................................
Proposta de Emenda à Constituição n° 7, de
2011, que altera o art. 130-A, caput e inciso III, da
Constituição Federal, para modiﬁcar a composição
do Conselho Nacional do Ministério Público..........
Proposta de Emenda à Constituição n° 9, de
2011, que altera o caput e os incisos IV e V do art.
103-B da Constituição Federal, para modiﬁcar a
composição do Conselho Nacional de Justiça. .....
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EDUARDO AMORIM
Congratulações aos aracajuanos, pela passagem
de 156 anos de fundação da cidade de Aracaju..........
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EDUARDO BRAGA
Aparte à senadora Vanessa Grazziotin........
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CYRO MIRANDA
EDUARDO SUPLICY
Comentários sobre a importância do lançamento da Campanha da Fraternidade de 2011, que tem
como tema “Fraternidade e a Vida no Planeta”.........
Requerimento n° 222, de 2011, que solicita
seja apresentado voto de pesar ao povo japonês, ao
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Congratulações pelo nonagésimo aniversário
de fundação do jornal Folha de S.Paulo. ...............
Sugestão ao jornal Folha de S.Paulo para
que cubra o seminário especial, a respeito da ren-
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da básica da cidadania, em 22 de abril de 2011, na
Universidade de Anchorage, no Alasca.................
Registro de convite feito a Sua Excelência pelo
embaixador do Iraque para um encontro a ﬁm de
tratar de proposição do governo iraquiano que diz
que todo petróleo daquele país pertence ao povo
iraquiano e às suas províncias regionais...............
Considerações a respeito do projeto de lei que
permite assinaturas eletrônicas em projetos de lei
de iniciativa popular, possibilitando maior alcance
dos requisitos constitucionais e legais de admissibilidade dos projetos..............................................
Solidariedade aos familiares do ex-deputado
Eduardo Valverde, falecido em 11 de março de 2011.
Projeto de Lei do Senado n° 84, de 2011,
que altera a Lei n° 9.709, de 1998, para admitir e
disciplinar a subscrição eletrônica de projeto de lei
de iniciativa popular. ..............................................
Voto de pesar pelo falecimento do Secretário
de Organização do Diretório Regional do Partido dos
Trabalhadores (PT) Ely Bezerra, em 11 de março
de 2011, no Estado de Rondônia. .........................
Comentários sobre o lançamento da Campanha da Fraternidade Ecumênica de 2011, com
o tema “Fraternidade e a Vida no Planeta”. ...........
Parecer n° 34, de 2011 (da Comissão de Assuntos Econômicos), sobre a Mensagem n° 2, de
2011 (n° 709, de 2010, na origem), que solicita autorização do Senado Federal para que seja contratada operação de crédito externo entre a República
Federativa do Brasil, e o Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no valor de
até US$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de dólares dos Estados Unidos da América), de principal,
cujos recursos destinam-se ao Projeto Consolidação
do Programa Bolsa Família e apoio ao Compromisso
Nacional pelo Desenvolvimento Social....................
Reﬂexão sobre a importância da visita do
presidente norte-americano, Barack Obama, ao
Brasil, com destaque à possibilidade de união das
Américas e outros assuntos. .................................
Encaminhamento à Mesa Diretora de questão de ordem em relação ao pedido de vista nas
comissões do Senado Federal. .............................
Aparte ao senador Walter Pinheiro. .............
Registro da nomeação do senador Ricardo
Ferraço para presidir a Subcomissão de Reforma
Administrativa do Senado Federal.........................
Comentários a respeito da importância da
visita do presidente norte-americano, Barack Obama, ao Brasil, bem como expectativas para que o
presidente acabe com os muros que separam os
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Estados Unidos e a América Latina e que possa,
sobretudo, acabar com o bloqueio junto a Cuba. ..
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Requerimento n° 214, de 2011, que solicita seja
aprovado voto de aplauso à professora Lilia Maia Morais Sales, da Universidade de Fortaleza (Unifor), pelo
seu trabalho na coordenação do projeto social “Das
Mulheres da Paz às Flores do Bom Jardim”, o qual lhe
valeu prêmio de “menção honrosa” conferido pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior
(Abemes), patrocinadora do certame “Top Educacional
Professor Mário Palmério” edição 2010........................
Requerimento n° 215, de 2011, que solicita seja
aprovado voto de aplauso à professora Siulmara Cristina Galera, da Universidade de Fortaleza (Unifor), pelo
seu trabalho no projeto social “Estágio Supervisionado
em Atenção à Saúde do Idoso”, o qual lhe valeu prêmio
de “menção honrosa” conferido pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (Abemes),
patrocinadora do certame “Top Educacional Professor
Mário Palmério” edição 2010.........................................
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Aparte ao senador João Vicente Claudino...
Encaminhamento de voto de solidariedade
ao povo japonês, pela catástrofe em decorrência
do tsunami, no dia 11 de março de 2011. .............
Insatisfação pelo fato de o Brasil continuar
investindo na usina nuclear de Angra III................
Registro da matéria intitulada “Sete erros da
fuga de Angra dos Reis”, publicada no jornal O Dia,
edição de 15 de março de 2011. ...........................
Requerimento n° 232, de 2011, que solicita
voto de solidariedade ao povo japonês pelo tsunami
que assolou o país.................................................
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Satisfação pela não votação da Medida Provisória n° 507, de 2010, que causaria maiores diﬁculdades
para o sistema de defesa comercial do Brasil..............
Comentários a respeito da necessidade de reduzir
o peso dos encargos patronais sobre a folha salarial. ..
GILVAM BORGES

426
Projeto de Lei do Senado n° 97, de 2011, que
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lação de dependência entre o avô-contribuinte e o
neto, no caso em que o avô relacione o ﬁlho como
dependente, e para que os dependentes a que se
referem os incisos III e V do art. 35 da mencionada
norma continuem a ser assim considerados quando
maiores até 26 anos de idade. ..............................
Congratulações à Sociedade Brasileira de
Cirurgia Plástica pela organização de mutirão, em
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